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ВСТУП 

Мета вступного іспиту до аспірантури – визначення рівня 

підготовки вступників до аспірантури, відповідність знань і навичок 

вимогам кваліфікаційних характеристик. 

Програма вступного іспиту містить сім розділів, у тому числі: 
1. Фінанси 

2. Бюджетна система України 

3. Податкова система 

4. Страхування 

5. Гроші та кредит 

6. Банківський менеджмент 

7. Фінансовий менеджмент у банку 

Під час підготовки до вступного іспиту за програмою  
рекомендується користуватися літературою, список якої наведено в  

кінці програми. 

 

1. ФІНАНСИ 

 

Фінанси як економічна категорія. Роль фінансів у економічній 

системі. Фінанси в системі економічних категорій. Функції фінансів: 
зміст та механізм дії. Моделі фінансових відносин у суспільстві. 

Сутність фінансової науки та її роль у суспільстві. Предмет та об’єкти 

фінансової науки. 

Фінансові ресурси: сутність, джерела формування, склад та роль 

у фінансуванні потреб розширеного відтворення. 

Поняття фінансової системи. Інституціональна структура 

фінансової системи. Фінансова система України в умовах 

економічних перетворень. 
Фінансова політика держави: сутність та інструменти реалізації. 

Основні напрями та завдання фінансової політики. Фінансово-

бюджетна політика у системі державного регулювання економіки. 

Фінансове забезпечення галузей соціальної сфери. 

Фінансовий механізм та його складові. Роль фінансового 

механізму у реалізації фінансової політики держави. Фінансовий 

механізм економічного зростання. Фінансовий механізм реалізації 

інноваційної політики країни. Фінансовий механізм пенсійного 
забезпечення в України. 

Система управління фінансами. Фінансове прогнозування, 

планування і регулювання, їх суть, завдання, принципи та методи. 

Фінансовий контроль, його зміст та призначення. Об’єкти та суб’єкти 

фінансового контролю. Види та форми фінансового контролю. 
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Система державного фінансового контролю та аудиту в Україні. 

Фінансовий моніторинг. 

Державні та місцеві фінанси в економічній системі країни. 

Складові державних та місцевих фінансів. Фінансове забезпечення 

місцевого самоврядування. 
Сутність та економічне значення державних доходів. Джерела 

формування державних доходів. Формування доходів бюджету в 

системі фінансово-економічного регулювання. 

Державні видатки: сутність і роль у соціально-економічному 

розвитку країни. Бюджетний дефіцит, його наслідки та особливості 

фінансування. Державний кредит і державний борг. Державний борг в 

умовах трансформації економіки. Система управління внутрішнім і 

зовнішнім державним боргом. Державні та недержавні фонди 
цільового призначення. Необхідність, зміст та роль фондів цільового 

призначення. 

Фінансовий ринок як економічна категорія. Державне 

регулювання фінансового ринку. Класифікація фінансових ринків. 

Фінансовий ринок у системі економічного розвитку. Інфраструктура 

ринку цінних паперів. Інструменти фінансового ринку, їх зміст та 

необхідність. Фінансові посередники, їх завдання, функції та види. 
Становлення та розвиток ринків фінансових послуг в Україні. 

Сутність фінансів домогосподарств, їх значення. Бюджет 

домогосподарства, його зміст та призначення. Доходи та витрати 

бюджету домогосподарств та особливості їх формування. Фінансове 

забезпечення розвитку людського потенціалу. 

Сутність, значення та завдання фінансів підприємств. Фінансові 

ресурси підприємств: суть, значення та склад. Фінансові результати 

підприємства та фактори, що на них впливають.  
Фінансова безпека держави, її складові. Механізм та система 

забезпечення фінансової безпеки держави.  

Сутність та функціональне призначення міжнародних фінансів. 

Міжнародний механізм перерозподілу фінансових ресурсів і капіталу.  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ 

 

Бюджет як інструмент макроекономічного регулювання. 

Бюджетна класифікація: доходів, видатків та кредитування, 

фінансування, боргу. Бюджетний процес та його особливості. 
Розпорядники бюджетних коштів.  

Бюджетна система: економічний зміст та принцип побудови. 

Інституційні засади побудови бюджетної системи. Бюджетна система 

і бюджетний устрій України. Зведений бюджет: сутність, складові та 

призначення. Види зведених бюджетів. 

Бюджетна політика держави, бюджетний менеджмент.  

Бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку 

суспільства. 
Система доходів і видатків бюджету, їх оптимізація. Доходи і 

видатки бюджету як засіб реалізації соціально-економічної політики 

держави. Казначейське обслуговування бюджетних коштів. 

Державний бюджет як економічна категорії. Державний бюджет 

як центральна ланка системи державних фінансів. Функції 

державного бюджету. Основні засади складання, розгляду, 

затвердження та виконання Державного бюджету України. Ведення 
бухгалтерського обліку виконання Державного бюджету України. 

Склад доходів Державного бюджету України. Склад видатків та 

кредитування Державного бюджету України. Захищені видатки 

бюджету.  

Місцеві бюджети як складова бюджетної системи України. 

Місцеві бюджети як інструмент соціально-економічного розвитку 

територій. Складання, розгляд, затвердження та виконання місцевих 

бюджетів. Звітність про виконання місцевих бюджетів. Бюджети 
об’єднаних територіальних громад. Бюджет розвитку місцевих 

бюджетів як інструмент фінансової політики. Доходи місцевих 

бюджетів як фінансова основа місцевого самоврядування. Склад 

доходів загального фонду місцевих бюджетів, надходження до 

спеціального фонду місцевих бюджетів. Видатки та кредитування 

місцевих бюджетів. Критерії розмежування видів видатків між 

місцевими бюджетами. 

Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин. Система 
бюджетного і фінансового вирівнювання. Фінансові нормативи 

бюджетної забезпеченості. Горизонтальне вирівнювання 

податкоспроможності місцевих бюджетів. Міжбюджетні трансферти, 

їх сутність та види.  
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Бюджетний дефіцит як складова системи бюджетного 

регулювання. Джерела покриття бюджетного дефіциту. 

Здійснення державних (місцевих) запозичень та управління 

державним (місцевим) боргом. Державні та місцеві гарантії.  

Сутність і значення бюджетного планування та прогнозування. 
Методи та функції бюджетного планування та прогнозування. 

Середньострокове бюджетне планування. Сутність та особливості 

застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. 

Особливості прогнозування показників міжбюджетних відносин, 

дефіциту бюджету  та  державного боргу.  

Бюджетна політика у системі державного регулювання 

економіки. Пріоритети бюджетної політики. Бюджетне регулювання 

соціально-економічного розвитку суспільства. Бюджетна стратегія як 
складова соціально-економічного розвитку суспільства. Фінансовий 

контроль та аудит у бюджетному процесі.  
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3. ПОДАТКОВА СИСТЕМА 

 

Сутність, призначення та необхідність податків. Форми прояву 
податкових платежів: податок, плата, відрахування, внесок, збір. 

Ознаки та функції податків. Взаємозв’язок податків з іншими 

розподільчими категоріями (кредит, заробітна плата, собівартість).  

Класифікація податків залежно від форми оподаткування; 

термін, спосіб стягнення; співвідношення між ставкою податку і 

величиною об’єкта оподаткування. Елементи податку та їх 

характеристика.  
Податкова система як інструмент фінансово-економічного 

регулювання. Прямі та непрямі податки в системі державного 

регулювання економіки. Структура податкової системи та принципи її 

побудови.  

Податкова політика держави. Сутність, цілі та завдання 

податкової політики держави. Характеристика сучасної податкової 

політики України та напрями її вдосконалення. 

Сутність і значення податкової культури.  
Порядок адміністрування податків та зборів. Платники податків, 

їх сутність, права, обов’язки та відповідальність. Облік платників 

податків, особливості взяття на облік юридичних та фізичних осіб. 

Сутність, особливості та роль податкового контролю та повноваження 

органів державної влади щодо його здійснення.  
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Еволюція оподаткування прибутку підприємств в Україні. 

Фіскальний та регулюючий аспекти податку на прибуток. Платники 

податку на прибуток. Об’єкт та база оподаткування. Ставки податку. 

Склад доходів та порядок їх визначення. Обчислення податкового 

зобов’язання з податку на прибуток підприємств. Особливості 
оподаткування окремих видів операцій та діяльності. Звільнення від 

оподаткування.  

Розвиток оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. 

Платники, об’єкт та база податку на доходи фізичних осіб. Ставки 

податку. Доходи, які не включаються до розрахунку загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу. Право платника та 

підстави для отримання податкової знижки. Особливості 

оподаткування оплати праці. Податкові соціальні пільги: види, 
порядок застосування. Порядок оподаткування інших доходів 

фізичних осіб (іноземних доходів, доходів від операцій з продажу або 

обміну нерухомого та рухомого майна, спадщини, майнових та 

немайнових прав). Оподаткування доходів фізичних осіб від 

підприємницької діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему 

оподаткування.  

Економічна природа податку на додану вартість та його значення 
у формуванні дохідної частини бюджету. Податок на додану вартість 

та його роль в системі регулювання економіки. Пільги в 

оподаткуванні податком на додану вартість. Ставки податку. 

Операції, що оподатковуються на зниженими ставками. Податковий 

кредит: суть, дата виникнення та умови визнання. Бюджетне 

відшкодування податку на додану вартість. Електронне 

адміністрування податку на додану вартість. Особливості обчислення 

і сплати податку за окремими видами діяльності та спеціальні режими 
оподаткування доданої вартості.  

Суть і економічне значення акцизного податку. Платники, 

об’єкти та пільги з оподаткування акцизним податком. Ставки 

акцизного податку та порядок обчислення акцизного податку. 

Електронне адміністрування акцизного податку. Перспективи 

розвитку акцизного оподаткування в Україні. 

Сутність та призначення екологічного податку. Платники, ставки, 

об’єкт та база оподаткування екологічним податком. Особливості 
справляння екологічного податку.  

Сутність та фіскальне значення рентної плати у системі 

формування доходів бюджету. Рентна плата: види, платники, об’єкти, 

порядок розрахунку і сплати.  
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Податок на майно: його сутність, складові, регулююче значення. 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: 

платники, об’єкт та база оподаткування, ставки та пільги. Платники, 

об’єкт та база оподаткування транспортним податком, його ставка, 

порядок та строки сплати. Сутність та особливості земельного 
податку. Алгоритм розрахунку земельного податку, порядок 

нарахування та сплати. Пільги щодо сплати земельного податку для 

фізичних та юридичних осіб.  

Місцеві збори. Туристичний збір. Платники, об’єкт, порядок 

нарахування та сплати збору за місця для паркування транспортних 

засобів.  

Суть та значення спрощеної системи оподаткування, обліку та 

звітності. Етапи її становлення та розвитку. Групи платників єдиного 
податку. Особливості оподаткування платників єдиного податку.  
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4. СТРАХУВАННЯ 

 

Сутність та необхідність страхування у системі захисту 
суспільства та його громадян. Принципи та функції страхування. 

Класифікація у страхуванні. Види та форми страхування. 

Страховий ризик та його ознаки. Управління ризиком. 

Страховий тариф: поняття, структура, методи розрахунку. 

Кіберстрахування та його особливості. 

Сутність страхового ринку та учасники. Сучасний стан та 

перспективи страхового ринку України. Страхові послуги.  

Страхові організації: доходи та витрати страховика, показники 
платоспроможності. Фінансовий результат та оподаткування 

діяльності страховика. Договір страхування: підготовка, укладання, 

супроводження. Фінансові ризики в діяльності страхових компаній. 

Державне регулювання страхової діяльності. 

Особове страхування та його роль як форми соціального 

захисту. Основні види особового страхування. Страхування життя: 

зміст, механізм реалізації. Пенсійне страхування. Страхування від 

нещасних випадків. Медичне страхування. 
Страхування майна, його суб’єкти та об’єкти, особливості 

укладання страхових договорів. Особливості страхування 

транспортних засобів, вантажів, фінансових ризиків.  
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Страхування відповідальності та його види, форми. Порядок 

здійснення страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів. Європротокол. Електронний поліс. 

Перестрахування: сутність, функції, принципи, методи та 

форми. 
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5. ГРОШІ ТА КРЕДИТ 

 

Сутність та походження грошей. Форми грошей та їх еволюція. 

Роль держави в утвердженні кредитних зобов'язань як грошей. 

Електронні гроші. Вартість та купівельна спроможність грошей. 
Вплив зміни вартості грошей на економічні процеси. Функції грошей. 

Поняття грошового обороту як процесу руху грошей. Сукупний 

грошовий оборот і оборот грошей в межах індивідуального капіталу.  

Структура сукупного грошового обороту. Грошовий обіг. 

Кредитний оборот. Фінансовий оборот. Основні сфери грошового 

обороту. Готівковий та безготівковий грошовий оборот. Грошові 

потоки та критерії їх класифікації. Модель сукупного грошового 

обороту. Механізм балансування грошових потоків. 
Грошова маса та основні форми її існування. Агрегатний метод 

класифікації функціональних форм грошей. Характеристика 

грошових агрегатів. Грошова база. Особливості побудови показників 

грошової маси в Україні. Закони грошового обігу. Швидкість обігу 

грошей та фактори що її визначають. Основні шляхи та показники 

інтенсифікації руху грошей в сфері обігу та платежів. Проблема 

монетизації валового внутрішнього продукту. Механізм поповнення 
маси грошей в обороті. Первинна емісія центрального банку. 

Грошовий мультиплікатор. 

 Суть та структура грошового ринку. Особливості прояву на 

грошовому ринку основних ринкових ознак - попиту, пропозиції, 

ціни. Інституційна модель грошового ринку. Ринок грошей 

(монетарний ринок). Ринок капіталів. Теоретичні моделі попиту на 

гроші. Номінальний та реальний попит на гроші. Пропозиція грошей. 

Фактори, що визначають рівновагу грошового ринку. Рівноважна 
процентна ставка.  

Поняття грошової системи. Основні принципи організації та 

моделі побудови грошових систем. Призначення та місце грошової 

системи в економічній системі країни. Грошова система: елементи, 

склад та їх характеристика. Система безготівкових розрахунків. 

Система готівкового обігу.  

Основні типи грошових систем. Методи та інструменти 

регулювання грошових систем. Становлення та розвиток грошової 
системи України. Загальна характеристика грошових систем 

зарубіжних країн.  

Суть, види та вплив інфляції на виробництво, зайнятість та 

життєвий рівень. Методи регулювання інфляції. Грошові реформи: 

суть та види. 
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Поняття, призначення та сфера використання валюти. Види 

валюти. Валютний ринок. Сутність та види валютних операцій. 

Валютні ризики і методи валютного страхування. Валютне 

регулювання та його особливості. Механізм регулювання валютного 

курсу. Суть та види валютних відносин. Валютні системи: поняття, 
види, структура, призначення. Еволюція світової валютної системи.  

Теорії кредиту. Сутність та роль кредиту. Форми та види 

кредитів, їх переваги та недоліки. Грошово-кредитна політика 

центральних банків. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх 

роль в умовах глобалізації. Особливості співпраці України з 

міжнародними фінансово-кредитними установами. 

Цінні папери, їх сутність та види. Акція. Облігація. Похідні 

цінні папери. Ринок цінних паперів. Первинний та вторинний ринки. 
Фондова біржа. Первинне розміщення акцій( ІРО).  

Криптовалюта, її сутність та види. Ринок криптовалют. Крипто-

біржа. Первинне розміщення крипто-монет (токенів) (ІСО).  
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6. БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Особливості банку як об’єкта управління. Система цілей, методи 

управління та інструменти банківського менеджменту. Функції та 

сфери банківського менеджменту. Нормативно-правова регламентація 

діяльності банку. Організаційний менеджмент. Фінансовий 
менеджмент. Організаційна і фінансова модель банку.  

Реформування банківської системи України. Інтеграція 

вітчизняного банківського бізнесу у світову банківську систему 

Особливості функціонування банків в умовах стабільного та  

нестабільного станів економіки. Реорганізація діючих банків, санація, 

банкрутство. Умови та порядок ліквідації банків. Злиття та 

поглинання банків. Міжбанківські об'єднання. Банківські спільноти. 

Теорія прийняття рішень. Процес прийняття рішення та його 
специфіка в банках. Використання моделювання та прогнозування у 

прийнятті рішень. Якісні та кількісні методи прогнозування (види та 

приклади). 

Система управління ризиками. Розподіл активів за групами 

ризиків. Ризик-менеджмент банку. Сучасні проблеми управління 

ризиками в банках України. 

Планування як одна з основних функцій банківського 

менеджменту. Стратегічне планування діяльності банку. Аналіз 
внутрішнього та зовнішнього середовища банку. Аналіз стратегічних 

альтернатив. Реалізація стратегії банку. Контроль та оцінка 

результатів реалізації стратегії банку. Особливості складання та 

основні розділи бізнес-плану банку. Управління бюджетом банку. 

Оперативне планування у банку. 



 17 

Вищі органи управління банком. Рівні управління та органи 

управління банком. Особливості та структура корпоративного 

управління банком. Законодавче регулювання системи 

корпоративного управління банку. Рекомендації Базельського 

комітету з питань банківського нагляду щодо удосконалення 
корпоративного управління в банківських установах. Принципи 

корпоративного управління Організації з економічного 

співробітництва і розвитку. 

Основні структурні підрозділи та служби банку, їх завдання, 

функції, взаємодія. Послідовність формування організаційної 

структури банку. Управління розвитком регіональної мережі банку. 

Моделі управління регіональною мережею банку. Інновації у 

банківській діяльності. Віртуальний банк. 
Сутність, методи і принципи управління персоналом банку. HR-

менеджмент банку. Класифікація управлінських рішень та їх 

особливості у банківській сфері. Використання методів моделювання 

та прогнозування для прийняття рішень у банківській справі. 

Сутність і складові інформаційно-методичного забезпечення 

прийняття управлінських рішень у банку. Фінансова, статистична, 

управлінська та податкова звітність банку як внутрішні джерела 
інформації для прийняття управлінських рішень. Сутність та види 

забезпечення прийняття управлінських рішень у банку. 

Сутність та види контролю в банку. Зовнішній та внутрішній 

контроль. Рівні контролю та його сфери. Формування ефективної 

структури банківського нагляду в Україні. Внутрішньобанківський 

контроль: сутність, напрями та організація.  

Банківські рейтинги та їх місце у системі контролю. Державні та 

недержавні рейтингові системи. Бальні, номерні, індексні рейтинги.  
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банківській сфері: монографія. Київ: КНЕУ, 2014. 254 с. 

12. Банківський менеджмент: інноваційні концепції та моделі 

[Електронний ресурс]: монографія / За заг. ред. Л.О. Примостки. Київ: 

КНЕУ, 2017. 384 с. URL: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/22614  

 

7. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ 
 

Базові концепції фінансового менеджменту. Сутність, цілі, 

функції та завдання фінансового менеджменту у банку. Принципи та 

інструментарій фінансового менеджменту. Інформаційне, 

організаційне, методичне забезпечення фінансового менеджменту в 

банку. 
Мета та завдання управління капіталом банку. Методи 

обчислення вартості власного капіталу банку. Порядок розрахунку 

регулятивного капіталу банку. Методи визначення достатності 

капіталу банку. Методи регулювання достатності банківського 

капіталу. Методи управління капіталом банку. Фактори, що 

впливають на структуру капіталу. Поняття та критерії оптимізації 

структури капіталу. Інструменти оптимізації структури капіталу. 

http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/22614
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Управління зобов’язаннями банку. Склад, структура та 

призначення залучених і запозичених коштів. Цінові та нецінові 

методи, інструментарій з управління запозиченими коштами. 

Сутність та завдання управління активами. Стратегії і методи 

управління активами і пасивами банку. Принципи та особливості 
управління активами.  

Поняття, мета та завдання управління кредитним портфелем. 

Регулювання концентрації кредитного портфеля. Формування 

резервів за кредитними операціями. Дохідність та чинники впливу на 

дохідність кредитного портфелю. Методи ціноутворення на кредити. 

Методи оптимізації кредитного портфеля. Методи управління 

проблемною кредитною заборгованістю. Оцінка ефективності 

управління кредитним портфелем.  
Формування інвестиційної політики. Сутність, види та функції 

портфелю інвестицій. Критерії диверсифікації портфелю інвестицій.  

Поняття, мета та завдання управління портфелем цінних 

паперів. Стратегії формування портфеля цінних паперів. Формування 

резервів за операціями з цінними паперами. Методи визначення 

дохідності портфеля цінних паперів. Оцінка ефективності управління 

портфелем цінних паперів. 
Сутність, класифікація, особливості та підходи до формування 

фінансових потоків банку. Мета завдання, принципи та послідовність 

етапів управління фінансовими потоками. Методи розрахунку 

показників грошового потоку. Поняття, критерії та методи оптимізації 

грошових потоків.  

Мета, завдання і інструментарій управління ліквідністю банку. 

Фактори впливу та особливості визначення ліквідної позиції банку. 

Методи оцінювання потреби в ліквідних коштах. Управління 
грошовою позицією та обов’язковими резервами банку. Стратегії 

управління ліквідністю банку. 

Цілі та завдання управління прибутковістю. Джерела 

формування та фактори, що впливають на прибуток та прибутковість. 

Управління формуванням та розподілом прибутку. 

Сутність, завдання та основні засади управління ризиками. 

Інфраструктура ризик-менеджменту в банку. Стратегії та методи 

управління фінансовими ризиками. Прийняття управлінських рішень 
в системі координат «ризик-прибутковість». Методи стрес-тестування 

кризових ситуацій: еластичності, оцінки втрат, сценарний, індексний. 

Методи прогнозування банкрутства банків. Система попереднього 

реагування на загрозу банкрутства і комплекс запобіжних заходів. 

Інструменти антикризового фінансового управління банком.  
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Умови забезпечення фінансової стійкості та надійності банків. 

Управління фінансовою стійкістю та надійністю банків. Напрями 

покращення фінансової стійкості та надійності банку. 
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КРИТЕРІЇ  

оцінювання знань на вступному іспиті зі спеціальності 

для здобуття ступеня вищої освіти доктор філософії 

 

1. Загальні положення: 

Мета вступного іспиту зі спеціальності – оцінити 

відповідність знань, умінь та навичок вступників згідно з вимогами 

програми вступних іспитів до аспірантури.  
 

2. Структура екзаменаційного білета: 

Екзаменаційний білет вступного іспиту зі спеціальності 

складається з чотирьох питань. 
 

3. Критерії оцінювання: 

 Рівень знань оцінюється за 100-баловою шкалою.  

 Максимальна кількість балів за повні правильні 

відповіді: перше питання – 25 балів, друге питання – 25 балів, третє 

питання – 25 балів, четверте питання – 25 балів. Неправильна 

відповідь оцінюється у 0 балів. 

 Особи, які отримали менше 60 балів до наступних 

іспитів не допускаються та участі у конкурсі не беруть. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/v0120500-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/v0120500-18
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