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ВСТУП 

 

Відбір до магістратури у КНТЕУ здійснюється за результатами 

вступних фахових випробувань, метою яких є перевірка рівня базової 

підготовки вступників з використанням письмових тестових технологій. 

Із метою якісного відбору вступників для здобуття освітнього 

ступеня «магістр» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та 

страхування» освітньо-професійною програмою «Фінансове брокерство» у 

КНТЕУ затверджена програма вступного фахового випробування. 

Програма базується на основних дисциплінах освітнього ступеня 

«бакалавр», що забезпечує комплексний контроль знань з дисциплін, які 

формують профіль майбутнього магістра і рівень його кваліфікації. 

Програма вступного фахового випробування містить основні 

питання з таких розділів: 

1. Гроші та кредит.  

2. Фінанси. 

3. Страхування. 

4. Інвестування. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ 

 

РОЗДІЛ 1. ГРОШІ ТА КРЕДИТ 

 

Походження грошей. Концепції походження грошей. Форми грошей 

та їх еволюція. Натурально-речові форми грошей. Причини та механізм 

демонетизації золота. Еволюція та різновиди сучасних кредитних грошей 

Електронні гроші. 

Функції грошей. Функція міри вартості, її суть, сфера використання. 

Масштаб цін. ідеальний характер міри вартості. Функція засобу обігу. 

Функція засобу платежу. Функція засобу нагромадження. Світові гроші. 

Взаємозв’язок функцій грошей. 

Вартість грошей. Специфічний характер вартості грошей. Купівельна 

спроможність як вираз вартості грошей при різних їх формах.  

Економічна основа та загальна схема сукупного грошового обороту. 

Структура сукупного грошового обороту. Обмінний оборот. Фіскально-

бюджетний оборот. Кредитний оборот. Фінансовий оборот. Основні сфери 

грошового обороту. Безготівковий грошовий оборот. Готівковий грошовий 

оборот.  

Грошові потоки та критерії їх класифікації. Модель сукупного 

грошового обороту. Характеристика основних видів грошових потоків. 

Структура грошових потоків. Механізм балансування грошових потоків. 

Грошова маса та основні форми її існування. Характеристика 

грошових агрегатів. Грошова база. Особливості побудови показників 

грошової маси в Україні. 
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Закони грошового обігу. Грошовий мультиплікатор.  

Суть грошового ринку. Канали прямого і опосередкованого 

фінансування. Структура грошового ринку. Ринок грошей (монетарний 

ринок). Ринок капіталів. Суб’єкти грошового ринку. Попит на гроші. 

Номінальний та реальний попит на гроші. Пропозиція грошей. Фактори, що 

визначають рівновагу грошового ринку. Рівноважна процентна ставка. 

Основні принципи організації та моделі побудови грошових систем. 

Елементи грошової системи та їх характеристика. Склад грошової системи. 

Система безготівкових розрахунків. Система готівкового обігу. Валютна 

система. Основні типи грошових систем. Їх еволюція. Саморегульовані 

грошові системи та їх історичні форми. Біметалізм. Монеметалізм. 

Регульовані грошові системи. Система паперово-грошового обігу. Система 

природнього (кредитного) обігу. Неринкові та ринкові грошові системи. 

Відкриті та закриті грошові системи. 

Державне регулювання грошової сфери як головне призначення 

грошової системи. Центральний банк як орган державного регулювання 

грошової сфери. Методи та інструменти регулювання грошової системи. 

Становлення та розвиток грошової системи України.  

Суть інфляції. Теоретичні концепції інфляції: теорія «інфляції попиту», 

теорія «інфляції пропозиції», монетаристська теорія, теорія інфляції як 

багатофакторного процесу. Інфляція та дефляція. Основні форми інфляції 

Класичні, монетарні та загальноекономічні чинники інфляції. Інфляція попиту. 

Фіскальна інфляція. Інфляція витрат. Імпортна інфляція. Основні показники 

вимірювання інфляції. Методи регулювання інфляції. Дефляційна політика 

(регулювання попиту). Політика доходів. Соціально-економічні наслідки 

інфляції. Інфляція в системі державного регулювання грошової сфери. 

Особливості інфляційного процесу в Україні. 

Грошові реформи: поняття та цілі. Основні методи стабілізації валют: 

дефляція, деномінація, нуліфікація, девальвація, ревальвація. Основні моделі 

грошових реформ. Характеристика основних грошових реформ, що 

здійснені в Україні.  

Суть та види валютних відносин. Призначення та сфера 

використання валюти. Види валюти. Валютний ринок:. Валютні операції. 

Фактори, що впливають на кон’юнктуру валютного ринку. Котирування 

валют. Валютний курс. Механізм забезпечення конвертованості валюти. 

Порядок визначення валютних курсів. Валютне регулювання. Механізм 

регулювання валютного курсу. Платіжний баланс у механізмі валютного 

регулювання. Золотовалютні запаси в системі валютного регулювання. Режим 

валютного курсу в Україні. Валютні системи та їх види. Основні елементи 

національної валютної системи. Розвиток валютної системи України. 

Еволюція світової валютної системи.  

Еволюція кредитних відносин. Основні положення натуралістичної та 

капіталотворчої теорії кредиту. Сутність та функції кредиту. Економічні 

межі кредиту. Форми та види кредиту. Банківська форма кредиту. Суть і 
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функції позикового відсотка. Використання позикового відсотка. Норма 

позичкового відсотка Межі позикового відсотка і джерела його сплати. 

Методи обчислення позикового відсотка. Роль позикового відсотка в 

ринковій економіці.  

Сутність фінансового посередництва. Види фінансового 

посередництва. Сутність, структура, функції фінансових посередників у 

розрахунках та в кредитуванні. Спеціалізовані фінансово-кредитні 

установи як парабанківські фінансові посередники. Страхові компанії: їх 

функціональна суть та форми організації. Пенсійні фонди. Особливості 

функціонування пенсійних фондів. Інвестиційні компанії. Інвестиційні компанії 

закритого та відкритого типу. Позиково-ощадні асоціації. Фінансові 

компанії. Кредитні спілки. Ломбарди. Добродійні фонди. 

Суть, призначення та класифікація банків. Організаційна та 

функціональна структура банку. Основні показники діяльності банків. 

Загальна характеристика банківських операцій. Пасивні банківські операції. 

Активні операції банків. Основні види активів. Кредитні операції банків.  

Історичні аспекти організації центральних банків. Сучасні 

організаційно-правові форми центральних банків. Незалежність центральних 

банків. Функції центрального банку. Грошово-кредитна політика 

центрального банку. Основні типи грошово-кредитної політики. 

Національний банк України: його завдання, функції та історія розвитку. 

Загальна характеристика міжнародних фінансово-кредитних установ. Цілі 

створення і особливості функціонування МВФ і Світового банку. 

Європейський інвестиційний банк. Банк міжнародних розрахунків. 

Міжнародна фінансова корпорація. Міжнародна асоціація розвитку і ін. 

Європейський банк реконструкції і розвитку. Банк міжнародних розрахунків 

та особливості його співпраці з Україною. Особливості співпраці України з 

міжнародними фінансово-кредитними установами. 

 

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСИ 

 

Історичні аспекти виникнення та розвитку фінансів. Необхідність 

фінансів, їх роль у ринковій економіці. Характерні ознаки фінансів, їх 

суспільне призначення. Об’єкти та суб’єкти фінансових відносин. Функції 

фінансів. Моделі фінансових відносин у суспільстві: поняття, види, 

характерні ознаки. Фінансові ресурси, їх суть, призначення та джерела 

формування.  

Фінансова система, її сутність, засади та принципи побудови. 

Складові фінансової системи. Зміст, основні напрями та завдання 

фінансової політики. Фінансовий механізм: суть, складові елементи та роль 

у реалізації фінансової політики держави. Управління фінансами, його 

поняття, об’єкти, суб’єкти та елементи. Стратегічне та оперативне управління 
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фінансами. Сутність, мета, завдання та методи фінансового планування. 

Фінансовий контроль, його зміст, необхідність, види та форми.  

Державні доходи, їх економічне значення та джерела формування. 
Система державних доходів. Класифікація державних доходів. Методи 
мобілізації державних доходів. Зміст, форми прояву та рівень 
функціонування державних видатків. Принципи організації державних 
видатків. Система державних видатків та її складові. Класифікація державних 
видатків. Методи фінансування державних видатків. 

Державні цільові фонди: сутність та класифікація. Фінансові ресурси 
державних цільових фондів, їх зміст, джерела формування та напрями 
використання. Суть, завдання та види соціальних цільових фондів.  

Поняття, призначення та функції державного кредиту. Форми 
державного кредиту. Державний борг, його поняття, причини виникнення, 
наслідки зростання. Види та форми державного боргу. Зміст, мета та 
складові системи управління державним боргом. Методи управління 
державним боргом. 

Фінанси домогосподарств, їх зміст, значення та функції. Фінансові 
ресурси домогосподарства, їх суть та призначення. Джерела формування та 
напрями використання фінансових ресурсів домогосподарств.  

Фінансовий ринок як економічна категорія. Мета, завдання та 
функції фінансового ринку. Об’єкти та суб’єкти фінансового ринку. 
Класифікація фінансових ринків. Інструменти фінансового ринку, їх зміст, 
необхідність та види.  

Економічна природа та функції страхування. Принципи страхування, 
їх сутність. Класифікація страхування, її наукове та практичне значення. 
Страховий ринок: поняття, основні учасники та чинники, що впливають на 
його стан, та інфраструктура.  

Фінансова безпека держави, її суть, значимість та складові. Основні 

наслідки впливу різних видів загроз на фінансову безпеку держави. 

Індикатори, їх зміст, класифікація та роль у формуванні системи 

фінансової безпеки держави.  

Міжнародні фінанси: поняття, функції, місце та роль у сучасній 

світовій економічній системі. Світова фінансова система, її суть, 

призначення, елементи та учасники. Світовий фінансовий ринок, його 

призначення, характерні ознаки та функції. Мета створення та завдання 

міжнародних фінансових інституцій. 

 

РОЗДІЛ 3. СТРАХУВАННЯ 

 

Сутність, призначення та необхідність страхування. Історія 

виникнення та етапи розвитку страхування. Функції та принципи 

страхування. Класифікація та форми страхування. Суб’єкти страхових 

відносин: страховики, страхувальники. 
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Поняття страхового ризику та його ознаки. Класифікація ризиків. 

Ризик-менеджмент. Тарифна ставка та її структура.  

Страховий ринок: визначення, умови формування, сучасні тенденції. 

Показники, які дозволяють оцінити страховий ринок: рівень проникнення 

страхування, щільність страхування, рівень страхових виплат. 

Структура та учасники страхового ринку, їх функції. Страхові 

посередники (страхові агенти і страхові брокери), особливості їх 

діяльності. Експерти на страховому ринку (андерайтери, сюрвейєри, 

аджастери, диспашери, аварійні комісари). Об’єднання страховиків: види, 

мета створення, особливості діяльності. Моторного (транспортного) 

страхового бюро України (МТСБУ).  

Організаційні форми страховиків. Класифікація страхових організацій. 

Ресурси страховика: фінансові, матеріальні, трудові, інформаційні. Страхові 

договори та страхові поліси. Порядок підготовки та укладання договору 

страхування, права й обов’язки сторін. Сучасні страхові технології. 

Блокчейн у страхуванні. Діджиталізація бізнес-процесів. 

Державне регулювання страхового ринку: необхідність, цілі, 

завдання. Органи нагляду за страховою діяльністю на різних етапах 

становлення страхового ринку. Ліцензування страхової діяльності. 

Державна політика розмiщення страхових резервів; визначення 

мiнiмального розмiру статутного капiталу страховика, тарифiв для 

обов’язкового страхування. Регламентування діяльності страховиків, 

перестраховиків, страхових посередників, аварійних комісарів, актуаріїв, 

аудиторів. Кваліфікаційні вимоги до осіб, що займають ключові позиції у 

страховій компанії. Шляхи наближення вітчизняного страхового 

законодавства до європейського. Політика щодо розвитку страхового 

ринку. 

Особисте страхування: значення, класифікація. Особливості 

здійснення страхування життя і пенсій, страхування від нещасних 

випадків, добровільного медичного страхування. Програми медичного 

страхування. Туристичне страхування. Обов’язкові види особистого 

страхування. 

Страхування майна, його значущість, класифікація, суб’єкти й 

об’єкти страхування. Види договорів, умови відшкодування збитків. 

Страхування майна юридичних осіб. Страхування транспортних засобів 

(КАСКО): автомобільного та іншого наземного, морського, авіаційного. 

Особливості страхування вантажів (КАРГО), що перевозяться різними 

видами транспорту. Страхування майна сільськогосподарських підприємств. 

Страхування майна, що належить громадянам. Перспективи розвитку 

майнового страхування в Україні. 

Необхідність, мета та особливості страхування відповідальності. 

Класифікація страхування відповідальності. Суб’єкти страхових відносин. 

Об’єкти страхування, страхова сума, строк страхування, страхова премія, 

оцінювання збитків, страхове відшкодування. Страхування цивільно-
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правової відповідальності власників автотранспортних засобів 

(СЦПВВТЗ). Електронний поліс. Фактори, що впливають на вартість 

поліса СЦПВВТЗ. Європротокол. Пряме врегулювання ДТП. Система 

«Зелена картка». Страхування професійної відповідальності. 

Перестрахування: сутність, необхідність, методи та форми. 

Співстрахування. 

Доходи та витрати страховика. Собівартість страхової послуги. 

Визначення фінансового результату діяльності страховика. Показники 

прибутку та рентабельності при проведенні страхових операцій. Поняття 

фінансової надійності страховика та її значення. Платоспроможність 

страхової компанії та умови її забезпечення. Страхові резерви (математичні, 

технічні), їх формування і розміщення. Критерії і нормативи достатності 

капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів. 

Інвестиційна діяльність страхових компаній.  

 

РОЗДІЛ 4. ІНВЕСТУВАННЯ 

 

Економічна сутність інвестицій. Роль інвестицій у соціально-

економічному розвитку суспільства. Класифікація інвестицій. Принципи 

інвестування. 

Інвестиційна діяльність як сукупність практичних дій громадян, 

юридичних осіб і держави з реалізації інвестицій. Зміст стадій інвестиційного 

циклу: передінвестиційні дослідження, інвестиційна, експлуатаційна. Стадії 

інвестиційного процесу. 

Суб’єкти інвестиційної діяльності. Класифікація інвесторів за 

спрямованістю основної діяльності, цілями інвестування, формою 

власності, належністю до резидентів. Права та обов’язки інвесторів. 

Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності.  

Фізичні особи як основні постачальники інвестиційного капіталу. 

Форми особистих заощаджень. Чинники, що визначають обсяг та 

структуру заощаджень населення. Поняття фінансових посередників, їх 

інвестиційні цілі та місце у інвестиційному процесі. Функціональні 

учасники інвестиційної діяльності: девелопери, ріелтори, інжиніринго-

консалтингові фірми, аудитори, будівельні та еккаунтингові компанії. 

Об’єкти інвестиційної діяльності. 

Сутність інвестиційного клімату країни. Звужений, ризиковий та 

факторний підходи до оцінювання інвестиційного клімату. 

Макроекономічні чинники інвестиційної активності. Чинники, які 

формують інвестиційний клімат країни. Поняття інвестиційної 

привабливості регіону, показники, що її визначають. 

Інвестиційна політика держави. Принципи побудови інвестиційної 

політики. Сутність і необхідність державного регулювання інвестиційної 

діяльності. Форми впливу держави на інвестиційні процеси. Прямі та 

непрямі методи державного регулювання інвестиційної діяльності. 
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Інституціональне забезпечення державного регулювання інвестиційної 

діяльності. 

Формування грошових потоків від реальних та фінансових інве-

стицій. Чинники, які впливають на зміну вартості грошей в часі. 

Дисконтування та нарощування вартості чистих грошових потоків. 

Сутність та складові дисконтної ставки. Принципи формування 

дисконтних ставок. Умови використання методу простого та складного 

відсотка. 

Методи оцінювання ефективності інвестицій, що враховують фактор 

часу. Бюджетна, соціальна, екологічна ефективність інвестицій. 

Ліквідність інвестицій, критерії рівня ліквідності. Класифікація 

інвестицій за ознакою ліквідності. Склад фінансових втрат інвестора при 

конвертації інвестицій у грошову форму. Класифікація інвестицій за рівнем 

фінансових втрат при конвертації. Залежність рівня фінансових втрат від 

терміну трансформації інвестицій у гроші. Премія за ліквідність. 

Сутність та класифікація інвестиційних ризиків. Основні методи їх 

оцінювання. Послідовність дій при управлінні інвестиційними ризиками. 

Основні методи зниження рівня ризиків: страхування, диверсифікація, 

лімітування, еккаутинг, заставні операції, гарантування тощо. 

Сутність та склад реальних інвестицій. Капітальні вкладення як 

форма реальних інвестицій. Значення капітальних вкладень. Структура 

вкладень в основні засоби виробництва: економічна, технологічна, 

відтворювальна, галузева, територіальна.  

Сутність нерухомості, її основні види. Характеристика нерухомості як 

об’єкту інвестування. Склад доходів власника нерухомості. Оцінка об’єктів 

нерухомості з використанням методу порівняльного аналізу, методу капі-

талізації доходу, витратного методу. 

Сутність інновацій та їх основні типи (товарна, технологічна, 

ринкова, маркетингова, управлінська). Інноваційна діяльність як одна із 

форм інвестиційної діяльності. Поняття та особливості інноваційного 

процесу. Основні форми інноваційних інвестицій та їх характеристика. 

Державна інноваційна політика. Функції держави у сфері підтримки 

інновацій. Форми і методи державного регулювання інноваційної 

діяльності. Фінансування інновацій. 

Сутність і організаційні форми венчурного підприємництва. Форми 

державного стимулювання розвитку венчурного підприємництва. Інвестиції 

в об’єкти інтелектуальної власності. Форми, види інтелектуальної 

власності. 

Поняття, значення і цілі фінансових інвестицій. Сутність цінних 

паперів. Групи цінних паперів. Визначення інвестиційних якостей акцій та 

облігацій. Причини, що знижують ефективність вкладень у цінні папери. 

Досягнення цілей інвестування (дохідність, ризик, ліквідність, безпечність, 

зростання) при вкладенні в окремі види цінних паперів. Рейтингова оцінка 

цінних паперів, вітчизняні та міжнародні рейтингові агентства. Моделі 
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визначення поточної ринкової вартості та дохідності акцій та облігацій. 

Фондова біржа, біржові індекси. Сутність та етапи формування портфеля 

цінних паперів, його ризик та дохідність. Методи управління портфелем 

цінних паперів.  

Сутність, форми, види та значення іноземних інвестицій. Основні типи 

іноземних інвесторів. Сфери та правовий режим іноземного інвестування в 

Україні. Інститути міжнародної інвестиційної діяльності (група Світового 

банку, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародний 

валютний фонд).  

Сутність та склад інвестиційних ресурсів. Фінансові ресурси 

інвестування. Етапи формування та алгоритми визначення обсягів 

інвестиційних ресурсів. Види джерел формування інвестиційних ресурсів: 

за титулом власності, національною приналежністю інвестора, по 

відношенню до суб’єкта інвестування. Якісна характеристика власних, 

позикових та залучених джерел інвестиційних ресурсів. Методи 

фінансування інвестицій (повне самофінансування, акціонування, лізинг, 

змішане фінансування). 

Поняття вартості капіталу. Середньозважена вартість капіталу. 

Визначення вартості окремих джерел фінансування інвестицій: позикового 

капіталу, власного капіталу. Оптимізація структури джерел фінансування 

інвестиційної діяльності. Ефект фінансового леверіджу: податковий 

коректор, диференціал, коефіцієнт фінансового левериджу.  

Способи реалізації інвестиційних проектів (підрядний, госпо-

дарський та змішаний). Договори (контракти), які регулюють 

інвестиційний процес. Складові договору. Основні види договорів. 

Обов’язки замовників і підрядників. Тендери та способи їх проведення. 

Особливості ціноутворення в інвестиційній сфері.  

 

 

КРИТЕРІЇ 

оцінювання знань на вступному фаховому випробуванні 

для здобуття освітнього ступеня магістра 

 

1. Загальні положення 

Мета фахового випробування – оцінити відповідність знань, умінь та 

навичок згідно з програмою вступного фахового випробування. Програма 

складається на основі фахових дисциплін освітнього ступеня «бакалавр». 

2. Структура екзаменаційного білета 

Екзаменаційний білет з фахового випробування складається з  50-

ти закритих тестових завдань. 

3. Критерії оцінювання 

 Рівень знань оцінюється за 200-баловою шкалою. 
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 Серед відповідей на тестове завдання вступнику слід обрати одну 

правильну. 

 Правильна відповідь на тестове завдання оцінюється у 4 бали, а 

неправильна – у 0 балів. 

 Особи, які отримали менше 100-тa балів до наступних 

випробувань не допускаються та участі у конкурсі не беруть. 
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