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ВСТУП 

 

Підготовка науково-педагогічних кадрів в аспірантурі за спеціальністю 

072 Фінанси, банківська справа та страхування здійснюється у відповідності із 

затвердженою освітньо-науковою програмою (http://btu.kharkov.ua/nauka/viddil-

doktoranturi-ta-aspiranturi/), що спрямована на забезпечення умов формування і 

розвитку програмних компетентностей, які дозволять здобувачам наукового 

ступеня доктора філософії оволодіти основними знаннями, вміннями, 

навичками, необхідними для здійснення оригінального дисертаційного 

дослідження в сфері фінансів, банківської справи та страхування, і передбачає 

проведення вступного фахового випробування для зарахування на навчання в 

аспірантурі. 

Програму складено відповідно до вимог Міністерства освіти і науки 

України, закону України від 06 вересня 2014 р. «Про вищу освіту», постанови 

КМ України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 

у вищих навчальних закладах (наукових установах)» зі змінами та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020 р. № 1285 «Умови прийому 

на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році», Положення про підготовку 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі, правил 

прийому до аспірантури Державного біотехнологічного університету. 

Метою вступного фахового випробовування є виявлення відповідності 

рівня знань, вмінь та компетентностей претендентів визначеному стандартами 

вищої освіти для магістрів, що навчалися за спеціальностями економічного 

профілю, а також оцінка їх здатності до успішного проходження підготовки за 

третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти та здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування. 

Призначення програми – забезпечити проведення усного вступного 

фахового випробування при прийомі на навчання до аспірантурі для здобуття 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування. 

Програма вступного фахового випробування сформована відповідно до 

основних складових спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування. Основу цієї програми складають ключові положення таких 

дисциплін: «Фінансовий менеджмент», «Ринок фінансових послуг», 

«Податкова система», «Бюджетна система», «Страховий менеджмент», 

«Управління фінансовою санацією» та ін. 

На основі переліку питань даної програми формуються екзаменаційні 

білети для проведення усного вступного фахового випробування. 

Вступне фахове випробування здійснюється шляхом оцінки рівня 

професійних знань, умінь та навичок претендентів з використанням 

загальнодержавних методів комплексної діагностики. 
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АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ 

ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

 

Фінансовий менеджмент 

Система знань з управління фінансами підприємств, операційною та 

інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового 

забезпечення суб’єктів господарювання. 

Зміст дисципліни: 

1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. 

2. Система забезпечення фінансового менеджменту. 

3. Управління грошовими потоками на підприємстві. 

4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових 

розрахунках. 

5. Управління прибутком. 

6. Управління активами. 

7. Вартість і оптимізація структури капіталу. 

8. Управління інвестиціями. 

9. Управління фінансовими ризиками. 

10. Аналіз фінансових звітів. 

11. Внутрішнє фірмове фінансове прогнозування та планування. 

12. Антикризове фінансове управління на підприємстві. 

 

 
Ринок фінансових послуг 

Система знань з управління фінансами за допомогою фінансових 

посередників та аналізу фінансових послуг. 

Зміст дисципліни: 

1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці. 

2. Суб’єкти ринку фінансових послуг. 

3. Поняття і класифікація фінансового посередництва. 

4. Інституційна структура ринку фінансових послуг. 

5. Сегментарна структура ринку фінансових послуг. 

6. Фінансові послуги на грошовому ринку. 

7. Фінансові послуги на валютному ринку. 

8. Фінансові послуги на ринку позик. 

9. Фінансові послуги на фондовому ринку. 

10. Фінансові послуги з перейняття ризику. 

11. Інфраструктура ринку фінансових послуг. 

12. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг. 
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Управління фінансовою санацією підприємства 

Система знань з управління фінансовою санацією, реструктуризації 

суб’єктів господарювання, фінансового забезпечення ліквідації підприємств. 

Зміст дисципліни: 

1. Сутність управління фінансовою санацією підприємства. 

2. Санаційний контролінг. 

3. Складання і погодження плану фінансової санації підприємства. 

4. Санаційний аудит. 

5. Санація балансу. 

6. Внутрішні джерела фінансової санації підприємства. 

7. Зовнішні джерела фінансової санації підприємства. 

8. Санаційна реструктуризація підприємства. 

9. Державна фінансова підтримка санації підприємства. 

10. Оцінювання вартості майна підприємства. 

11. Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації 

підприємства. 

12. Санація суб’єктів господарювання з урахуванням сфери діяльності. 

 

 
Податкова система 

Система знань з організації і функціонування податкової системи та 

проведення податкової політики. 

Зміст дисципліни: 

1. Сутність і види податків. 

2. Податкова система і податкова політика. 

3. Податок на додану вартість. 

4. Акцизний збір. 

5. Мито. 

6. Податок на прибуток підприємств. 

7. Фіксований сільськогосподарський податок. 

8. Прибутковий податок з громадян 

9. Спрощена система оподаткування суб’єктів малою підприємництва. 

10. Плата за ресурси та послуги. 

11. Інші податки. 

12. Державна податкова служба України. 

13. Податковий менеджмент. 

14. Ухилення від податків. 

15. Перекладання податків. 

16. Податкова політика в системі державного регулювання економіки. 
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Бюджетна система 

Система знань з організації та функціонування бюджетної системи і 

бюджетної політики. 

Зміст дисципліни: 

1. Сутність, призначення і роль бюджету держави. 

2. Бюджет як основний фінансовий план держави. 

3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування. 

4. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України. 

5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання. 

6. Система доходів бюджету. 

7. Система видатків бюджету. 

8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку. 

9. Видатки бюджету па соціальний захист населення і соціальну сферу. 

10. Видатки бюджету на оборону та управління. 

11. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу. 

 
 

Страховий менеджмент 

Система знань з управління бізнес-процесами страхових компаній, 

спрямована на ефективне використання наявного потенціалу і врахування 

фінансових інтересів всіх учасників страхового ринку. 

Зміст дисципліни: 

1. Сутність і роль страхового менеджменту 

2. Ресурсний потенціал, структура і органи управління страховою 

організацією 

3. Організація страхової діяльності 

4. Планування у страхової діяльності 

5. Управління ризиками страхової діяльності 

6. Урегулювання страхових претензій 

7. Управління грошовими потоками страховика 

8. Управління фінансовою надійністю страховика 

9. Фінансовий моніторинг у страхових організаціях 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Соціально-економічна сутність фінансів, їх роль в системі ринкових 

відносин. 

2. Фінансові ресурси країни. 

3. Функції фінансів. Генезис категорії «фінанси», еволюція форм 

фінансів та їх характерні риси у взаємозв’язку із суспільно-історичними 

формаціями. 

4. Історичні аспекти розвитку світової фінансової науки. 

5. Фінансова система України, її склад та структура, основні напрями 

реструктуризації. 

6. Фінансова політика держави та інструменти її реалізації. 

7. Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації 

фінансових відносин у суспільстві. 

8. Система управління державними фінансами та фінансового 

контролю у реалізації фінансової політики держави. 

9. Податки як головний фінансовий метод мобілізації державних доходів. 

10. Сутність та функції податків, їх основні елементи. 

11. Правові основи та принципи формування податкової системи в Україні. 

12. Класифікація та характеристика загальнодержавних та місцевих 

податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України. 

13. Реформування податкової системи та реалізація податкової політики 

в Україні. 

14. Адміністрування податків і податковий контроль. 

15. Сутність та функції бюджету, його роль у реалізації соціально-

економічної політики держави. 

16. Принципи бюджетного устрою та структура бюджетної системи 

України: державний бюджет, місцеві бюджети, зведений бюджет. 

17. Бюджетний процес та його етапи, виконання бюджету. 

18. Напрями бюджетної політики держави, бюджетний менеджмент. 

19. Система доходів і видатків бюджету, їх оптимізація. 

20. Бюджетний дефіцит і державний борг, методи управління 

внутрішнім і зовнішнім державним боргом. 

21. Фінансовий ринок, його передумови розвитку, функції та роль у 

формуванні фінансової інфраструктури. 

22. Структуризація та сегментація за часовою та інституційною 

ознаками. 

23. Класифікація та характеристика суб’єктів та інструментів 
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фінансового ринку. 

24. Фінансове посередництво. 

25. Кредитний та фондовий ринки як складові ринку капіталів, фондова 

біржа і біржові операції. 

26. Ринки пайових, боргових та похідних фінансових інструментів. 

27. Стратегічне та портфельне інвестування. 

28. Ринок фінансових послуг. 

29. Фінанси підприємств як визначальна складова частина фінансової 

системи України, їх роль та функції. 

30. Організація фінансів підприємств. 

31. Фінансові ресурси підприємств, джерела їх формування та напрями 

використання. 

32. Доходи підприємств від різних видів діяльності. 

33. Організаційно-правові форми та об’єднання підприємств. 

34. Прибуток як основний результат фінансово-господарської діяльності 

підприємства. 

35. Управління формуванням та використанням прибутку. 

36. Чинники, що впливають на формування прибутку та його 

максимізацію. 

37. Аналіз беззбитковості. 

38. Операційний леверидж. 

39. Сутність рентабельності та основні її показники. 

40. Дивідендна політика та капіталізація прибутку в процесі його 

розподілу та використання. 

41. Економічна сутність та класифікація активів підприємства. 

42. Характер участі активів в господарському обороті та швидкість їх 

обороту. 

43. Поняття та сутність оборотних активів. 

44. Структура оборотних активів. 

45. Політика управління оборотними активами. 

46. Моделі управління оборотними активами підприємства. 

47. Особливості управління запасами, дебіторською заборгованістю, 

грошовими активами. 

48. Політика управління необоротними активами, її зміст та принципи. 

49. Сутність капіталу підприємства, його роль та принципи формування. 

50. Склад власного і залученого капіталу. 

51. Політика управління власним та позиковим капіталом. 

52. Вартість капіталу та методи оцінки окремих його джерел. 
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53. Фінансова структура капіталу підприємства та політика її оптимізації 

за багатокритеріальним підходом. 

54. Механізм дії та ефект фінансового левериджу. 

55. Цільова фінансова структура капіталу. 

56. Сутність та значення грошових потоків у діяльності підприємства. 

57. Класифікація грошових потоків. 

58. Структурування грошових потоків за видами діяльності. 

59. Принципи та інструментарій управління грошовими потоками. 

60. Кількісна оцінка грошових потоків та методи їх оптимізації. 

61. Концепція оцінки вартості грошей у часі, застосування її у 

фінансових розрахунках. 

62. Методичний інструментарій визначення майбутньої та сучасної 

вартості грошей із застосуванням простого та складного відсотка. 

63. Сутність та походження грошей: раціоналістична та еволюційна концепції. 

64. Форми грошей та їх еволюція. 

65. Функції грошей та їх взаємозв’язок. 

66. Модель сукупного грошового обороту. 

67. Швидкість обігу грошей, показники маси грошей, грошові агрегати, 

їх характеристика, грошова база, її склад. 

68. Закон кількості грошей, необхідних для обороту та механізм зміни 

маси грошей в економіці. 

69. Грошово-кредитний мультиплікатор. 

70. Сутність та елементи грошової системи. 

71. Основні типи грошових систем, їх еволюція. 

72. Створення та розвиток грошової системи України. 

73. Сутність, призначення та види фінансового посередництва. 

74. Банки як провідні суб'єкти фінансового посередництва. 

75. Банківська система: принципи побудови, цілі, механізм 

функціонування, функції банків. 

76. Комерційні банки, їх види та правові основи організації. 

77. Особливості побудови банківської системи в Україні. 

78. Загальна характеристика банківських операцій. 

79. Небанківські фінансово-кредитні установи. 

80. Види та характеристика основних видів небанківських фінансово- 

кредитних установ. 

81. Призначення, статус та основи організації центрального банку. 

82. Активні та пасивні операції центрального банку. 
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83. Характеристика емісійної операції, операцій банку банків, 

банківського регулювання та нагляду, фінансового агенту уряду, провідника 

монетарної політики. 

84. Центральний банк України, його статус та організаційна структура, 

функції та завдання. 

85. Грошово-кредитна і валютна політика НБУ: цілі та інструменти. 

86. Умови створення комерційних банків в Україні, організація та 

ліцензування їх діяльності. 

87. Організаційна структура та управління банком. 

88. Особливості та принципи формування власних ресурсів банку. 

89. Політика управління власним капіталом банку. 

90. Види залучених (депозитних) коштів банку: депозити (вклади) до 

запитання, термінові або строкові, умовні. 

91. Запозичені кошти комерційного банку. 

92. Кошти, отримані від емісії та продажу облігацій. 

93. Кредити, отримані від інших банках, у тому числі в НБУ. 

94. Кредитні операції банків, їх сутність та класифікація. 

95. Принципи кредитування. 

96. Кредитний потенціал банку, етапи процесу кредитування. 

97. Ціна банківського кредиту. 

98. Оцінка кредитоспроможності позичальника. 

99. Забезпечення кредитів, види забезпечення та їх особливості 

100. Кредитні ризики. 

101. Класифікація кредитів за ступенем ризику. 

102. Проблемні кредити, порядок їх погашення. 

103. Особливості та порядок здійснення розрахунково-касових операцій банків. 

104. Основні принципи організації безготівкового платіжного обороту. 

105. Види платіжних інструментів при здійсненні безготівкових 

банківських розрахунків. 

106. Міжбанківські розрахунки та кореспондентські відносини між банками. 

107. Система електронних платежів. 

108. Банківська платіжна картка як засіб розрахунків. 

109. Організація касової роботи в установах банків. 

110. Діяльність банків на ринку цінних паперів. 

111. Операції банків з цінними паперами. 

112. Вексель, види векселів та банківські операції з ними. 

113. Поняття та види банківських інвестицій. 
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114. Оцінка інвестиційних проектів, аналіз доцільності і ефективності 

інвестування. 

115. Операції банків у іноземній валюті. 

116. Валюта, валютний курс. Котирування і конверсія валюти. Валютні операції. 

117. Поточні валютні операції (тод, том, спот). 

118. Операції на форвардному ринку. 

119. Валютний «своп». 

120. Валютні ф’ючерси. 

121. Валютні опціони. 

122. Відкриття і ведення валютних рахунків клієнтів. 

123. Торговельні та неторговельні операції банків в іноземній валюті. 

124. Валютне кредитування. 

125. Валютні ризики і методи їх страхування. 

126. Нетрадиційні банківські операції, економічні передумови їх 

виникнення та розвитку на ринку фінансових послуг. 

127. Загальна характеристика та види нетрадиційних банківських 

операцій і послуг. 

128. Лізингові операції: сутність та механізм здійснення. 

129. Особливості здійснення факторингових та форфейтингових операцій. 

130. Трастові, гарантійні, посередницькі, консультаційні, ощадні та інші 

фінансові послуги комерційних банків. 

131. Фінансова стійкість банку та способи її забезпечення. 

132. Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності. 

133. Економічні нормативи регулювання діяльності банків. 

134. Ліквідність та платоспроможність банку. 

135. Доходи та витрати банку. 

136. Прибутковість банку. 

137. Основні показники ефективності діяльності банку. 

138. Державне регулювання фінансової стійкості комерційних банків. 

139. Сутність, принципи та функції страхування. 

140. Призначення та основні критерії класифікації у страхуванні. 

141. Особливості ідентифікації й оцінювання ризиків страхової діяльності. 

142. Організаційно-технічні та фінансово-договірні способи управління 

ризиками. 

143. Повний цикл управління ризиками. 

144. Цілі, завдання та функції страхового менеджменту. 

145. Складові ресурсного потенціалу страховика, оцінка та шляхи 
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підвищення ефективності використання. 

146. Кадрове забезпечення і система мотивації персоналу страхової компанії. 

147. Трирівнева система регламентації діяльності страховика. 

148. Управління формуванням та використанням прибутку страховика. 

149. Особливості оподаткування страховиків. 

150. Сутність та функції фінансового менеджменту страхової компанії. 

Управління інвестиційним портфелем страхової компанії. 

151. Сутність та визначення страхової послуги (продукту). 

152. Специфічні ознаки страхового продукту. 

153. Асортимент послуг страхового ринку України. 

154. Структура страхового ринку. 

155. Проблеми розвитку страхового ринку в економічній системі України, 

завдання його розвитку. 

156. Взаємозв'язок страхування життя, страхування від нещасних 

випадків і медичного страхування. 

157. Фактори, на основі яких страхова компанія здійснює вибір ризиків за 

умов особистого страхування. 

158. Методика розрахунку страхових тарифів зі страхування життя. 

159. Характеристика вітчизняного ринку особистого страхування. 

160. Фінансова надійність страховика та її значення. 

161. Платоспроможність страховика та умови її забезпечення. 

162. Управління платоспроможністю страховика. 

163. Сутність страхових послуг, що обслуговують потреби сторін 

кредитної угоди. 

164. Класифікація страхування кредитів. 

165. Сутність, суб'єкти, об'єкти, умови страхування фінансових ризиків. 

166. Страхування депозитів та формування системи депозитного 

страхування в Україні. 

167. Економічне призначення, класифікація майнового страхування. 

168. Основні види страхових послуг у сфері страхування майна 

підприємств та громадян. 

169. Характеристика вітчизняного ринку майнового страхування. 

170. Економічне призначення, класифікація страхування відповідальності. 

171. Основні види страхових послуг у сфері страхування відповідальності 

підприємств та громадян. 

172. Характеристика вітчизняного ринку страхування відповідальності. 

173. Перестрахування і співстрахування: сутність, методи, форми, вплив 

на розвиток страхового ринку. 
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СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Екзаменаційні білети сформовані випадковим чином із збереженням 

пропорційної представленості дисциплін. 

Екзаменаційний білет складається з трьох комплексних питань, що 

формуються із переліку питань для проведення усного вступного фахового 

випробування. 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Рівень знань оцінюється за обсягом та якістю виконаного завдання. 

Оцінювання проводять за 100-бальною шкалою. 

100-90 балів – «відмінно» – претендент володіє глибокими знаннями, 

вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує 

загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні 

приклади та підтвердження викладених думок. Суттєвим моментом відповіді 

претендента повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати 

теоретичні знання при розв’язанні практичних задач. 

74-89 балів – «добре» – претендент правильно та логічно відтворює 

матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати 

їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, 

фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє 

наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. 

Відповідь логічно побудована, проте мають місце помилки та неточності у 

формулюванні окремих положень. 

60-73 бали – «задовільно» – претендент володіє матеріалом, наводить 

деякі основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але не 

вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді 

може бути порушена послідовність викладення матеріалу, мають місце окремі 

грубі помилки, неточне формулювання теоретичних положень тощо. 

0-59 балів – «незадовільно» – претендент має нечіткі уявлення про 

питання, але проявляє здатність викласти думку. Відповідь на запитання не 

була наведена. 
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