Перелік питань для вступу в аспірантуру за спеціальністю 072
Фінанси, банківська справа та страхування

Розділ 1. Гроші та кредит в ринковій економіці
Тема 1. Теоретичні основи грошей та організація їх обігу
Сутність грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний
актив. Гроші як гроші і гроші як капітал. Зв’язок грошей з іншими
економічними категоріями. Сучасні кредитні засоби обігу. Роль держави в
утвердженні кредитних зобов’язань як грошей. Взаємозв’язок функцій
грошей. Дискусії щодо кількості функцій грошей.
Основні теорії грошей. Класична кількісна теорія грошей, її основні
постулати. Економічні причини появи кількісного підходу до вивчення ролі
грошей. Неокласична варіант розвитку кількісної теорії грошей. Внесок Дж.
М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей. Сучасний монетаризм як
альтернативний напрямок кількісної теорії грошей. Попит і пропозиція
грошей: загальні теоретичні положення.
Грошові системи: сутність, елементи та типи. Грошова система України
й особливості її формування. Державне регулювання грошового обороту як
головне призначення грошової системи. Фіскально-бюджетна та грошовокредитна політика в системі державного регулювання економіки. Емісійний
доход і монетизація бюджетного дефіциту.
Сутність грошового обороту як процесу руху грошей. Грошові платежі
як елементарні складові грошового обороту. Структура грошового обороту.
Готівковий та безготівковий сектори грошового обороту. Маса грошей в обіг.
Грошові агрегати. Швидкість обігу грошей. Закон грошового обігу.
Структура грошового ринку. Критерії класифікації. Ринок грошей і
ринок капіталів. Ринок цінних паперів та валютний ринок як складові
грошового ринку. Попит на гроші. Суть та форми прояву попиту на гроші.
Фактори, що визначають зміну попиту на гроші. Пропозиція грошей. Суть та
механізм формування пропозиції грошей. Фактори, що визначають зміну
пропозиції грошей.
Теоретичні концепції інфляції. Суть і види інфляції. Методи
регулювання інфляції. Державне регулювання інфляції. Антиінфляційна
політика.
Тема 2. Кредит і кредитні відносини в ринковій економіці
Сутність кредиту. Кредит як форма руху вартості на зворотній основі.
Позичковий капітал і кредит. Зв’язок кредиту з іншими економічними
категоріями. Теоретичні концепції кредиту. Принципи кредитування. Форми
та різновиди кредиту.

Сутність, призначення та види фінансового посередництва. Банки як
провідні суб’єкти фінансового посередництва. Сутність та функції банків.
Банківська система. Поняття банківської системи її цілі та функції. Специфічні
риси банківської системи. Принципи побудови банківської системи.
Особливості побудови банківської системи в Україні. Небанківські фінансовокредитні установи. Види та характеристика основних видів небанківських
фінансово-кредитних установ.
Призначення, статус та основи організації центрального банку.
Незалежний статус центрального банку, його значення та форми реалізації.
Операції центрального банка. Характеристика емісійної операції, операцій
банка банків, банківського регулювання та нагляду, фінансового агента уряду,
провідника монетарної політики. Становлення центрального банку в Україні.
Його структура, статус та органи управління.
Поняття комерційного банку, призначення, класифікація та види
комерційних банків. Пасивні операції комерційних банків. Активні операції
комерційних банків. Кредитні операції. Інвестиційні операції. Банківські
послуги. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Інші види банківських
послуг. Стабільність банків і механізм її забезпечення. Поняття банківської
стабільності та її значення. Показники стабільності та економічні нормативи,
що її забезпечують. Страхування банківських депозитів. Створення резервів
для покриття ризиків. Ліквідність банків.
Розділ 2. Теоретичні основи фінансів та їх складові
Тема 3. Сутнісні ознаки фінансів та їх розвиток
Фінанси як економічна категорія. Дискусійні питання суті фінансів.
Взаємозв’язок фінансів з іншими розподільчими категоріями у процесі
вартісного розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту.
Поняття фінансової системи. Дискусійні питання суті та складу
фінансової системи. Фінансова система України та принципи її побудови.
Ознаки класифікації фінансових відносин. Сфери та ланки фінансової
системи України, їх характеристика. Фінанси підприємств, організацій,
установ як вихідна ланка фінансової системи. Загальнодержавні фінанси, їх
склад та призначення. Бюджетна система як центральна ланка фінансової
системи. Фінанси фізичних осіб, домашніх господарств. Взаємозв'язок ланок
фінансової системи.
Фінансова, кредитна та банківська системи: спільні та відмінні риси,
взаємодія.
Суть та види фінансової політики. Фінансова політика держави, її
принципи, характеристика складових. Фінансова політика у міжнародних
та міждержавних відносинах. Фінансова політика суб'єктів господарювання.
Поняття фінансового механізму, його значення. Склад фінансового
механізму. Фінансове забезпечення. Фінансове регулювання, його місце у
фінансовому механізмі. Фінансові важелі, їх характеристика. Фінансові
стимули та фінансові санкції, їх види.

Суть, етапи та методи фінансового планування. Система фінансових
планів та їх взаємозв'язок. Загальна характеристика фінансових планів.
Особливості та зміст фінансових планів підприємств, організацій, установ.
Оперативні фінансові плани. Поточні та перспективні фінансові плани.
Державний бюджет - основний фінансовий план країни. Місцеві бюджети.
Особливості бюджету як фінансового плану.
Організація фінансового контролю в Україні, його класифікація. Види,
форми, та методи фінансового контролю. Органи фінансового контролю в
Україні, їх функції, права та обов’язки. Аудит і аудиторська діяльність в
Україні: сутність і застосування в Україні.
Розділ 3. Фінанси макроекономічного рівня
Тема 4. Фінансова форма одержавлення національного продукту
Державні фінанси як макроекономічний рівень фінансів. Зв’язок
державних фінансів з фінансовими сферами мікроекономічного рівня:
фінансами домогосподарств, корпоративними фінансами, страхуванням.
Сутність і склад, специфіка й особливості розвитку фінансів державного
сектору економіки. Прямі і зворотні зв’язки державних фінансів з
міжнародними фінансами.
Державні доходи. Податкові доходи як основне джерело державних
доходів. Державний податковий менеджмент. Податковий контроль: сутність
і форми. Державна податкова служба України: структура, статус,
підпорядкованість і завдання. Організація обліку платників податків в
Україні. Податковий борг: особливості формування та джерела погашення.
Дискусійні питання.
Державні видатки: сутність і напрямки. Концептуальні засади
фінансування заходів із соціального забезпечення населення України. Фонди
фінансових ресурсів загальнодержавного значення як основні джерела
фінансування соціального забезпечення населення.
Місцеві фінанси. Фінансові проблеми місцевого самоврядування.
Місцеві податки та збори. Особливості встановлення місцевих податків і
зборів в Україні. Дискусійні питання.
Тема 5. Податки як інструмент державного регулювання економіки та
вагоме джерело формування бюджетів
Теоретичні основи сутності податків і їх суспільне призначення. Основні
теорії податків. Формування основ оподаткування у період меркантилізму.
Розвиток ідеї єдиного податку у фізіократів. Загальні податкові положення
класиків політичної економії. Класичні принципи оподаткування та їх
еволюція. Проблеми реалізації принципів оподаткування у податковій системі
України.
Ґенеза регулюючої суті податків у теорії маржиналізму. Податкові
інструменти державного регулювання ринкової економіки у теорії Дж. Кейнса.
Неокласичний напрям у економічній теорії та його вплив на наукову

думку в оподаткуванні. Теорії раціональних очікувань і економіки пропозиції
та можливість їх використання в оподаткуванні. Обґрунтування оптимальної
податкової ставки за теорією Артура Лаффера. Узагальнення та оцінка
концепції Артура Лаффера у контексті сучасної податкової проблематики.
Трансформація податку на додану вартість у податкових системах як
необхідна умова вступу до Європейського Союзу.
Податкова політика держави. Податковий кодекс України: переваги та
недоліки. Податкове регулювання та стимулювання розвитку підприємництва
в Україні. Податкові пільги. Дискусійні питання у застосуванні податкових
пільг. Політика прискореної амортизації як інструмент пришвидшення
оборотності основного капіталу. Особливості податкової політики України:
стратегія та тактика.
Тема 6. Проблеми виконання державного бюджету. Державний кредит і
державний борг
Державний бюджет як економічна категорія. Класифікація доходів
Державного бюджету. Проблеми формування доходів Державного бюджету
України: зовнішні та внутрішні фактори. Видатки Державного бюджету.
Особливості формування видатків бюджету в сучасних умовах.
Бюджетний дефіцит: причини, види та макроекономічні наслідки.
Управління бюджетним дефіцитом. Інструменти законодавчого регулювання
бюджетного дефіциту (секвестр бюджетних видатків, установлення
граничного рівня бюджетного дефіциту, законодавча заборона бюджетного
дефіциту, заборона грошової емісії). Джерела фінансування бюджетного
дефіциту. Грошово-кредитна емісія та її наслідки. Емісійний дохід держави.
Державні позики як надзвичайні доходи та антиципаційні податки.
Сутність і зміст державного кредиту як економічної категорії.
Розбалансованість державного бюджету та накопичення позичкового капіталу
як передумови розвитку державного кредиту. Взаємозв'язок і відмінності між
державним і банківським кредитом. Види і форми державного кредиту.
Внутрішній і зовнішній державний кредит.
Державний борг. Капітальний і поточний державний борг. Причини
виникнення і наслідки зростання державного боргу. Джерела погашення
державного боргу. Управління державним боргом.
Бюджетний менеджмент: сутність і роль у бюджетному процесі.
Складові бюджетного менеджменту: бюджетне планування, організація
виконання бюджету, облік і звітність з виконання бюджету, контроль за
виконанням бюджету. Види, форми та методи бюджетного контролю. Органи
бюджетного контролю, їх повноваження. Рахункова палата України, її
функції, права і завдання. Структура Рахункової палати.
Тема 7. Основи функціонування та розвитку фінансового ринку
Фінансовий ринок: сутність і місце у фінансовій системі та роль у
трансформації заощаджень в інвестиції. Внутрішня структура фінансового
ринку. Грошовий ринок та ринок капіталів. Ринок цінних паперів та ринок

банківських позик. Фондовий ринок як ринок цінних паперів та ринок
капіталів. Ринок похідних фінансових інструментів. Валютний ринок.
Фінансові інструменти. Пайові, боргові, похідні фінансові інструменти.
Стандартизовані та нестандартизовані фінансові інструменти. Цінні папери як
вид фінансових інструментів, їх економічна та правова природа. Цінний папір
– фінансова вимога. Цінний папір – носій майнових та інших прав інвестора.
Документарна та бездокументарна форма випуску фінансових інструментів.
Фінансові інновації.
Органи контролю та нагляду на фінансовому ринку. Контрольні функції
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку
України, Міністерства фінансів України.
Склад суб’єктів ринку фінансових послуг. Класифікація суб’єктів ринку
фінансових послуг: за формою (домашні господарства, господарюючі
суб’єкти, держава); за функціями (емітенти, інвестори, інституційні інвестори
та фінансові посередники, інститути інфраструктури ринку). Споживачі та
оференти фінансових послуг.
Розділ 4. Фінанси мікроекономічного рівня
Тема 8. Фінанси суб’єктів господарювання
Основи
організації
фінансів підприємств:
саморегулювання,
самоокупність, самофінансування. Особливості організації фінансів в
залежності від форми власності, галузі економіки, організації бізнесу, сфери
діяльності.
Фінансова діяльність підприємства. Зміст, задачі і організація
фінансової роботи на підприємствах. Готівково-грошові розрахунки на
підприємствах і сфера їх застосування. Організація грошово-готівкових
розрахунків. Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для
забезпечення господарської діяльності. Фінансові і адміністративні санкції в
системі грошових розрахунків і платежів. Розподіл виручки від реалізації
продукції. Формування та розподіл валового і чистого доходу.
Рентабельність підприємства, її сутність, методи визначення та
показники. Методи розрахунку прибутку. Використання прибутку
підприємства, його зміст і економічне значення. Розподіл прибутку між
державою та господарюючими суб'єктами. Формування чистого прибутку
підприємств і його використання.
Система оподаткування підприємств, її призначення. Види податків, що
сплачують підприємства і джерела їх сплати. Податок на прибуток
підприємств. Вплив оподаткування прибутку на фінансово-господарську та
інвестиційну діяльність підприємств. Непрямі податки та їх вплив на
фінансово-господарську діяльність господарюючих суб'єктів. Особливості
оподаткування суб'єктів господарювання в окремих сферах діяльності:
банківська, страхова, торгівельна, аграрна.
Сутність оборотних коштів та їх організація. Склад і розміщення
оборотних коштів. Джерела формування оборотних коштів. Власні оборотні

кошти. Позичені і залучені оборотні кошти. Форми кредитів, які
використовуються в господарській діяльності підприємств. Визначення
потреби підприємства в кредитах.
Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення.
Показники фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення
оцінки фінансового стану підприємства
Фінансовий план як складова частина бізнес-плану. Зміст та структура
поточного фінансового плану підприємства. Зміст і призначення оперативного
фінансового плану підприємства. Складання і контроль за виконанням
оперативного фінансового плану. Бюджет як інструмент поточного і
оперативного фінансового планування.
Фінансова санація на підприємстві її причини та необхідність. Фінансова
санація підприємства, її економічний зміст та порядок проведення.
Тема 9. Управління фінансами господарюючих суб’єктів
Фінансовий менеджмент як система управління фінансами
підприємства. Необхідність і умови ефективності фінансового менеджменту.
Зміст і задачі управління вхідними грошовими потоками. Управління
грошовими потоками, пов'язаними з операційною діяльністю. Управління
грошовими потоками, пов'язаними з фінансовими операціями. Управління
вихідними грошовими потоками. Зміст і задачі управління вихідними
грошовими потоками.
Зміст і задачі управління загальним прибутком. Системний підхід до
управління прибутком. Інформаційна база управління прибутком. Сутність і
задачі управління розподілом прибутку. Фактори, що впливають на розподіл
загального прибутку. Вплив на розподіл прибутку системи оподаткування
підприємств. Управління використанням чистого прибутку. Аналіз
використання прибутку. Створення резервного фонду. Політика розвитку
підприємства при використанні прибутку. Дивідендна політика.
Зміст і задачі управління оборотними активами. Управління
виробничими запасами. Управління дебіторською заборгованістю.
Визначення оптимальної структури дебіторської заборгованості.
Структура капіталу. Фактори, що впливають на структуру капіталу.
Управління структурою капіталу. Оптимізація структури капіталу. Політика
підприємства щодо структури капіталу. Вплив структури капіталу на вартість
підприємства.
Зміст і задачі управління інвестиціями. Види інвестицій. Формування
інвестиційної політики. Управління фінансовими інвестиціями. Вкладення
коштів у цінні папери. Розміщення коштів на депозитних рахунках. Портфель
фінансових вкладень та принципи його формування. Методи оцінки
інвестиційного портфеля з урахуванням ризику. Диверсифікація
інвестиційного портфеля.
Економічна сутність фінансових ризиків та їх класифікація. Зміст
управління фінансовими ризиками. Процес їх прогнозування та нейтралізації

в фінансовій діяльності підприємств. Способи уникнення та нейтралізації
фінансових ризиків. Страхування ризиків. Використання механізмів
диверсифікації.
Економічна сутність і класифікація фінансових криз підприємств та
об'єднань. Сутність та завдання антикризового фінансового управління
підприємством. Принципи антикризового фінансового
управління
підприємством. Основні етапи процесу антикризового фінансового
управління підприємством. Реструктуризація в системі антикризового
фінансового
управління
підприємством.
Організаційно-фінансове
забезпечення реструктуризації підприємств.
Особливості санації та банкрутства окремих категорій суб’єктів
підприємницької діяльності. Особливості санації та банкрутства державних
підприємств. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств.
Санація та банкрутство селянського (фермерського) господарства.
Тема 10. Страховий захист домашніх господарств і господарюючих
суб’єктів
Страхова послуга як специфічний товар. Ознаки, які характеризують
страхову послугу. Економічна необхідність страхових послуг та розширення
їх асортименту.
Сутність страхового захисту та його роль у діяльності господарюючих
суб’єктів і домашніх господарств. Форми і методи страхового захисту.
Система страхових фондів.
Сутність загальнообов’язкового державного соціального страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими
народженням та похованням. Напрямки вдосконалення страхування від
тимчасової втрати працездатності.
Завдання та основні принципи соціального страхування від нещасного
випадку на виробництві. Порядок і строки проведення страхових виплат по
відшкодуванню шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням його
здоров’я.
Економічна сутність та необхідність соціального страхування на
випадок безробіття. Джерела формування та напрямки використання коштів
Фонду соціального страхування на випадок безробіття.
Недержавне соціальне страхування. Сутність і умови недержавного
страхування.
Поняття, цілі та завдання медичного страхування. Суб’єкти
обов’язкового медичного страхування. Добровільне медичне страхування.
Порядок виплати страхової суми.
Страхування підприємницьких ризиків. Зміст поняття «підприємницькі
ризики». Страхування майна від вогню. Основні умови страхування.
Страхування від перерв у виробництві внаслідок знищення або пошкодження
застрахованого майна.

Сільськогосподарське страхування. Економічні завдання страхового
захисту в сільському господарстві. Форми і види страхування майна
сільськогосподарських підприємств.
Страхування фінансово-кредитних ризиків. Сутність та економічний
зміст страхування кредитів. Характеристика основних організаційних форм
страхування кредитів.
Поняття автотранспортного страхування, його сутність. Розвиток і
сучасний стан автотранспортного страхування.
Необхідність та особливості страхування морських ризиків. Клуби
взаємного морського страхування. Морське страхове бюро України.
Необхідність та особливості страхування авіаційних ризиків.
Законодавча база в авіаційному страхуванні. Авіаційний поліс Ллойда.
Розвиток і сучасний стан страхування особистої власності громадян.
Види послуг страхових компаній громадянам – власникам майна.
Розділ 5. Міжнародні фінансові відносини в системі євроінтеграційних
процесів
Тема 11. Сфера міжнародних фінансів
Міжнародні фінанси: сутність і функції. Основні складові та суб’єкти
міжнародних
фінансів.
Поняття
фінансового
механізму
зовнішньоекономічних
відносин.
Правові
норми
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
Валютні відносини: сутність і види. Поняття та види валюти. Валютне
регулювання: сутність і необхідність. Платіжний баланс у механізмі
валютного регулювання та золотовалютні резерви. Міжнародні операції та
міжнародні розрахунки. Валютні обмеження. Використання валютних
надходжень. Валютний курс і валютний паритет. Методика визначення
валютного курсу в Україні. Валютна (курсова) політика та її інструменти.
Валютні ринки. Поняття і види валютних ринків. Правове регулювання
діяльності міжбанківської валютної біржі. Організація і порядок роботи
біржового валютного ринку. Біржова та позабіржова торгівля валютою.
Котирування іноземних валют. Курси покупця і продавця. Валютні операції.
Конверсійні операції на валютному ринку. Податкове регулювання операцій з
обміну іноземної валюти: дискусійні питання. Операції типу "спот", форвардні
операції, механізм їх здійснення. Розвиток валютного ринку в Україні.
Валютні системи: сутність, структура та призначення. Види валютних
систем: національні, регіональні, світові. Європейська валютна система та її
елементи. Еволюція світової валютної системи. Формування та розвиток
валютної системи України.
Розвиток міжнародних і регіональних фінансових установ.
Міжнародний валютний фонд: організація та функціональне призначення.
Діяльність МВФ в Україні. Співпраця України із Світовим банком.
Європейський банк реконструкції та розвитку: створення, призначення та
функції. Напрямки співпраці ЄБРР з Україною. Регіональні міжнародні

кредитно-фінансові установи: створення та призначення. Банк міжнародних
розрахунків. Необхідність та порядок створення БМР. Функції банку. Роль
БМР в розвитку міжнародного співробітництва у валютно-кредитній сфері.
Тема 12. Формування та функціонування фінансів Європейського Союзу
Фінанси Європейського Союзу. Бюджетна та податкова політика в ЄС.
Єдина валюта та валютна політика. Ринок банківських послуг ЄС. Ринок
цінних паперів ЄС. Видатки Європейського Союзу. Європейський
інвестиційний банк – головний інвестиційний інститут ЄС. Фінанси
Великобританії, Франції, Португалії, Німеччини, Італії, Іспанії та інших країнучасниць Європейського Союзу.
Проблеми фінансової інтеграції України до Європейського фінансового
простору.

