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Загальні положення
Наявність в економіці України характерних проявів ринкових відносин
свідчить про глибокі економічні перетворення, спрямовані на побудову
якісно нового механізму управління економікою.
Перехід до них висуває перед економікою країни найгостріші проблеми,
що потребують обґрунтованих рішень, реалізація яких неможлива без
визначення ролі товарно-грошових відносин на адекватному рівні.
Формування ринкових відносин викликає необхідність перетворень
існуючої організаційно-господарської структури відповідно до принципів їх
функціонування. Тому у сучасній ринковій економіці з’являються тенденції
нових економічних відносин. Вони характеризують більш високий рівень
розвитку виробничих сил, які викликають виникнення складних механізмів
взаємозв’язку між фінансовими, кредитними та грошовими відносинами.
Враховуючи особливості економіки сучасного періоду, можна чітко
визначити напрямки подальших перетворень у фінансовій сфері. Це,
насамперед, створення гнучкої системи оподаткування, забезпечення
економічної незалежності підприємств та стабілізації їх фінансового стану,
розвиток сучасних форм регулювання фінансового ринку, створення
ефективного механізму управління банківською діяльністю, дієвої системи
регулювання та контролю банківських операцій, впровадження нових
підходів та напрямків у організації діяльності банків.
Грошам належить визначальне місце в ринковій економіці. Вони
виступають як їх судинна система, що забезпечує обіг доходів і витрат
суб'єктів ринку, життєдіяльність кожної з цих структур.
Реалізація кредитних відносин забезпечується функціонуванням у тій чи
іншій країні відповідної інституційної структури. Інституційними ланками
кредитної системи є банки і парабанки. І ступінь розвитку кредитних
відносин значною мірою визначається розгалуженістю мережі та ступенем
функціонального розвитку фінансово-кредитних установ.
Нові підходи та напрямки в організації фінансово-кредитних відносин
потребують комплексних заходів з підготовки фахівців для банків,
фінансових органів та підприємств.
Підготовка фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа
та страхування» потребує глибокої теоретичної та практичної підготовки з
дисциплін “Гроші та кредит”, “Фінанси”, “Банківська справа” та ін.
Завданням абітурієнтів до вступу в аспірантуру є вивчення сутності
функцій, концепції та ролі грошей і кредиту в ринковій економіці,
закономірностей та специфіки функціонування грошового ринку як

теоретико-методологічної бази державної монетарної політики, структури та
практичних засад функціонування грошової системи, основ побудови
банківської системи та операцій банків, закономірностей розвитку і
функціонування валютного ринку.
Абітурієнт повинен знати:
- сутність економічних категорій: гроші, кредит та логіку їх еволюції;
- специфіку прояву суті грошей у різних економічних системах;
- специфічний характер вартості грошей;
- сутність функцій грошей та форми їх прояву;
- теорії грошей та їх основні постулати;
- поняття грошового обігу як процесу руху грошей;
- закон кількості грошей, необхідних для обігу, його суть, вимоги та
наслідок порушення вимог;
- попит на гроші та особливості формування пропозиції грошей;
- сутність грошового ринку, його економічну структуру;
- елементи грошової системи та їх основні види;
- роль держави в регулюванні грошового обороту;
- сутність, види та закономірності розвитку інфляції;
- види інфляцій та її причини;
- економічні та соціальні наслідки інфляції та роль держави в її
регулюванні;
- сутність та види грошових реформ;
- сутність валютних відносин;
- сутність валютного ринку та чинники, що визначають кон’юнктуру
валютного ринку;
- валютні системи та валютну політику;
- види, функції, роль кредиту;
- економічні межі кредиту;
- сутність та призначення фінансових посередників грошового ринку;
- призначення, статус та основи організації центрального банку;
- сутність, поняття, призначення, походження та розвиток комерційних
банків;
- специфічні ознаки фінансів;
- історичні передумови виникнення фінансових відносин;
- сутність фінансових категорій, взаємозв’язок фінансів з іншими
економічними категоріями;

- джерела
формування
фінансових
ресурсів,
особливості
централізованих та децентралізованих фінансових ресурсів;
- сутність та призначення цільових фондів;
- структура фінансової системи України;
- основні функції фінансів;
- зміст та значення фінансової політики й механізм її формування;
- поняття управління фінансами;
- поняття фінансового контролю та аудита, як незалежної його форми;
- сутність фінансів підприємств, їх функції та основи організації;
- структура податкової системи України;
- класифікація та характеристика податків;
- поняття бюджету як економічної та юридичної категорії;
- джерела формування та основні напрямки використання Державного та
місцевих бюджетів;
- поняття бюджетного процесу;
- поняття дефіциту бюджету;
- особливості функціонування місцевих фінансів;
- форми та види державного кредиту;
- причини виникнення та джерела погашення державного боргу;
- становище страхового та фінансового ринків;
- механізм зовнішньоекономічних відносин.
Абітурієнт повинен вміти:
 орієнтуватися
при проведенні розрахунків по формуванню та
використанню фінансових ресурсів;
 сформувати потребу суб’єкта у ресурсах;
 заповнити фінансову звітність господарюючого суб’єкта;
 сформувати
спрощений фінансовий план та обґрунтувати його
розрахунки;
 орієнтуватися при проведенні розрахунків основних податків, зборів та
інших платежів, що сплачують фізичні та юридичні особи.
 орієнтуватися
при визначенні фінансових результатів страхових
операцій;
 оволодіти методологією обчислення валютних курсів;
 орієнтуватися
при
проведенні
оподаткування
суб’єктів
зовнішньоекономічної
діяльності,
експортно-імпортних,
товарообмінних (бартерних) операцій;
 розробляти і проводити стратегічну та тактичну політику банку у
конкурентному середовищі;








організувати та координувати колективну працю по наданню
банківських послуг;
забезпечувати ефективне узгодження використання трудових,
матеріальних і фінансових ресурсів в банківській установі;
впроваджувати ефективні технології обслуговування;
здійснювати управління інноваційними процесами, спонукати
працівників до творчої діяльності, підтримувати нові ідеї;

Перелік питань, що виносяться на комплексний екзамен зі
спеціальності для вступників в аспірантуру
1. Бюджет в економічній системі держави.
2. Бюджетна система України. Характерисика ланок бюджетної системи
України.
3. Валютна система: конструктивні елементи та еволюція. Напрями
реформування валютної системи.
4. Види грошей та їх еволюція. Характеристика сучасних засобів
платежу, які обслуговують грошовий обіг. Електронні гроші.
5. Види та основні функції фінансового контролю.
6. Вплив депозитних операцій на загальну суму грошових засобів у
банківській системі. Ефект мультиплікації депозитів.
7. Вплив фіскальної та монетарної політики на зміну реального обсягу
виробництва і рівень зайнятості в економіці.
8. Грошова реформа в Україні: цілі, механізм реалізації та соціальноекономічні наслідки.
9. Грошово-кредитна політика, її цільова спрямованість і місце в
загальнодержавній економічній політиці.
10. Державний борг та способи його обслуговування. Державний борг
України. Особливості технічного дефолту.
11. Державні фінанси: суть, призначення, функції.
12. Еволюція форм грошей як загального вартісного еквіваленту.
13. Економічна сутність і принципи організації державних фондів
цільового призначення: Пенсійний фонд, Фонд соціального
страхування, Фонд сприяння зайнятості населення.
14. Золото в еволюції грошового обігу
15. Інвестиційний клімат України. Поняття інвестиційної безпеки,
інвеcтиційного ризику.
16. Інфляція та її види. Суть, форми прояву, причини та наслідки інфляції.
17. Кількісна теорія попиту на гроші: версія І.Фішера і кембриджська
версія.
18. Класифікація кредитів в інвестиційну діяльність. Особливості
фінансового лізингу.
19. Класифікація податків та податкових ставок. Система оподаткування в
Україні.
20. Класифікація та характеристика податків, які сплачують суб’єкти
господарювання. Особливості реформування фіскальної політики
України.

21. Кредит в міжнародних економічних відносинах.
22. Кредитна система та її складові. Характеристика кредитної системи
України.
23. Кредитна система України. Спеціалізовані банки: види, призначення та
функції.
24. Кредитні ризики та управління ними. Формування резерву на покриття
можливих втрат від кредитних операцій.
25. Кредитоспроможність позичальників і методи її оцінки.
26. Менеджмент кредитного ризику банку та оцінка його ефекивності в
банках України.
27. Механізми розвитку інфляційної спіралі при монетарному та
фіскальному імпульсах.
28. Міжнародні тенденції розвитку платіжних систем
29. Міжнародні фінансові інститути та їх вплив на грошово-кредитний
ринок в Україні.
30. Напрями, інструменти та механізми реалізації основних засад грошовокредитної політики в 2016 р.
31. Необхідність, сутність, форми та види кредиту в ринковій економіці.
32. Основні принципи грошово-кредитної політики України. Організація
кредитної роботи в комерційних банках.
33. Особисте та майнове страхування: принципи організації та стан в
Україні.
34. Особливості інституційної структури регулювання і нагляду за
діяльністю фінансового сектору.
35. Особливості монетаристського М. Фрідмена підходу до дослідження
попиту на гроші. Принцип "нейтральності грошей".
36. Особливості реформування банківської системи (структури, принципів
побудови, функцій).
37. Особливості реформування банківської системи України.
38. Оцінка вразливості фінансового сектору до впливу факторів ризику.
Індикатори фінансової стабільності.
39. Передумови виникнення та структура сучасних кредитних систем.
40. Політика обов’язкових резервів: призначення та основні параметри.
41. Поняття банківського кредитного ризику. Індивідуальні та портфельні
кредитні ризики.
42. Поняття комерційного кредиту. Кредитні операції з векселями.
43. Поняття ризику в страхуванні. Страхові та нестрахові ризики.
Превентивні та репресивні заходи попередження настання ризикових
подій.

44. Попит і пропозиція на грошовому ринку. Інструменти регулювання
пропозиції грошей.
45. Походження і сутність грошей. Портфельний підхід до визначення
сутності грошей. Функції грошей.
46. Проблемні позички і засоби реструктуризації безнадійних боргів.
47. Регулювання банківської діяльності в Україні. Банківський нагляд,
його функції.
48. Розвиток кредитних відносин в Україні.
49. Роль, необхідність та призначення фінансів в економічній системі
держави.
50. Симптоми фінансової кризи. Методи прогнозування банкрутства.
51. Система мобілізації фінансових ресурсів та їх використання для
задоволення різноманітних потреб держави, підприємницьких
структур і населення.
52. Система страхування та її роль у фінансовому механізмі держави.
53. Спеціалізовані фінансово-кредитні установи, їх види, особливості
функціонування, характеристика кредитної діяльності.
54. Споживчий кредит. Особливості надання кредитів фізичним особам
банківськими і небанківськими установами.
55. Створення грошової системи України, її структура та основні
елементи.
56. Страховий маркетинг та напрямки його активізації.
57. Страховий ринок, закономірності і перспективи розвитку його в
Україні.
58. Стрес-тестування банківської системи України: особливості його
проведення та значення для банківської системи України.
59. Структура грошової бази з точки зору джерел формування ("рівняння
банківських резервів").
60. Сутність кредиту, його структура, еволюція та зв’язок з іншими
економічними категоріями.
61. Сутність та класифікація інвестицій. Методи оцінки ефективності
інвестиційних проектів.
62. Сутність та принципи побудови бюджетної системи. Бюджетний устрій
та принципи його організації. Бюджетний процес та його основні
елементи.
63. Сутність, види та принципи формування і розподілу прибутку суб’єктів
господарювання. Шляхи підвищення рентабельності їх діяльності.
64. Суть та основні елементи грошових систем. Основні типи грошових
систем. Грошова система України.

65. Суть, види і функції фінансового контролю. Методи фінансового
контролю.
66. Суть і структура грошово-кредитного ринку. Графічна модель
грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку.
67. Сучасна практика операцій рефінансування: призначення та
організація.
68. Тенденції та перспективи розвитку майнового страхування Україні.
69. Теоретичні концепції оптимізації структури капіталу фірми.
70. Теорія «переваг ліквідності»: крива попиту на гроші, змінні що її
визначають.
71. Управління фінансами. Методи управління державними фінансами.
72. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: комерційний
розрахунок, кошторисне фінансування, неприбуткова діяльність.
73. Фінансова система України: поняття, структура та характеристика
основних ланок.
74. Фінансова стійкість банків та механізм її забезпечення. Операції
банків.
75. Фінансова та бюджетна політика держави: шляхи та інструменти
реалізації.
76. Фінансовий механізм та його елементи. Фінансові методи та
інструменти.
77. Фінансовий механізм: фінансові методи та важелі в умовах ринкової
економіки України.
78. Фінансовий ринок, його завдання і функції. Класифікація фінансових
ринків.
79. Фінансові посередники фінансового ринку та їх роль в національній
економіці.
80. Фінансові резерви держави та суб’єктів господарювання.
81. Фінансові ресурси банку: джерела, класифікація та напрями
використання.
82. Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в системі
державного регулювання ринкової економіки.
83. Фондовий ринок України: структура, функції, суб’єкти. Проблеми
становлення та розвитку.
84. Фондовий ринок: види, структура, учасники та механізм
функціонування. Види цінних паперів.
85. Центральні банки, їх походження, призначення та функції. Основні
фактори, що визначають незалежність центрального банку.
86. Цінова стабільність. Таргетування інфляції.
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