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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Програма додаткового вступного випробування є єдиною для всіх осіб,
що беруть участь у конкурсі для навчання за освітнім ступенем «доктор
філософії» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за
іншою спеціальністю незалежно від того, на яку освітню програму в межах
спеціальності вони вступають.
Метою додаткового вступного випробування є з’ясувати рівень
володіння абітурієнтом базовими теоретичними знаннями, що відповідають
основним фаховим компетентностям другого рівня вищої освіти (магістр)
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та виявити
достатність рівня підготовки до складання фахового випробування для вступу
до аспірантури на обрану програму за даною спеціальністю.
Порядок проведення вступних випробувань визначається «Правилами
прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка».
Додаткове вступне випробування, яке проводиться для осіб, що беруть
участь у конкурсі для здобуття ступеня «доктора філософії» на основі ступеня
магістра або ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, передує
іспиту з іноземної мови та іспиту зі спеціальності.
Характеристика
змісту
програми
додаткового
вступного
випробування. Випробування має комплексний характер і базується на
програмах нормативних навчальних дисциплін, що формують знання та уміння
магістра або спеціаліста за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування». Програма іспиту є міждисциплінарною.
Критерії оцінювання. Додаткове вступне випробування має
кваліфікаційний характер та оцінюється за двобальною шкалою – «склав/не
склав». У випадку, якщо абітурієнт не склав додаткового вступного
випробування, він втрачає право брати учать у конкурсному відборі на
навчання за освітньо-науковим ступенем «доктор філософії» за спеціальністю
072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
Формою проведення додаткового вступного випробування до
аспірантури (ад’юнктури) зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування» є тестування.
Білет містить 50 тестових завдань. Лише одна відповідь у кожному
завданні є правильною.
Час, відведений на додатковий іспит, не може перевищувати 90 хвилин.
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2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Тема 1. Економічна природа фінансів. Поняття та структура фінансової
системи.
Фінанси як економічна категорія. Призначення та функції фінансів. Фонди
грошових коштів держави, підприємств, громадян та інших суб'єктів
економічної діяльності. Роль фінансів на макро- та мікрорівні.
Економічний зміст і структура фінансової системи. Правова та
організаційна основа фінансової системи. Органи управління фінансами та їх
функції. Види фінансових систем. Форми і методи створення, розподілу і
використання фінансових ресурсів.
Місцеві фінанси як важлива ланка фінансової системи держави. Система
фінансових відносин між місцевими та державним бюджетами.
Тема 2. Державні фінанси. Бюджет і бюджетна система.
Державні фінанси як складова частина фінансової системи держави.
Призначення державних фінансів. Складові державних фінансів: державний
бюджет, централізовані фонди соціального страхування, фінанси підприємств і
організацій державної власності, державний кредит, державні страхові та
резервні фонди.
Державний бюджет України як основний інструмент державного
регулювання економічного й соціального розвитку. Місцеві бюджети у
фінансовому забезпечені розвитку регіонів. Страхові та резервні фонди
держави. Державний кредит та збалансованість бюджету.
Структура та принципи побудови бюджетної системи. Склад і структура
бюджетної системи. Бюджетний процес та бюджетна класифікація. Дефіцит
бюджету.
Тема 3. Податки і податкова політика
Економічна сутність, ознаки та функції податків. Класифікація податків:
державні, місцеві; прямі та непрямі податки, податки з юридичних та фізичних
осіб. Механізм нарахування та сплати податку на додану вартість, акцизного
податку, податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб,
екологічного податку, місцевих податків і зборів.
Тема 4. Фінанси підприємств
Фінанси підприємств як самостійна й особлива сфера функціонування
фінансів. Специфіка організації та принципи реалізації фінансів
підприємницьких структур. Сутність і зміст фінансів підприємницьких
структур. Дохід та витрати підприємства. Фінансовий результат.
Фінансові ресурси підприємств.
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Тема 5. Фінансовий ринок
Структура та функції фінансового ринку. Класифікація фінансових ринків.
Характеристика фінансових інструментів та механізм їх оцінки.
Поняття цінних паперів. Види цінних паперів. Облігації - інструмент
позики. Види облігацій, корпоративні та державні облігації. Визначення та види
акцій.
Сутність та значення фондового ринку, його структура та основні функції.
Основи функціонування біржового фондового ринку. Позабіржовий фондовий
ринок, його призначення та основи організації. Інфраструктура фондового
ринку. Професійна діяльність на ринку цінних паперів. Основні напрямки
державного регулювання фондового ринку.
Сутність фінансових посередників та їх функції. Класифікація фінансових
посередників. Суб’єкти банківської системи. Небанківські фінансово-кредитні
інститути.
Тема 6. Економічна природа, сутність та функції грошей
Історія та еволюція грошей. Номінальна та реальна вартість грошової
одиниці, сеньйораж. Повноцінні та неповноцінні гроші. Виникнення паперових
грошей. Причини витіснення з грошового обігу повноцінних грошей
паперовими. Сутність і функції грошей. Вартість грошей. Купівельна
спроможність грошей та рівень цін. Гроші як засіб обігу. Гроші як засіб
накопичення. Гроші як кошти платежу та виникнення кредитних грошей.
Закони грошового обігу.
Тема 7. Сутність та функції кредиту
Економічна природа кредиту. Сутність та структура кредиту. Принципи
кредитування. Основні ознаки кредитних відносин. Основні функції кредиту та
роль кредиту у ринковій економіці. Економічні межі кредиту. Позичковий
процент. Кредит у ринковій економіці.
Форми та види кредиту. Характеристика основних видів кредиту.
Міжгосподарський кредит, комерційний кредит, банківський кредит,
державний кредит та інші. Сутність та особливості лізингу як форми кредиту.
Фірмові кредити. Франчайзинг у системі фірмового кредитування. Облігаційні
кредити. Сутність та класифікація банківських кредитів. Кредити
небанківських фінансових посередників. Факторинг як специфічна форма
обслуговування дебіторської заборгованості.
Тема 8. Сутність та структура грошово-кредитної системи
Сутність та механізм функціонування грошово-кредитної системи.
Призначення та структура грошово-кредитної системи. Види грошових систем
та їх еволюція. Елементи грошової системи. Структура кредитних систем у
зарубіжних країнах. Сучасні тенденції розвитку грошово-кредитних систем
зарубіжних країн в умовах глобалізації світогосподарських зв'язків.
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Тема 9. Економічна сутність страхування і його роль у ринковій економіці
Історія розвитку страхування в світі та в Україні.
Економічна сутність страхування. Категорія страхового захисту.
Комерційне і соціальне страхування. Фонди соціального страхування. Поняття
страхового фонду. Організаційні форми страхового фонду: централізований
страховий фонд; фонди самострахування; фонди страховиків. Соціальноекономічна природа страхового фонду і принципи його формування.
Категорія страхування: зв'язок страхування з розвитком ринкових
відносин. Місце страхування у фінансовій системі суспільства. Страхування як
система перерозподільчих відносин по відшкодуванню збитків. Функції
страхування.
Тема 10. Класифікація страхування
Поняття класифікації, її наукове і практичне значення.
Ознаки класифікації: історичні, економічні, юридичні.
Класифікація за об’єктами страхування. Галузі страхування: майнове
страхування, страхування відповідальності, особисте страхування. Види
страхування. Класифікація за родом небезпеки: страхування вогневих ризиків,
інженерних, сільськогосподарських, транспортних, фінансово-кредитних та ін.
Класифікація за формами проведення. Обов’язкове страхування. Добровільне
страхування. Класифікація за статусом страховика. Страхування юридичних
осіб усіх форм власності. Страхування громадян. Класифікація за
спеціалізацією страховика. Загальні види страхування. Страхування життя.
Перестрахування.
Тема 11. Поняття ризику. Ризик-менеджмент
Поняття ризику в страхуванні. Ризик як ймовірнісний розподіл
результатів діяльності; ризик як ймовірність відхилення фактичних результатів
від запланованих; ризик як розподіл ймовірності збитків.
Вимір ризиків: середнє очікуване значення, дисперсія, стандартне
відхилення, коефіцієнт варіації.
Класифікація ризиків. Чисті і спекулятивні ризики; фундаментальні і
часткові ризики. Класи ризиків. Ознаки розмежування ризиків, що страхуються.
Технічна одиниця страхування.
Ризик-менеджмент. Ідентифікація ризику. Вимір ризику. Контроль
ризику. Передача ризику (трансфер) від страхувальника до страховика. Критерії
страхувальності ризиків: випадковість розподілу збитку; оцінка розподілу
збитку; однозначність розподілу; незалежність ризиків, що страхуються,
можливість оцінки максимального розміру збитку. Страховий портфель
страховика, його характеристики, вплив на ситуацію прийняття рішень.
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Тема 12. Державний нагляд за страховою діяльністю
Державний нагляд за страховою діяльністю, його необхідність і функції.
Права органів нагляду у відношенні страхових компаній. Форми припинення
монополістичної діяльності і несумлінної конкуренції на страховому ринку.
Державне регулювання страхової діяльності за кордоном. Ліцензування
страхової діяльності.
Тема 13. Укладення та ведення страхової угоди
Етапи проходження страхової угоди: заява про страхування; андеррайтинг;
укладання договору страхування; видача полісів; врегулювання вимог
страхувальника по відшкодуванню збитків.
Заява на страхування. Загальні і специфічні питання в заяві на
страхування. Форма подання. Значення.
Андеррайтинг: оцінка ризику; вирішення питання про прийняття об”єкта
на страхування; визначення термінів, спеціальних вимог, обсягів і розмірів
страхового покриття; франшизи; розрахунок страхової премії.
Укладання договору страхування. Структура договору і зміст його
основних розділів. Страховий поліс, страховий сертифікат.Зміст страхового
полісу. Його зв’язок з правилами страхування. Структура страхового полісу.
Врегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування збитків. Дії
страхувальника при настанні страхової події.
Тема 14. Фінанси страхових компаній. Страхові резерви.
Кошти страхових організацій. Статутний капітал страхових підприємств.
Власний і залучений капітал. Фінансовий потенціал страховика. Інвестиційна
діяльність страхових компаній.
Основні показники господарської діяльності страхової компанії. Доходи
страхової компанії. Витрати страхової компанії. Фінансові результати
діяльності страхової компанії.
Фінансова і статистична звітність страхових організацій. Баланс
страхової компанії й оподатковування. План рахунків страхової компанії.
Структура балансу страхової компанії. Оподатковування страхових компаній.
Страхові резерви. Класифікація резервів. Резерви по страхуванню життя.
Технічні резерви. Правила розміщення страхових резервів.
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