
 

 



 

Додатковий вступний іспит може бути призначений вступникам, які 

вступають до аспірантури (ад’юнктури) з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, 

яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста). 

Додатковий вступний іспит передує вступним іспитам з іноземної мови та 

спеціальності.  

Програма додаткового іспиту відображає загальне коло кваліфікаційних 

вимог до теоретичних знань претендентів для вступу до ад’юнктури.  

На основі цієї програми складається перелік питань додаткового іспиту і 

формуються екзаменаційні білети. 

 

Розділ 1. Фінанси та їх роль  в економічному і соціальному розвитку 

Фінанси як економічна категорія. Фінанси і гроші. Роль фінансів у розподілі 

й перерозподілі валового внутрішнього продукту і національного доходу. 

Фінансові методи регулювання економічних і соціальних процесів. 

 

Розділ 2. Фінансова система і фінансова політика 

Фінансова система та її складові частини. 

Характеристика складових фінансової системи України. 

Управління державними фінансами. Напрями стабілізації сектора державних 

фінансів. Міністерство фінансів України  та його функції. Показники ефективності 

та результативності виконання бюджетних програм.  

 

Розділ 3. Бюджет і бюджетна система 

Бюджет та його функції. Бюджет як основний фінансовий план держави. 

Провідна та координуюча роль бюджету в системі фінансових планів. Бюджетна 

політика, її вплив на економічний і соціальний розвиток  держави. 

Бюджетна система України. Основні зміни в новій редакції Бюджетного 

кодексу України. Види бюджетів і характер взаємовідносин між ними. Державний і 

місцеві бюджети. Міжбюджетні трансферти та їх види: субсидії, субвенції, дотації. 

Бюджетне регулювання. Бюджетні позички, порядок їх видачі та погашення. 

Взаєморозрахунки між бюджетами. 

Доходи бюджету. Податкові надходження та їх значення в системі доходів 

бюджету. Податковий кодекс України: підвищення стійкості дохідної бази 

бюджету. 

Система видатків бюджету. Характеристика, склад, структура і динаміка.  

Порядок казначейського виконання державного бюджету.  

 

Розділ 4. Фінанси суб’єктів господарської діяльності 

Зміст і основні принципи організації фінансів підприємств і організацій в 

різних галузях економіки. Фінансові методи регулювання господарської діяльності 

підприємств і  організацій. Доходи і видатки господарських суб’єктів, їх 

прогнозування і використання. Фінансові результати діяльності підприємств і їх 

показники. 

 

 



Розділ 5.  Фінансове забезпечення і регулювання соціальних процесів в 

державі 

Бюджетне фінансування освіти і науки та охорони здоров’я. Фінансове 

забезпечення соціального захисту населення.  

Єдиний соціальний внесок як доходна база для соціального страхування. 

 

Розділ 6. Фінансовий ринок і страхування 

Призначення і роль фінансового ринку в економіці держави. Структура і 

класифікація фінансового ринку. Інструменти фінансового ринку. Основні операції 

фінансового ринку.  

Особливості фінансових відносин в сфері страхування. Система страхових 

фондів. Поняття страхового ринку і його організаційна структура. Учасники 

страхового ринку. Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні. 

Формування і розвиток страхового ринку в Україні. 

 

Розділ 7. Валютні операції і кредитна політика 

Валютний ринок. Валютний курс і курсова політика. Платіжний баланс. 

Валютне регулювання і  його інструменти. Валютні  операції Національного банку 

України. 

Поняття кредиту. Форми і види кредиту. Функції кредиту. Кредитні 

установи, банки і небанківські кредитні установи.   

 

Розділ 8. Банківська справа і банківські  операції 

Завдання та функції Національного банку України.  

Характеристика операцій комерційних банків. Склад і структура ресурсів 

комерційного банку. 
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЗНАНЬ 

на додатковому вступному іспиті до ад’юнктури за спеціальністю  

072 – ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ  

 

Оцінювання знань відбувається за двобальною шкалою: "зараховано" або 

"не зараховано".  

У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник 

отримав оцінку "не зараховано", він не допускається до наступного вступного 

іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.  
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