
ПРОГРАМА
вступного іспиту зі спеціальності

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня

(рік вступу 2022 рік)

Вступне слово
Програма складена з урахуванням програми рівня вищої освіти магістра

зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вона
містить два розділи, у першому з яких відображено загальноекономічні
питання, а у другому – питання дисциплін фахового спрямування.

Розділ 1. Загальноекономічні питання
1. Сутність та основні категорії системи національних рахунків.
2. Сутність дефлятора ВВП та індекса споживчих цін.
3. Зайнятість та безробіття: сутність, види та показники.
4. Основні моделі ринку праці.
5. Сукупний попит та його економічний зміст.
6. Сукупна пропозиція та її економічний зміст.
7. Попит, пропозиція та ринкова рівновага.
8. Еластичність попиту та пропозиції.
9. Ринок досконалої конкуренції та його характеристика.
10. Ринок монополістичної конкуренції та його характеристика.
11. Монопольний ринок та його характеристика.
12. Поняття та характеристика олігополії. Олігопольний ринок.
13. Концентрація виробництва, методологія виміру та її вплив на

ефективність виробництва.
14. Диверсифікація виробництва, її форми, види, переваги і загрози.
15. Розвиток підприємництва та зміни організаційних структур управління:

структури матричного, проектного типу, мережеві, дорадчі, цільові.
16. Загальне середовище господарювання та його чинники (природні,

демографічні, політичні, науково-технічні, економічні, міжнародні).
17. Операційне середовище функціонування підприємства (постачальники

ресурсів, споживачі продукції, посередники, конкуренти).
18. Ринкова ціна і фактори її формування на макро- і мікрорівнях.
19. Види ринкових цін та прояв їх стимулюючої, синхронізуючої

сигнальної функції.
20. Цінова конкуренція і цінова конкурентоспроможність.
21. Поняття мінімальної ціни і фактори підвищення цінової

конкурентоспроможності.
22. Конкуренція та конкурентоспроможність підприємства на

внутрішньому ринку, необхідність розроблення стратегій конкуренції.
23. Оборотні активи: сутність, склад і структура.
24. Нормування оборотних активів.
25. Джерела формування оборотних активів.



26. Необоротні активи: сутність, склад і структура.
27. Амортизація основних засобів та методи її нарахування.
28. Сутність ресурсів і активів підприємства.
29. Характеристика матеріальних і нематеріальних активів підприємства.
30. Роль нематеріальних активів, їх оцінка та амортизація.
31. Узагальнення активів і капіталу в балансі підприємства.
32. Ефективність використання земельних ресурсів підприємства.
33. Економічна сутність прибутку та його види.
34. Чинники формування прибутку підприємства.
35. Розподіл і використання прибутку підприємства.
36. Сутність та види рентабельності.
37. Система оподаткування підприємств.
38. Роль амортизаційної політики в інвестиційній активності підприємства.
39. Персонал як основний ресурс підприємства та об'єкт партнерських

відносин.
40. Форми участі персоналу в капіталі та прибутку підприємства.
41. Продуктивність праці та методичні підходи до її визначення.
42. Прогнозування (планування) рівня продуктивності персоналу на

підприємстві.
43. Форми і системи оплати праці робітників.
44. Права засновників щодо вибору форми і системи оплати праці.
45. Сучасні тенденції у застосуванні форм заробітної плати.
46. Зарубіжний і вітчизняний досвід участі працівників у прибутках

(доходах) і власності приватизованих підприємств.
47. Виробничий процес як основний вид операційної діяльності, його

складові та принципи раціональної організації.
48. Типи виробництва (одиничне, серійне, масове) та їх техніко-економічне

обґрунтування.
49. Методи організації виробничих процесів.
50. Переваги і вади потокового виробництва.
51. Організаційно-економічні умови застосування і економічна оцінка

непотокового виробництва.
52. Інтенсивність виробництва та її вплив на ефективність.
53. Загальна характеристика продукції (послуг) та її класифікаційні ознаки

(призначення, фізичні властивості, складність тощо).
54. Вимірники і показники обсягу продукції, сфера їх застосування.
55. Життєвий цикл продукції, процес її створення та освоєння.
56. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства.
57. Матеріально-технічне забезпечення підприємства, його форми.
58. Методи формування і калькулювання витрат на виробництво продукції.
59. Проблеми розподілу непрямих витрат при калькулюванні.
60. Організаційно-управлінські засоби мінімізації операційних витрат і

зниження собівартості продукції.
61. Функціонально-вартісний аналіз як метод раціоналізації організаційних

і технічних систем та зниження витрат.
62. Поняття і процес комунікації.
63. Модель процесу комунікації.



64. Зміст основних етапів процесу комунікації.
65. Міжособові та організаційні комунікації.
66. Мотивація як фактор забезпечення успіху діяльності організації.
67. Маркетингова діяльність підприємства як сфера організації зовнішніх

комунікацій.
68. Поняття реклами, її роль у вирішенні проблем стимулювання збуту,

критерії вибору рекламних заходів.
69. Комунікації з покупцями.
70. Основні підходи до подолання кризових явищ на підприємстві.
71. Типи антикризової реакції та антикризового управління (реактивне,

активне, планове).
72. Процес санації (фінансового оздоровлення) потенційно

конкурентоспроможних підприємств (організацій).
73. Особливості розроблення стратегії підприємства для діючого та

новоствореного підприємства.
74. Аналіз зовнішнього середовища (РЕSТ-аналіз).
75. Узагальнення результатів стратегічного аналізу (SWOТ-аналіз).
76. Управління змінами і формування стратегічної поведінки.
77. Напрямки зміни бізнес-моделей у цифрову епоху.
78. Етапи життєвого циклу організації.
79. Бізнес-план та його структура.
80. Сутність та види управлінських рішень на підприємстві.

Розділ 2. Питання дисциплін фахового спрямування
1. Гроші як основа ринкових економічних відносин.
2. Вплив зміни кількості грошей на макро- і мікроекономічні процеси.
3. Попит на гроші та його вплив на їх сталість.
4. Грошовий оборот, його структурні складові та проблеми монетизації

економіки.
5. Інфляція: сутність, закономірність розвитку та особливості прояву в

економіці України.
6. Валютна політика, валютне регулювання та контроль.
7. Платіжний баланс, його роль у формуванні валютного курсу.
8. Кредит як вартісна категорія ринкової економіки.
9. Банківський кредит та його економічні межі.
10. Роль банківського кредиту в розвитку економіки.
11. Процент, його економічна природа та вплив на розвиток кредитних

відносин.
12. Кредитний ризик, способи мінімізації і процес управління.
13. Кредитна політика банків та її вплив на соціально-економічний розвиток.
14. Проблеми розвитку споживчого та іпотечного кредитування в Україні.
15. Кредитні відносини у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності

підприємств.
16. Проблеми, тенденції і перспективи розвитку банківської системи України.
17. Національний банк України як центральний банк держави.
18. Необхідність і способи реструктуризації банківської системи України.
19. Ринок банківських послуг в Україні, його оцінка та перспективи розвитку.



20. Централізовані та децентралізовані грошові фонди, їх обмеженість в часі
та просторі.

21. Державні фінанси як одержавлена частина національного продукту.
22. Зв’язок державних фінансів з фінансовими сферами мікроекономічного

рівня: страхуванням, корпоративними фінансами, фінансами
домогосподарств.

23. Податки – фінансова база держави.
24. Вплив податків на процес відтворення.
25. Податкова політика держави.
26. Політика прискореної амортизації як інструмент прискорення оборотності

основного капіталу.
27. Бюджетний дефіцит, причини його виникнення і макроекономічні наслідки.
28. Управління бюджетним дефіцитом.
29. Сутність державного кредиту як економічної категорії.
30. Державний борг, зміст і причини виникнення.
31. Фінансовий ринок як специфічна сфера формування і руху позичкового

капіталу.
32. Цінні папери як інструменти фінансового ринку.
33. Проблеми формування та використання фінансових ресурсів підприємств.
34. Сутність страхового захисту та його місце в ринковій економіці.
35. Міжнародні фінанси, їх сутність, функції, значення і роль в економічному

розвитку.
36. Фінансова стійкість та фінансовий стан підприємства.
37. Методи та моделі фінансового аналізу.
38. Показники оцінювання фінансового стану підприємства.
39. Види фінансового планування та їхня характеристика.
40. Оперативне фінансове планування на підприємстві.
41. Фінансовий контроль на підприємстві.
42. Пропозиція грошей: сутність та структура.
43. Процентна ставка та її роль в економіці. Номінальна та реальна процентна

ставка.
44. Попит на гроші: сутність та економічний зміст.
45. Інфляція: сутність, види та методи вимірювання.
46. Економічні чинники та наслідки інфляції.
47. Монетарна політика: сутність, види та інструменти.
48. Інституційна структура фінансового ринку.
49. Роль фінансового ринку у процесах суспільного відтворення
50. Моделі регулювання фінансового ринку
51. Макро- і мікропруденційний підходи до регулювання фінансового ринку
52. Фінансові інструменти та їх класифікація
53. Суть діяльності фінансових посередників та їх функції
54. Договірні та інвестиційні фінансові посередники
55. Асиметрія інформації та її прояви на фінансовому ринку
56. Концепція вартості грошей у часі
57. Фінансові ризики та їх класифікація
58. Методи управління фінансовими ризиками
59. Сутність портфельної теорії інвестування



60. Боргові та неборгові інструменти грошового ринку
61. Хеджування валютних ризиків
62. Біржовий та позабіржовий фондовий ринок
63. Основні характеристики та ознаки кваліфікації облігацій
64. Рейтингове оцінювання цінних паперів у світовій фінансовій практиці
65. Основні тенденції сучасного розвитку світового ринку похідних

фінансових інструментів
66. Особливості застосування ф’ючерсів, опціонів та свопів.
67. Методи й інструменти забезпечення фінансової безпеки банків
68. Ринок віртуальних активів та специфіка його регулювання
69. Формування ресурсної бази банку та її характеристика
70. Діяльність банку на ринку цінних паперів
71. Аналіз фінансового стану банків. Економічні нормативи регулювання

діяльності банківських установ
72. Поняття страхових ризиків, їх класифікація, оцінка та управління
73. Управління грошовими потоками підприємства.
74. Стратегічне управління страховою організацією. Інформаційні системи в

управлінні страховою організацією. 
75. Інвестиційна діяльність страхової компанії: принципи організації,

регулювання та оптимізація.
76. Сутність і завдання страхового маркетингу. 
77. Протидія легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму з

використанням фінансових установ
78. Психологічні аспекти прийняття рішень щодо інвестування
79. Особливості конкуренції між традиційними фінансовими посередниками

та фінтех компаніями 
80. Інноваційні зміни у фінансовій системі України.

ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Організування та проведення вступних випробувань до аспірантури

здійснюється відповідно до Правил прийому до аспірантури Національного
університету «Львівська політехніка» у відповідному році.

Вступний іспит зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування» проводиться у письмово-усній формі згідно з окремим графіком,
який затверджується Ректором Університету та оприлюднюється на
інформаційному стенді відділу докторантури та аспірантури й офіційному
веб-сайті Університету не пізніше, ніж за 3 дні до початку прийому
документів.

Екзаменаційні білети вступного іспиту зі спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» формуються в обсязі програми рівня вищої
освіти магістра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування» та затверджуються на засіданні Вченої ради
Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту.

Результати вступного іспиту зі спеціальності оцінюються за
100-бальною шкалою.

Екзаменаційний білет вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» містить:



▪ письмову компоненту з чотирьох питань: два питання з розділу
«Загальноекономічні питання» і два питання з розділу «Питання
дисциплін фахового спрямування» (кожне із чотирьох питань
екзаменаційного білета оцінюється максимально в 20 балів,
максимальна сумарна кількість балів письмової компоненти – 80
балів);

▪ усну компоненту вступного іспиту з чотирьох питань (кожне із
чотирьох питань усної компоненти оцінюється максимально в 5
балів, максимальна сумарна кількість балів усної компоненти – 20
балів).

Критерії оцінювання кожного питання письмової та усної компоненти
вступного іспиту зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування» є такими:

Оцінка «відмінно» (18-20 балів для питань письмової компоненти та 5
балів для питань усної компоненти): вступник в аспірантуру бездоганно
засвоїв теоретичний матеріал щодо змісту питання; самостійно, грамотно і
послідовно з вичерпною повнотою відповів на питання; демонструє глибокі та
всебічні знання, логічно будує відповідь; висловлює своє ставлення до тих чи
інших проблем; вміє встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, логічно та
обґрунтовано будувати висновки.

Оцінка «добре» (14-17 балів для питань письмової компоненти та 4 бали
для питань усної компоненти): вступник в аспірантуру добре засвоїв
теоретичний матеріал щодо змісту питання, аргументовано викладає його;
розкриває основний зміст питання, дає неповні визначення понять, допускає
незначні порушення в послідовності викладення матеріалу та неточності при
використанні наукових термінів; нечітко формулює висновки, висловлює свої
міркування щодо тих чи інших проблем, але припускається певних похибок у
логіці викладу теоретичного змісту.

Оцінка «задовільно» (10-13 балів для питань письмової компоненти та 3
бали для питань усної компоненти): вступник в аспірантуру в основному
засвоїв теоретичний матеріал щодо змісту питання; фрагментарно розкриває
зміст питання і має лише загальне його розуміння; при відтворенні основного
змісту питання допускає суттєві помилки, наводить прості приклади,
непереконливо відповідає, плутає поняття.

Оцінка «незадовільно» (0-9 балів для питань письмової компоненти та
0-2 бали для питань усної компоненти): вступник не засвоїв зміст питання, не
знає основних його понять; дає неправильну відповідь на запитання.

Виконання завдань вступного іспиту зі спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» передбачає необхідність неухильного
дотримання норм та правил академічної доброчесності відповідно до
Положення про академічну доброчесність у Національному університеті
«Львівська політехніка». За порушення зазначених норм та правил вступники
в аспірантуру притягаються до відповідальності згідно вимог чинного
законодавства.
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