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ВСТУП 

 

Мета програми вступних випробувань для здобуття ступеня магістр за 

спеціальністю 073 "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Управління 

фінансово-економічною безпекою" – виявити рівень засвоєння знань та вмінь, 

визначених галузевими стандартами вищої освіти для бакалаврів. 

Характеристика змісту програми. Програма вступних випробувань 

побудована за синтетичним міжпредметним принципом і охоплює питання, що 

в рамках Освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів визначають 

наявність у випускників здібностей виконувати функції, визначені Освітньо-

кваліфікаційними характеристиками бакалаврів: аналітичну, проєктну, 

організаційну, обліково-статистичну, контрольну, а також умінь аналізувати 

наукову інформацію, розробляти рекомендації щодо впровадження результатів 

досліджень тощо. 

Програма вступних випробувань охоплює питання з нормативних фахових 

дисциплін “Фінанси”, “Гроші і кредит”, “Менеджмент”. 



  

 

І. Зміст тем дисциплін 

 

ФІНАНСИ 

 

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів 

Фінансові відносини як предмет фінансової науки. Зміст фінансів як 

економічної категорії. Методологічні основи дослідження фінансових явищ і 

процесів. Понятійний апарат фінансової науки.  

Сутність фінансів. Об’єктивні передумови виникнення фінансів. Фінанси 

як історична категорія. Характерні ознаки фінансів. Суспільне призначення та 

двоїста сутність фінансів. Фонди грошових ресурсів як матеріальні носії 

фінансових відносин. 

Функції фінансів. Розподільча функція та механізм її дії в ринкових 

умовах. Об’єкти розподільних відносин. Первинний і вторинний фінансовий 

розподіл. Суб’єкти розподільчих відносин. 

Контрольна функція фінансів об'єкти фінансового контролю.. Суспільне 

призначення фінансового контролю як форми реалізації контрольної функції.  

Дискусійні питання щодо суті і функцій фінансів. 

Фінансові ресурси, їх суть і призначення. Класифікація фінансових 

ресурсів. Централізовані фонди, їх призначення. Децентралізовані фонди, їх 

необхідність, склад і роль у процесі розширеного відтворення. Фінансові 

резерви як особлива група фондів грошових ресурсів. Їх необхідність, види та 

механізм формування і використання. 

 

Тема 2. Фінансова система 

Суть і поняття фінансової системи країни. Структура фінансової системи 

України. Принципи побудови фінансової системи.  

Типологізація та структуризація фінансових систем за територіальною 

ознакою і типами економічних систем. Внутрішня будова фінансової системи. 

Організаційна структура фінансової системи. Структурні елементи фінансової 

системи за формами власності, суб’єктами фінансових відносин, рівнями 

економічної системи. 

Сфери та ланки фінансових відносин. Характеристика складових 

елементів основних ланок фінансової системи: державні фінанси, фінанси 

суб’єктів господарювання, міжнародні фінанси, фінансовий ринок, фінанси 

домогосподарств.  

Страхування як відокремлена ланка фінансової системи. Правове 

регулювання фінансових відносин. 

 

Тема 3. Генезис і еволюція фінансів 

Історичний характер фінансів. Передумови виникнення фінансів. 

Податки як, найперша форма прояву фінансів. Еволюція податкової форми 

одержавлення частини ВВП на різних етапах економічного і соціального 

розвитку суспільства.  

Фінанси як економічна категорія. Стадії відтворювального процесу та 



  

 

роль фінансів у них. Учасники фінансових розподільчих відносин. Об'єкти 

фінансового розподілу. Фонд споживання і фонд нагромадження. 

Просте і розширене відтворення. Фонд фінансування простого 

відтворення. Суспільні фонди споживання та фонди особистого споживання. 

Спеціальні фінансові фонди та їх роль у фінансуванні цільових державних 

програм. Становлення та розвиток фінансових інституцій в умовах розбудови 

ринкових відносин. 

Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями в процесі 

вартісного розподілу. Фінанси і ціна. Фінанси і заробітна плата. Фінанси і 

кредит.  

 

Тема 4. Становлення та розвиток фінансової науки 

Історичні передумови виникнення фінансової науки та її роль у 

суспільстві. Сутність, мета, завдання і структура фінансової науки. Предмет 

фінансової науки. Об’єкти і суб’єкти фінансової науки. Зміст фінансової науки. 

Загальнонаукові та спеціальні функції фінансової науки. Інструментарій, 

поняття та категорії фінансової науки.  

Еволюція фінансових теорій у XV-XIXст. Виокремлення фінансової 

науки із загальної теорії політичної економії. Перший підручник з фінансів. 

Особливості розвитку фінансової науки в Україні. Періодизація еволюції 

фінансової думки України. Фінансові погляди І.Франка, М.І.Туган-

Барановського.  

Світова фінансова наука у ХХ ст.: основні її напрями й наукові школи. 

Теорії суспільного добробуту. Доктрина соціального ринкового господарства. 

Теорія суспільного вибору. Теорії фіскального обміну. 

Фінансова наука ХХІ ст.. Сучасні наукові школи і фінансові проблеми.  

 

Тема 5. Фінансова політика і фінансове право 

Фінансова політика як складова економічної і соціальної політики 

держави. Складові фінансової політики держави. Ланки і рівні фінансової 

політики. Фінансова стратегія. Фінансова тактика. Завдання державної 

фінансової політики. Фінансова політика суб’єктів господарювання як форма 

реалізації фінансової ідеології та стратегії підприємств. Фінансова політика 

домогосподарств. Фінансова політика у сфері міжнародних фінансів. 

Фінансовий механізм, його складові елементи. Фінансові методи. 

Фінансове планування: суть, принципи і методи. Фінансовий контроль, його 

класифікаційні ознаки. Фінансове забезпечення і фінансове регулювання. 

Фінансові важелі, стимули і санкції. Організаційна структура і правовий режим 

фінансового механізму. Взаємодія фінансового механізму з господарським 

механізмом і фінансовою політикою. Напрями вдосконалення фінансового 

механізму.  

Поняття та система фінансово права. Предмет та норми фінансового 

права. Методи фінансово-правового регулювання. Фінансове законодавство. 

Суб’єкти фінансового права та їх повноваження.  

Управління фінансами. Об’єкти і суб’єкти управління. Функціональні 

ланки процесу управління фінансами. Стратегічне й оперативне управління. 



  

 

Повноваження Президента України, законодавчих і виконавчих органів влади в 

управлінні фінансами. Повноваження Міністерства фінансів та його структур у 

сфері управління фінансами. Управління фінансами на рівні міністерств, 

відомств, підприємств, домогосподарств. 

 

Тема 6. Податки. Податкова система 

Суть і функції податків. Елементи системи оподаткування. Об’єкти 

оподаткування. Джерела сплати податків. Податкові ставки. Податкові пільги. 

Ознаки класифікації податків.  

Податкова система: суть, структура, принципи побудови. Основні критерії 

політики оподаткування. Податкова політика України на сучасному етапі та 

напрями її вдосконалення. 

Види податків. Прямі податки. Непрямі податки. Загальнодержавні та 

місцеві податки і збори. 

Соціально-економічна суть ПДВ. Механізм обчислення й сплати ПДВ. 

Механізм справляння акцизного збору. Оподаткування прибутку підприємств. 

Основи прибуткового оподаткування населення. Платежі за ресурси. Майнове 

оподаткування.  

Органи державної податкової служби та їх функції. Діяльність державної 

податкової служби. Обов'язки платників податків і зборів (обов'язкових 

платежів). Податкова міліція, її завдання. 

 

Тема 7. Бюджет і бюджетна система 

Державний бюджет, як економічна та юридична категорія. Передумови 

функціонування бюджету держави. Соціально-економічна роль і значення 

бюджету. Бюджет як централізований фонд і основний фінансовий план 

держави. Розподільча і контрольна функції бюджету. Доходи бюджету. 

Видатки бюджету. Бюджетна політика на сучасному етапі.  

Структура і принципи побудови бюджетної системи. Поняття бюджетного 

устрою. Види бюджетів України. Зведений бюджет. Державний бюджет. 

Бюджети територіальних громад. Розмежування доходів і видатків між ланками 

бюджетної системи.  

Бюджетна класифікація доходів, видатків бюджету, бюджетного 

фінансування, державного боргу. Роль і призначення бюджетної класифікації. 

Економічна суть доходів державного бюджету України. Форми і методи 

мобілізації грошових коштів до бюджету. Класифікація доходів бюджету. 

Податкові надходження. Неподаткові надходження. Доходи від операцій з 

капіталом. Офіційні трансферти.  

Економічна суть видатків бюджету. Напрями використання бюджетних 

коштів. Видатки державного бюджету на розвиток економіки і науки, на 

соціально-культурні заходи.  

Бюджетний процес. Поняття та основні елементи бюджетного процесу. 

Бюджетні права. Суб’єкти бюджетної ініціативи в Україні. Організація 

бюджетного планування. Порядок складання, розгляду, затвердження 

державного і місцевих бюджетів. Виконання бюджетів. Складання звітів про 

виконання державного і місцевих бюджетів та їх затвердження.  



  

 

 

Тема 8. Бюджетний дефіцит 

 Концептуальні підходи до збалансування державного бюджету. Поняття 

бюджетного профіциту та його форми. Бюджетний дефіцит як соціально-

економічне явище. Причини та передумови бюджетного дефіциту. 

Класифікація бюджетного дефіциту. Відкритий і прихований бюджетний 

дефіцит. Вимушений, свідомий, активний, пасивний дефіцит бюджету. 

 Соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту.  

 Джерела та методи фінансування бюджетного дефіциту. Емісія грошей 

як метод фінансування дефіциту бюджету, її  соціально-економічні наслідки. 

Державні позики та їх можливі наслідки.  

 Фіскальні правила щодо скорочення бюджетного дефіциту. Бюджетна 

політика України в галузі фінансування бюджетного дефіциту. Секвестр 

бюджету як спосіб боротьби з дефіцитом бюджету. 

  

Тема 9. Державний кредит 

Економічна природа державного кредиту. Роль державного кредиту у 

формуванні додаткових фінансових ресурсів держави й фінансуванні дефіциту 

бюджету. Суб’єкти державного кредиту. Розподільча, контрольна і регулююча 

функції державного кредиту.   

Види і форми державного кредиту. Внутрішній і зовнішній державний 

кредит. Державні позики. Державні грошово-речові лотереї. Використання 

ощадних вкладів для кредитування потреб держави. Державний позичковий 

фонд.  

Класифікація державних позик. Правове оформлення державних позик. 

Види державних цінних паперів, порядок їх емісії та погашення. Способи 

коригування державної позикової політики. Джерела погашення державних 

позик.  

Державний борг та його класифікація. Капітальний і поточний, 

внутрішній і зовнішній державний борг. Причини виникнення і наслідки 

зростання державного боргу. Джерела погашення державного боргу. 

Управління державним боргом. Боргова стратегія та боргова тактика. Мета, 

етапи, принципи та методи управління державним боргом. 

 

Тема 10. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове 

вирівнювання 

Суть місцевих фінансів. Роль місцевих фінансів у реалізації соціально-

економічної політики адміністративно-територіальних формувань. Функції 

місцевих фінансів. Принципи організації місцевих фінансів. 

Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Місцеві бюджети. Доходи і 

видатки місцевих бюджетів. Загальнодержавні податки і збори, закріплені за 

місцевими бюджетами. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів 

місцевих бюджетів. Види неподаткових надходжень до місцевих бюджетів.  

Склад і структура місцевих бюджетів. Джерела надходжень і видатки 

бюджетів територіальних громад на потреби місцевого самоврядування.. 

Фінансові ресурси інших органів місцевого самоврядування.  



  

 

Бюджетний федералізм як явище концепції суспільних благ держави. 

Економічна суть бюджетного федералізму, його мета і призначення. Принципи 

бюджетного федералізму. Бюджетна децентралізація. 

Територіальна фінансова незбалансованість та необхідність бюджетного 

регулювання. Фінансове вирівнювання та методи його здійснення. Механізм 

надання дотацій вирівнювання, субвенцій, вилучення коштів.  

Реформування системи міжбюджетних відносин. Фінансове 

вирівнювання в контексті проведення адміністративно-територіальної реформи 

в Україні. 

  

Тема 11. Соціальні позабюджетні фонди 

Соціальні позабюджетні фонди як складова частина державних фінансів. 

Недержавні фонди соціального забезпечення, їх роль і значення. Необхідність 

існування цільових фондів. Види соціальних позабюджетних фондів, їх 

класифікація та характерні ознаки.  

Пенсійний фонд України: призначення, джерела формування, напрямки 

використання.  

Фонд соціального страхування на випадок тимчасової втрати 

працездатності: призначення, джерела формування, напрями використання.  

Фонд соціального страхування на випадок безробіття, джерела його 

формування, напрями використання. Механізм справляння обов’язкових 

страхових внесків на випадок безробіття.  

Фонд загальнообов’язкового соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань: призначення, порядок 

формування та напрями використання. 

Недержавні фонди соціального забезпечення, нормативні акти щодо їх 

створення. Види недержавних пенсійних фондів, джерела їх формування і 

напрями використання. Благодійні фонди, мета і порядок їх створення та 

призначення. 

  

Тема 12. Фінанси суб’єктів господарювання 

Поняття і класифікація суб'єктів господарювання . нормативно-правові 

акти, що регулюють діяльність суб'єктів господарювання . Інші класифікаційні 

ознаки суб'єктів господарювання . 

Фінанси комерційних підприємств і організацій – найбільш 

розгалуженого і поширеного виду господарської діяльності. Економічна суть 

фінансів і зміст фінансових відносин. Джерела власних грошових ресурсів. 

Позичені і залучені кошти. Принципи організації фінансів. Принципи 

комерційного розрахунку. Доходи, витрати і прибуток підприємств. Розподіл і 

використання прибутку. 

Фінанси суб'єктів некомерційної господарської діяльності. Основні 

засоби регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання. 

Особливості організації фінансів. Фінанси казенних підприємств. Джерела 

формування майна. Управління і розпорядження основними фондами і 

коштами. Управління фінансово-господарською діяльністю казенних 

підприємств. Фінанси комунальних унітарних підприємств органів місцевого 



  

 

самоврядування. Фінансова діяльність військових частин, закладів, установ і 

організацій Збройних Сил України. 

Фінанси неприбуткових установ і організацій. Фінансова діяльність 

бюджетних установ. Сутність кошторисного фінансування. Фінансування 

діяльності благодійних організацій. Фінанси пенсійних фондів, кредитних 

спілок та інших громадських організацій. Джерела фінансових ресурсів 

закладів охорони здоров'я, освіти, науки, культури і спорту. Фінансування 

діяльності спілок, асоціацій, об'єднань, які не проводять підприємницької 

діяльності за винятком отримання пасивних доходів. 

Фінанси громадян-підприємців як суб'єктів господарювання. Види 

підприємницької діяльності, джерела доходів, управління фінансовою 

діяльністю. Відповідальність громадян-підприємців за своїми зобов'язаннями. 

  

Тема 13.Фінанси домогосподарств 

Домогосподарство як суб’єкт фінансових відносин. Місце та роль 

домогосподарств в економіці країни. Суть і характерні ознаки фінансів 

домогосподарств. Функції фінансів домогосподарств. Фінансові ресурси 

домогосподарств. Формування первинних і вторинних доходів 

домогосподарств. Економічна доцільність планування грошових потоків на 

рівні домогосподарств. 

Бюджет домогосподарства. Грошові доходи домогосподарств. Сукупні 

фінансові ресурси домогосподарств і напрями їх використання. Споживчі і 

неспоживчі витрати домогосподарств. Бюджетний дефіцит та джерела його 

покриття. 

Мотиви та способи заощаджень домогосподарств. Види заощаджень, їх 

соціально-економічне значення. 

Особисті фінанси, характерні ознаки їх функціонування в ринковому 

середовищі. 

 

Тема 14. Страхування. Страховий ринок 

Економічна суть і необхідність страхування. Фінансові відносини у сфері 

страхування. Загальнодержавне і суспільне значення страхування. Форми і 

методи страхового захисту. Система страхових фондів. Функції і принципи 

страхування.  

Класифікація страхування. Об’єкти страхування. Форми проведення 

страхування. Види обов’язкового страхування. Добровільне страхування.  

Страховий ринок. Поняття страхового ринку, його організаційна 

структура. Об’єкт страхового ринку – страхова послуга. Формування й 

розвиток страхового ринку в Україні. Учасники страхового ринку. 

Організаційно-правова, інституційна, галузева і територіальна структура 

страхового ринку. Об'єднання страховиків. 

Державний нагляд за страховою діяльністю. Ліцензування страхової 

діяльності. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг в 

Україні, її роль у розвитку національного ринку страхових послуг. Основні 

напрями вдосконалення державної політики в галузі страхових послуг. 

 



  

 

Тема 15. Фінансовий ринок 

Суть фінансового ринку, його роль у мобілізації та перерозподілі 

фінансових ресурсів. Функції фінансового ринку. Державний нагляд у сфері 

фінансового ринку. 

Класифікація фінансових ринків. Ринок позичкових капіталів. Ринок 

цінних паперів. Валютний ринок. Ринок фінансових послуг. Ринок 

дорогоцінних металів і каміння. Первинний і вторинний фінансові ринки. 

Механізм функціонування фінансового ринку.  

Інструменти фінансового ринку. Класифікація фінансових інструментів. 

Цінні папери як форма фіктивного капіталу. Види цінних паперів та їх 

характеристика. Пайові цінні папери. Боргові цінні папери. Похідні цінні 

папери.  

Правове регулювання фінансового ринку. Порядок реєстрації та обігу 

цінних паперів. Діяльність із випуску та організації обігу цінних паперів. 

Учасники ринку цінних паперів. Емітенти, інвестори та фінансові посередники.  

Канали прямого та непрямого фінансування. Фінансові посередники. 

Інституційні інвестори і обслуговуючі фінансові посередники. Фондова біржа, 

її призначення та функції. Організація роботи фондової біржі. Біржові операції 

та порядок розрахунків при їх здійсненні. Торгівля цінними паперами в 

Україні. Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.  

  

Тема 16. Фінансовий менеджмент 

Фінансовий менеджмент як різновид функціонального менеджменту. 

Мета, завдання і процедури фінансового менеджменту. Об’єкт і суб’єкти 

фінансового менеджменту. Завдання фінансового менеджменту. Функції 

фінансового менеджменту. Взаємодія керованої та керуючої підсистем 

фінансового менеджменту. Принципи управління фінансовою діяльністю 

підприємств. 

Процес розробки і реалізації фінансових рішень. Етапи та складові 

процесу прийняття фінансових рішень.  

Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Процес розробки стратегії 

фінансового менеджменту. Тактичні цілі і завдання фінансового менеджменту. 

Основи управління капіталом і активами підприємства. 

Механізм фінансового менеджменту та його складові елементи. Рівні 

фінансового менеджменту. Системи забезпечення, методи, важелі, інструменти 

фінансового менеджменту. Менеджмент державних фінансів. Фінансовий 

менеджмент суб’єктів господарювання. Менеджмент страхового ринку. 

Менеджменту фінансового ринку. 

  

Тема 17. Міжнародні фінанси 

Світові фінанси міжнародні фінанси. Система міжнародних фінансових 

відносин. Ринковий та неринковий механізми реалізації міжнародних фінансів. 

Суб’єкти міжнародних фінансових відносин. Функції міжнародних фінансів.  

Валюта. Валютний курс і валютний паритет. Види валютних курсів. 

Методи встановлення валютних курсів. Конвертованість валют.  

Міжнародний фінансовий ринок, його функціональне призначення. 



  

 

Структура міжнародного фінансового ринку. Міжнародний валютний ринок. 

Валютна політика. Валютні операції. Міжнародний ринок боргових 

зобов’язань. Міжнародний ринок цінних паперів. Міжнародний ринок похідних 

інструментів.  

Фінанси міжнародних організацій та міжнародних фінансових інституцій. 

Глобальні і регіональні міжнародні фінансові інституції. Фінансові відносини 

міжнародних організацій та міжнародних фінансових інституцій. Міжнародний 

валютний фонд (МВФ), його роль і призначення. Україна як учасник МВФ. 

Кредитування за лініями МВФ. Світовий банк. Група Світового банку. 

Фінансові відносини України з глобальними і регіональними фінансовими 

інституціями.  

 

Тема 18. Фінансова безпека держави 

 Економічна безпека як базова складова національної безпеки. 

Нормативно-правова регламентація економічної безпеки в Україні. Основні 

ознаки економічної безпеки держави. Рівні економічної безпеки. Загрози 

економічні безпеці. Індикатори економічної безпеки.  

Суть і місце фінансової безпеки в економічній безпеці. Критерії 

визначення фінансової безпеки. Складові фінансової безпеки. Необхідність 

досягнення міжнародної фінансової безпеки держави. 

Механізм забезпечення фінансової безпеки держави. Загальні та 

специфічні принципи забезпечення фінансової безпеки держави. Об’єкти і 

суб’єкти фінансової безпеки. Показники оцінки стану фінансової безпеки 

країни. Критерії загроз національній безпеці України в економічній сфері. 

Системи забезпечення фінансової безпеки.  

Поняття фінансової кризи та її вплив на фінансову безпеку держави. 

Економічні та політичні чинники фінансової кризи. Світова фінансово-

економічна криза 2008-2009 рр. та її вплив на фінансову безпеку України. 

Шляхи подолання фінансової кризи в Україні. 

 

Тема 19. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою 

 Еволюційний розвиток фінансових систем економічно розвинених країн. 

Сучасні риси та тенденції ринкових фінансових систем. Моделі перерозподілу 

ВВП державою. Американська, європейська та скандинавська моделі 

централізації ВВП. Підпорядкованість фінансових систем принципам 

соціально-економічного розвитку.  

Фінансові системи окремих країн. Фінансова система США. Фінанси 

федерацій, штатів і місцеві фінанси. Фінансові проблеми США в період 

світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр.  

Фінансова система Японії. Теоретичні основи фінансової політики 

Японії. Японська модель суспільного добробуту. Сучасні проблеми японської 

фінансової системи. 

Фінансові системи Великобританії, Німеччини і Франції. Бюджетний 

дефіцит. Обмеження щорічних кредитних запозичень. Соціальні гарантії 

населенню з боку цих держав. 

Фінанси Скандинавських країн. Характерні особливості державних 



  

 

фінансів. Соціальна направленість скандинавської моделі перерозподілу ВВП. 

 

Тема 20. Фінанси європейського союзу 

Економічна інтеграція в Європі та її цивілізаційний розвиток. Етапи 

економічної інтеграції ЄС: зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, 

єдиний внутрішній ринок, економічний та валютний союз. Фінансова політика 

в галузі поглиблення європейської інтеграції. 

Передумови та принципи європейської валютно-фінансової конвергенції 

(Маастрихтська угода 1992р.). Особливості організації та функціонування 

фінансів Європейського Союзу. Бюджетна стратегія та організація бюджетного 

процесу в Євросоюзі. Гармонізація та уніфікація податкової політики в межах 

Європейського Союзу. Фінансові інституції ЄС та їх роль у формуванні 

погоджених принципів фінансової політики. 

Спільна валютна політика і запровадження Євро. Валютний союз. 

Валютна інтеграція, її складові. Європейська система центральних банків, її 

склад і завдання. Органи управління економічною, фінансовою бюджетною, 

податковою та валютною політикою ЄС. 
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ГРОШІ І КРЕДИТ 
 

Тема 1. Сутність і функції грошей 

Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження 

грошей. Поява грошей як об'єктивний результат розвитку товарного виробництва 

та обміну. Роль держави у творенні грошей. 

Сутність грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив. 

Гроші як особливий товар, особливості мінової і споживної вартості грошей як 

товару. Конкретна і загально споживна вартість грошового товару, формування 

суперечності між ними і вирішення її в неповноцінних грошах. Суперечність між 

реальною і номінальною вартістю грошей і її вирішення в неповноцінних грошах. 

Гроші як форма суспільних відносин. Гроші як гроші і гроші як капітал. Зв'язок грошей 

з іншими економічними категоріями. 

Форми грошей та їх еволюція. Причини та механізм еволюції форм грошей 

від звичайних товарів першої необхідності до благородних металів. Причини та 

механізм демонетизації золота. Неповноцінні форми грошей та їх кредитна 

природа. Еволюція кредитних грошей від урядових (казначейських) зобов'язань до 

зобов'язань центрального банку. Сучасні кредитні засоби обігу. Роль держави в 

утвердженні кредитних зобов'язань як грошей. 

Вартість грошей. Специфічний характер вартості грошей. Купівельна 

спроможність як вираз вартості грошей як грошей. Вартість грошей і час. Вплив 

зміни вартості грошей на економічні процеси. Ціна грошей як капіталу: 

альтернативна вартість зберігання грошей та процент. 

Функції грошей. Поняття функції грошей. Функція міри вартості, її сутність, 

сфера використання. Масштаб цін. Ідеальний характер міри вартості. Ціна як 

грошовий вираз вартості товарів. Міра вартості в умовах інфляції. 

Функція засобу обігу, її сутність, сфера використання; реальність і кількісна 

визначеність грошей у цій функції. Гроші як засіб обігу в умовах інфляції. 

Функція засобу платежу, її сутність, відмінність від функції засобу обігу, 

сфера використання. Вплив інфляції на гроші як засіб платежу. 

Функція засобу нагромадження, її сутність, сфера використання. Вплив часу 

та інфляції на функцію засобу нагромадження. 

Світові гроші. Сутність світових грошей. Еволюція золота як світових грошей. 

Передумови використання як світових грошей національних та колективних 

валют. 

Взаємозв'язок функцій грошей. Дискусії щодо кількості функцій грошей. 

Якісні властивості грошей. Розвиток ринку та ускладнення його вимог до 

якості грошей. Стабільність вартості як базова якісна характеристика грошей. 

Економічність, довготривалість використання, однорідність, надійність, 

подільність та портативність грошей. 

Роль грошей у ринковій економіці. Якісний і кількісний аспекти впливу 

грошей на економічні й соціальні процеси. Грошове середовище як фактор 

впливу на матеріальні інтереси та виробничу активність економічних суб'єктів. 

Вплив зміни кількості грошей на основні макро- та мікроекономічні процеси. 

Гроші як інструмент регулювання економіки. Зміна впливу кількісних параметрів 

грошей на економіку на коротко- та довгострокових інтервалах. Еволюція ролі 



  

 

грошей у перехідній економіці України. 

 

Тема 2. Грошовий оборот і грошові потоки 

Сутність грошового обороту як процесу руху грошей. Грошові платежі як 

елементарні складові грошового обороту. Основні суб'єкти грошового обороту. 

Основні ринки, що взаємозв'язуються грошовим оборотом. Сукупний грошовий 

оборот як макроекономічне явище та оборот грошей на мікроекономічному рівні, 

їх єдність та відмінності. Економічна основа грошового обороту. Єдність та 

безперервність як визначальні риси грошового обороту. 

Модель сукупного грошового обороту. Оборот продуктів та доходів як основа 

побудови грошового обороту. Групування суб'єктів обороту в моделі. Грошові 

потоки та їх взаємозв'язок у моделі. Національний дохід і національний продукт як 

визначальні потоки грошового обороту. Потоки ін'єкцій і потоки втрат. 

Балансування грошового обороту. 

Структура грошового обороту. Готівковий та безготівковий сектори 

грошового обороту. Сектор грошового обігу, фіскально бююджетний та кредитний 

сектори. 

Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот: поняття, склад та фактори, що 

визначають зміну. Показники маси грошей, грошові агрегати, їх характеристика, 

грошова база, її склад. 

Швидкість обігу грошей: поняття, фактори, що визначають швидкість обігу. 

Вплив швидкості на масу та сталість грошей. Порядок визначення швидкості обігу 

грошей. 

Закон кількості грошей, необхідних для обороту, його сутність, вимоги та 

наслідки порушення вимог. 

Механізм зміни маси грошей в обороті. Первинна емісія центрального банку. 

Вторинна емісія депозитних грошей комерційних банків. 

Грошово-кредитний мультиплікатор, його механізм, показники 

мультиплікатора та чинники впливу на його рівень. 

 

Тема 3. Грошовий ринок 

Сутність грошового ринку. Гроші як об'єкт купівлі-продажу. Суб'єкти та 

інструменти грошового ринку. Особливості прояву на грошовому ринку основних 

ринкових ознак — попиту, пропозиції, ціни. 

Інституційна модель грошового ринку. Сектори прямого і опосередкованого 

фінансування. Потоки та суб'єкти в обох секторах грошового ринку. Банки і 

небанківські фінансово-кредитні структури як фінансові посередники грошового 

ринку. 

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» 

Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та процент. 

Фактори, що визначають рівновагу грошового ринку. 



  

 

Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку. Заощадження 

населення як єдине джерело і верхня межа чистих інвестицій. Вплив процентної 

ставки на заощадження та інвестиції. Вплив бюджетного дефіциту на 

балансування заощаджень та інвестицій. 

 

Тема 4. Грошові системи 

Сутність грошової системи, її призначення та місце в економічній системі 

країни. Елементи грошової системи. 

Основні типи грошових систем, їх еволюція. Системи металевого й 

кредитного обігу. 

Створення і розвиток грошової системи України. Необхідність створення 

грошової системи України. Особливості процесу запровадження національної 

валюти в Україні. 

Державне регулювання грошового обороту як головне призначення грошової 

системи. Центральний банк як орган державного регулювання грошової сфери. 

Методи регулювання — методи прямого впливу і методи опосередкованого 

впливу. Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в системі державного 

регулювання економіки. Емісійний дохід і монетизація бюджетного дефіциту. 

Грошово-кредитна політика центрального банку — сутність, типи, стратегічні 

цілі, проміжні та тактичні завдання. Інструменти грошово-кредитного регулювання. 

Проблема монетизації ВВП в Україні. 

 

Тема 5. Інфляція та грошові реформи 

Сутність, форми прояву та закономірності розвитку інфляції. 

Причини інфляції. Інфляція попиту та інфляція витрат. 

Економічні та соціальні наслідки інфляції. Вплив інфляції на інвестиції та 

розвиток виробництва. Інфляція та економічний цикл. 

Державне регулювання інфляції. Антиінфляційна політика. 

Особливості інфляції в Україні в перехідний період. 

Сутність грошових реформ. Види грошових реформ та способи їх 

класифікації. 

Особливості проведення грошової реформи в Україні. Багатофакторність, 

багатоцільове спрямування та довготривалість грошової реформи в Україні. 

Порядок випуску гривні в оборот у вересні 1996р. 

 

Тема 6. Валютний ринок та валютні системи 

Сутність валюти, призначення та сфера використання. Види валют: 

національні, іноземні, колективні, конвертовані, неконвертовані. Чинники та 

значення конвертованості валюти. Особливості валютних відносин. 

Валютний ринок: сутність, об'єкти та суб'єкти, .ціна, інфраструктура. 

Чинники впливу на кон'юнктуру валютного ринку. Характеристика основних 

операцій на валютному ринку. 

Валютний курс: сутність, основи формування та чинники впливу. Види 

валютних курсів. Регулювання валютних курсів. Розвиток режиму валютного 

курсу в Україні. 

Валютні системи та валютна політика. Поняття, призначення та елементи 



  

 

національної валютної системи. Валютне регулювання та валютна політика: 

курсова, облікова, інтервенційна. Особливості формування валютної системи 

України. Органи валютного регулювання. 

Платіжний баланс та золотовалютні резерви. Сутність, побудова, 

призначення та використання платіжного балансу. Сутність, призначення та 

використання золотовалютних резервів. 

Світова та міжнародні валютні системи. Поняття світової валютної 

системи, її елементи та етапи розвитку, Бреттон-Вудська та Ямайська світові 

валютні системи. Поняття міжнародної валютної системи. Формування 

Європейської валютної системи, трансформація її в Європейський валютний 

союз зі спільною валютою та єдиним центральним банком. 

Міжнародні ринки грошей та капіталів: сутність, призначення, інструменти. 

Основні світові центри ринків грошей та капіталів. Євроринок, його 

призначення та види. 

 

Тема 7. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна 

політика 

Загальна характеристика формування пропозиції грошей та структури 

грошової бази. Сутність пропозиції грошей економічні наслідки її зростання та 

необхідність управління пропозицією грошей центральним банком. Загальна 

модель формування пропозиції грошей та її побудова.  

Формування центральним банком грошової бази. Поняття  грошової бази та 

її місце у формуванні пропозиції грошей та механізм впливу на неї центрального 

банку. Активи НБУ та пасиви НБУ. 

Грошово-кредитний мультиплікатор та вплив центрального і комерційних 

банків на його рівень. Сутність та механізм грошово-кредитного 

мультиплікатора. Поняття простого мультиплікатора депозитів. Вплив поведінки 

банків на мультиплікатор   

Вплив уряду та державного бюджету на пропозицію грошей 

Узагальнення процесу формування пропозиції грошей та роль грошово-

кредитної політики 

 

Тема 8. Роль грошей у ринковій економіці 

Поняття ролі грошей, її відмінність від функцій грошей, залежність від рівня 

розвитку товарного виробництва та ринку. Бартерна та монетарна форми 

організації економічних відносин. 

Передавальні механізми впливу грошей на реальну економіку грошовий, 

кредитний, балансовий, їх зв'язок та ефективність. 

Якісний та кількісний аспекти впливу грошей на економічні й соціальні 

процеси. Грошове середовище як фактор впливу на матеріальні інтереси та 

виробничу активність економічних суб’єктів. 

Вплив зміни кількості грошей на основні макро- та мікроекономічні 

процеси. 

Гроші як інструмент регулювання економіки. Моделі впливу пропозиції 

грошей на економіку в довгостроковому періоді. Дискусії про роль грошей та 

практика регулювання пропозиції грошей 



  

 

 

Тема 9. Теорія грошей 

Абстрактний та прикладний (монетаристський) напрямок в теорії грошей. 

Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати. Економічні 

причини появи кількісного підходу до вивчення ролі грошей. Еволюція 

постулатів кількісної теорії. Номіналістичне трактування сутності грошей 

послідовниками кількісної теорії. Кількісний фактор у працях А. Сміта, Д. 

Рікардо, К. Маркса. «Трансакційний» варіант кількісної теорії І. Фішера. 

Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей. «Кон'юнктурний 

варіант» теорії грошей М. Туган-Барановського. «Кембриджська версія» 

кількісної теорії. 

Внесок Дж. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей. Зміна акцентів в 

оцінці ролі держави в економічному регулюванні та механізм впливу на 

економіку. «Передатний механізм» у трактуванні Кейнса. Неминучість 

інфляційних наслідків реалізації кейнсіанських концепцій. 

Сучасний монетаризм як альтернативний напрямок кількісної теорії. 

Відмінності монетаристських трактувань ролі держави в регулюванні 

економіки. Вклад М. Фрідмена в розроблення монетарної політики на основі 

неокласичного варіанта кількісної теорії. 

Зближення монетаристів та неокейнсіанських у їх рекомендаціях щодо 

грошово-кредитної політики в сучасних умовах. Кейнсіансько-неокласичний 

синтез. 

Грошово-кредитна політика України в перехідний період у світлі сучасних 

монетаристських теорій. 

 

Тема 10. Сутність і функції кредиту 

Необхідність кредиту. загальні передумови формування кредитних 

відносин. Економічні чинники розвитку кредиту та особливості прояву їх у 

різних галузях народного господарства. 

Сутність кредиту. Кредит як форма руху вартості на основі повернення. 

Еволюція кредиту в міру розвитку суспільного виробництва. Кредит як форма 

суспільних відносин. Об’єкти і суб’єкти кредиту. Позичковий капітал та 

кредит. Зв’язок кредиту з іншими економічними категоріями. Теоретичні 

концепції кредиту. 

Стадії та закономірності руху кредиту. Кругооборот капіталу і 

виокремлення стадій руху кредиту. Закономірності руху кредиту на мікро- і 

макрорівнях. Принципи кредитування. 

Функції кредиту, їх сутність та призначення. 

 

Тема 11. Форми, види і роль кредиту 

Форми та види кредиту. Критерії класифікації кредиту. Форми кредиту, 

переваги та недоліки кожної з форм. Види кредиту, критерії їх класифікації. 

Характеристика окремих видів кредиту: банківського, державного, 

комерційного, міжнародного, споживчого. Банківський кредит як переважний 

вид кредиту. 

Економічні межі кредиту. Поняття меж кредиту, причини та наслідки їх 



  

 

порушення. Кредитні відносини та інфляція. Взаємозв’язок кредиту і грошей. 

Роль кредиту. Еволюція ролі кредиту. Основні напрями прояву ролі 

кредиту в ринковій економіці. 

Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідній економіці. 

Відновлення комерційного кредиту та фактори, що гальмують його розвиток. 

Труднощі розвитку банківського кредиту. Перспективи розвитку кредиту в 

Україні. 

 

Тема 12. Теоретичні засади процента 

Сутність, види та вимірники процента. Поняття процента та процентної 

ставки. Види процента залежно від виду позичкових інструментів. Основні 

вимірники процента: поточна ліквідність, дохід на момент погашення, 

поточний дохід, дисконтний дохід, норма віддачі, номінальна та реальна 

процентна ставка.  

Поведінка ринкових процентних ставок. Попит та пропозиція на ринку 

боргових інструментів і ринку позичкових коштів та їх рівновага як основа 

коливань процентних ставок та ціни облігацій. 

Ризикова та строкова структура процентних ставок. Ризики та строковість 

як чинники впливу на індивідуальні процентні ставки. Види ризиків, які 

впливають на процентні ставки ризик невикористання зобов’язань, ризик 

ліквідності, вартість інформації, оподаткування . 

Функції та роль процента. Стимулююча, розподільна та функція 

збереження позичкового капіталу. 

Процент у банківській діяльності. Види банківського процента. Процентна 

маржа та її роль у формуванні прибутків банків. 

 

Тема 13. Фінансове посередництво грошового ринку 

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 фінансово-кредитні установи. Схожість та відмінність їх 

діяльності і діяльності банків. Види та характеристика основних видів 

небанківських фінансово-кредитних установ: страхових компаній, пенсійних 

фондів, інвестиційних фондів та ін. 

 

Тема 14. Теоретичні засади діяльності комерційних банків 

Поняття комерційного банку, призначення, класифікація та види 

комерційних банків. 

Походження та розвиток комерційних банків. Еволюція банків від приватних 

кредиторів до багатофункціональних посередників на грошовому ринку. Банки в 

умовах капіталізму. Роль банків у сучасних ринкових економіках. 

Основи організації та специфіка діяльності комерційних банків. Порядок 

створення банку, його реєстрація та ліцензування діяльності. Організаційні 

структури та функціональні особливості окремих видів банків. 



  

 

Пасивні операції комерційних банків. Формування власного капіталу банку. 

Залучення і запозичення коштів. 

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. 

Особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні. 

 

Тема 15. Центральні банки в системі монетарного та банківського 

управління 

Призначення, статус та основи організації центрального банку. 

Незалежний статус центрального банку, його значення та форми реалізації. 

Операції центрального банку. Характеристика емісійної операції, операцій 

банку банків, банківського регулювання та нагляду фінансового агента уряду, 

провідника монетарної політики. 

Походження та розвиток центральних банків. Чинники, що зумовили появу 

центральних банків. Особливості розвитку центральних банків Англії, США. 

Створення Європейської системи центральних банків. 

Становлення центрального банку в Україні. Його структура, статус та 

органи управління. 

 

Тема 16. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво  з 

Україною 

Міжнародний валютний фонд. Організація та функціональне призначення 

МВФ. Напрямки співпраці МВФ з країнами колишнього СРСР, у тому числі з 

Україною. 

Група Світового банку. Основи організації, структура та призначення 

Світового банку. Форми співпраці структур Світового банку з Україною. 

Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції. Створення та 

призначення Чорноморського банку торгівлі та розвитку. 

Європейський банк реконструкції та розвитку. Порядок створення, 

призначення і функції ЄБРР. Напрямки співробітництва з Україною. 

Банк міжнародних розрахунків. Необхідність та порядок створення БМР. 

Функції банку. Роль БМР у розвитку міжнародного співробітництва у валютно-

кредитній сфері. 
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МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в 

організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система 

наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. 

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний 

підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, 

експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв’ювання, тестування. 

 

Тема 2. Історія розвитку менеджменту 

Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми 

менеджменту. Класичні та неокласичні теорії менеджменту. 

Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні. 

 

Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту 

Характеристика інтегрованих підходів до управління: процес ний підхід; 

системний підхід; ситуаційний підхід. Закони і закономірності менеджменту. 

закон відповідності систем цілям; закон відповідності організації системи 

зовнішньому середовищу; закон інтеграції управління; закон економії часу; 

закон інерції систем; закон еластичності систем; закон безперервного 

удосконалення систем. 

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети 

організації. Класифікація принципів менеджменту. Принципи 

цілеспрямованості. Взаємозв’язок між принципами менеджменту. 

 

Тема 4. Функції та методи менеджменту 

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види 

управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. 

Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), 

конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв’язок 

конкретних і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій 

менеджменту на засадах використання загальних.  

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як 

сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Методи 

менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. Економічні 

методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально-
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психологічні методи менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та 

функцій менеджменту. 

 

Тема 5. Процес управління 

Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих 

функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. 

Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. 

Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, 

інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, 

реалізація рішення, зворотній зв'язок. Особливості процесу управління: 

безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, надійність. 

Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. 

Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських 

рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. 

Моделі прийняття управлінских рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до 

прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість 

управлінських рішень. 

Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень. 

 

 

Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту 

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній 

взаємозв'язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу 

планування: визначення місій та цілей; оцінка сильних і слабких боків 

організації; розроблення стратегії. Політика, правила, процедури. Класифікація 

цілей організації. Процес постановки цілей. 

 

 

Тема 7. Організування як загальна функція менеджменту 

Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття 

та складові організаційної діяльності. Повноваження, обов'язки, 

відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи 

повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та горизонтальна 

структуризація управління. 

Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий контроль, 

стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові 

робочі групи, комісії. Департаменталізація. Взаємодія та взаємовплив структур 

організації. 

 

Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту 

Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та 

фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи 

врахування інтересів у мотивації. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і 

заохочень працівника у процесі мотивації. 

Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підходи. 

Співставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. 



  

 

Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми. 

 

Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту 

Поняття контролю та його місце в системі управління. Принципи і цілі 

функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів 

вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та 

регулювання. Модель процесу контролювання. Процес контролювання. 

Зворотній зв’язок при контролі. Види управлінського контролю. 

 

Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту 

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види 

регулювання. Етапи процесу регулювання. 

 

Тема 11. Інформація і комунікації в менеджменті 

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація 

інформації. Вимоги, які пред’являються до інформації. Поняття і 

характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» 

комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотній зв'язок у процесі 

комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки. 

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі 

комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні 

перевантаження. 

 

 

Тема 12. Керівництво та лідерство 

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як 

об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти 

керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. 

Адаптивне керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та 

влади. Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керівництва та 

континіуму стилів керівництва. Характеристика та класифікація стилів 

керівництва. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії 

оцінки стиля менеджера. Загальна характеристика моделі сучасного менеджера. 

 

Тема 13. Ефективність менеджменту 

Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, 

загальноорганізаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності. Концепції 

визначення ефективності менеджменту в організації. 

Підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації. Економічна, 

організаційна та соціальна ефективність менеджменту. Система показників 

економічної, організаційної та соціальної ефективності менеджменту, їх склад і 

методи визначення. 

Напрями підвищення ефективності управління організацією. Сутність та 

різновиди відповідальності та етики у менеджменті. Соціальна відповідальність 

як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації. 

Сутність та значення соціальної поведінки менеджменту. Культура 



  

 

менеджменту. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ  

 

Кожен екзаменаційний білет містить 20 тестових завдань, що включають 

матеріал програми вступного випробування. 

Тестові завдання всіх екзаменаційних білетів є однакового рівня 

складності. Запитання кожного блоку містять матеріал всіх розділів 

дисципліни. 

Тестові завдання складено у вигляді запитань. Під кожним завданням є 4 

варіанти відповідей, які позначені відповідними цифрами, а саме: «1», «2», «3», 

«4», із яких лише одна відповідь правильна. 

Кожний абітурієнт на вступному випробуванні, крім тестового завдання, 

отримує бланк талону відповідей. Абітурієнт у цьому талоні в порожній 

клітинці, що є навпроти номеру завдання повинен вписати відповідь у вигляді 

цифри під якою є, на думку абітурієнта, правильна відповідь. 

Абітурієнти повинні бути максимально уважними записуючи відповіді, 

щоб не помилитися клітинкою і не записати відповідь в іншу клітинку. 

Категорично заборонено робити будь-які виправлення в заповнених клітинках 

талона відповідей. Виправлені відповіді у будь-якому випадку вважаються 

недійсними і не зараховуються абітурієнту не залежно від їх правильності. 

Не дозволяється перекреслювати, писати олівцем та пізніше обводити 

чорнилом, двічі обводити ту саму цифру чорнилом, стирати написане гумкою, 

тощо. 

Не дозволяється залишати незаповненими клітинки відповідей. У такому 

випадку абітурієнт повинен ставити в клітинці прочерк. 

Не дозволяється робити абітурієнтам позначки чи будь-які записи на 

полях талона відповідей. 

Відповідальність за дотримання правил заповнення талона покладається 

на абітурієнта. 

У всіх випадках порушення таких правил абітурієнт має, на вимогу члена 

Приймальної комісії, присутнього в аудиторії під час тестування, поставити 

свій підпис у тій клітинці, або тому місці талона, де екзаменатор вбачає 

порушення. Підпис засвічує або відмову від відповіді, або факт недотримання 

правил заповнення талона абітурієнтом. Якщо порушення виявлені в кількох 

місцях талону чи в кількох клітинках, то підпис абітурієнта потрібно поставити 

біля кожної клітинки чи місця талону. 

Правильні відповіді на кожне запитання екзаменаційного білета 

оцінюються 5 (п’ятьма) балами. 

Таким чином, максимальна кількість балів, що може отримати абітурієнт 

на вступному випробуванні за тестовою технологією становить 100 балів. 



  

 

Для отримання результатів вступного випробування абітурієнта 

заповнені і перевірені талони передаються працівникам групи інформаційного 

забезпечення роботи Приймальної комісії для внесення відповідей абітурієнтів 

і оцінювання їх відповідно до кодів відповідей, внесених у комп’ютер. За 

підсумками обробки талонів абітурієнтів роздруковується відомість результатів 

тестування, у якій у рейтинговому порядку проставляються набрані 

абітурієнтами бали і яка передається Голові приймальної комісії на 

затвердження.  

Правильність введення варіантів відповідей із талонів, заповнених і 

підтверджених особистими підписами абітурієнтів, перевіряється двома 

працівниками групи інформаційного забезпечення роботи Приймальної комісії, 

відповідно до розподілу функціональних обов’язків, проведеного керівником 

цієї групи.  

Результати вступного випробування з використанням тестової технології 

оцінюються за 200-бальною шкалою: до 100 балів, наданих абітурієнту 

автоматично, максимально додається 100 балів за результатами тестування із 

врахуванням загальної кількості правильних відповідей за формулою: п×5, де п 

кількість правильних відповідей на тестові завдання. 
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