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ВСТУП 
 

Програму вступного фахового випробування для здобуття освітнього ступеня 

магістра за спеціальностями: 051 «Економіка» спеціалізацією «Фінансовий 

менеджмент» розроблено відповідно до стандартів вищої освіти України. 

Мета фахового випробування – оцінити рівень здобутих вступниками до 

магістратури професійних знань, набутих умінь та навичок. 

Для складання вступного фахового випробування необхідні знання: 

 теоретичні та методологічні засади управління підприємством у конкурентному 

середовищі; 

 принципи ефективного використання ресурсного і виробничо-господарського 

потенціалу підприємства; 

 теоретичні та практичні аспекти забезпечення розширеного  відтворення 

підприємства; 

 засади формування та функціонування активів і капіталу підприємства, форм 

грошового обороту та системи грошових розрахунків; 

 методи застосування практичного інструментарію проведення фінансових 

розрахунків; 

 методичний інструментарій оцінювання фінансового стану підприємства; 

 методика фінансового планування; 

 основні категорії науки управління, функції управління і процеси прийняття 

управлінських рішень; 

 методи використання базових інструментів управління організацією; 

 вплив різних факторів на ефективність системи управління організацією; 

 сутнісні характеристики фінансів, їх роль та місце в економічній системі; 

 засади фінансової політики держави і механізму її реалізації; 

 взаємодія сфер і ланок фінансової системи. 

Вступне фахове випробування проводиться у вигляді тестування, а його 

програма містить чотири розділи: 

1. Економіка підприємства. 

2. Управління фінансами підприємств та об’єднань. 

3. Менеджмент. 

4. Фінанси. 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Розділ І. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
Тема 1. Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці 

Підприємство як суб’єкт господарювання та об’єкт ринкових відносин. Основні 
ознаки та організаційно-економічні умови функціонування підприємств. Теорії 
підприємства. Зовнішнє середовище функціонування підприємства. Ринок та його 
інфраструктура. Державний регуляторний механізм діяльності підприємства. Види 
підприємства та їх об’єднань. 

Тема 2. Напрями діяльності підприємства 
Напрями та види діяльності підприємства. Класифікація видів економічної 

діяльності. Сутність, функції, завдання, об‘єкт та предмет операційної, фінансової та 
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інвестиційної діяльності. Основні положення теорії організації виробництва. 
Фінансовий механізм підприємства та характеристика його основних елементів. 

Тема 3.Планування діяльності підприємства 
Зміст та основні принципи планування діяльності підприємства. 

Систематизація планів підприємства. Етапи процесу планування діяльності 
підприємства. Методи планування діяльності підприємства. Система поточних 
планів господарської діяльності підприємства. Оцінювання якості планів 
підприємства. 
Тема 4. Планування обсягів виробництва та реалізації продукції підприємства 

Загальна характеристика, систематизація та методи вимірювання обсягу 
продукції. Сутність, показники та методи вимірювання якості продукції. 
Конкурентоспроможність продукції: сутність, чинники та методика оцінювання. 
Стандартизація та сертифікація продукції. 

Зміст та завдання виробничої програми підприємства. Методологічні засади 
аналізу та планування виробничої програми підприємства. Планування параметрів 
виробничої програми. Забезпечення виробничої програми матеріальними ресурсами. 
Сутність, види та методи обґрунтування норм витрат матеріальних ресурсів. 

Тема 5. Виробнича потужність підприємства 
Сутність та систематизація видів виробничої потужності. Послідовність та 

методи розрахунку виробничої потужності. Методологічні засади аналізу 
використання виробничої потужності підприємства. 

Тема 6. Ресурсний потенціал підприємства 

Поняття та систематизація економічних ресурсів підприємства. 

Поняття та складові ресурсного потенціалу підприємства. Методи оцінки 

ресурсного потенціалу підприємства. Чинники, що обумовлюють рівень 

використання ресурсного потенціалу.  

Тема 7. Основні засоби та нематеріальні ресурси підприємства 

Сутність, класифікація, види вартості та особливості відтворення основних 

засобів. Знос основних засобів та його види. Сутність та методи нарахування 

амортизації. Сутність та види нематеріальних ресурсів підприємства, методи їх 

оцінки та амортизації. Методологічні засади аналізу та планування основних 

засобів. 

Тема 8. Матеріальні запаси підприємства 

Сутність та класифікація матеріальних запасів підприємства. Фактори, що 

визначають обсяг матеріальних запасів підприємства.  

Методологічні засади аналізу та планування матеріальних запасів 

підприємства. Внутрішній контроль стану, руху, оборотності, відповідності  

нормативам матеріальних запасів. 

Тема 9. Трудові ресурси підприємства 

Сутність та класифікація трудових ресурсів, принципи й завдання їх 

формування. Продуктивність праці: поняття, методи оцінки та фактори, що її 

визначають. Методи нормування витрат праці. 

Система стимулювання праці. Сутність, види заробітної плати. Форми та 

системи оплати праці. Державне регулювання оплати праці. 
Методологічні засади аналізу та планування чисельності, продуктивності та 

витрат на оплату праці на підприємстві. 
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Тема 10. Інноваційна діяльність та її роль у нарощуванні ресурсного потенціалу 

підприємства 

Сутність новації, інновації, характеристика їх складу та структури. Сутність та 
напрямки здійснення інноваційної діяльності підприємства. Державне регулювання 

та підтримка інноваційної діяльності підприємства. Інноваційний потенціал 

підприємства. Критерії та показники оцінювання результативності, ефективності 
інноваційної діяльності підприємства. Організація моніторингу та контролю 

результатів інноваційної діяльності підприємства. 

Тема 11. Поточні витрати підприємства 

Сутність понять витрати, поточні й капітальні витрати підприємства, 

виробнича собівартість продукції. Класифікація поточних витрат. Показники 

собівартості продукції та порядок їх обчислення. Поняття та методи калькулювання 

продукції підприємства. Методологічні засади аналізу та планування поточних 

витрат підприємства. 

Тема 12. Фінансові результати діяльності підприємства 

Доходи підприємства: сутність, класифікація, механізм формування. Поняття і 

класифікація фінансових результатів діяльності підприємства. Механізм формування 

та розподілу прибутку. Методологічні засади аналізу та планування доходів та 

прибутку підприємства. Резерви зростання доходів та прибутку. 

Тема 13. Ефективність та конкурентоспроможність підприємства 

Поняття ефекту діяльності підприємства та характеристика його видів. 

Методологічні засади оцінки ефективності діяльності підприємства. Розвиток 

концепції оцінювання результатів здобутків підприємства. Поняття ефективності, 

результативності та економічності. 

Сутність, види та методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності 

підприємства. Систематизація факторів, що її визначають. Методи оцінки поточної 

та стратегічної конкурентоспроможності підприємства. 
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Розділ ІІ. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОБ’ЄДНАНЬ 

 

Тема 1. Сутність, мета і функції управління фінансами підприємств 

Поняття управління фінансами підприємств. Система основних теоретичних 

концепцій та моделей, що становлять основу сучасної парадигми управління 
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фінансами підприємств. Система функцій управління фінансами підприємств та 

об’єднань. Механізм управління фінансами підприємств, його складові.  

Тема 2. Методологічні засади формування систем забезпечення управління 

фінансами підприємств 

Поняття систем забезпечення управління фінансами підприємств. Склад 

основних систем управління фінансами підприємств: система організаційного 

забезпечення, система інформаційного забезпечення система та методи фінансового 

аналізу, система фінансового планування, система внутрішнього фінансового 

контролю.  

Концепція та сутність фінансового контролінгу.  

Тема 3. Фінансова стратегія підприємства 
Поняття та методологічні принципи розроблення фінансової стратегії підприємства. 

Основні етапи процесу розроблення й реалізації фінансової стратегії підприємства. 
Сутність та класифікація стратегічних цілей фінансового розвитку підприємств. 

Розроблення системи цільових стратегічних нормативів фінансової діяльності  
підприємства. 

Тема 4. Управління активами підприємств 

Сутність та задачі управління активами підприємства. Система цільових 

показників ефективності використання операційних активів. 

Сутність, завдання та етапи управління оборотними активами загалом та 

окремими їх складовими (запасами, дебіторською заборгованістю, грошовими 

активами). Управління фінансуванням оборотних активів підприємства.  

Управління операційними необоротними активами підприємства його зміст та 

порядок здійснення.  

Тема 5. Управління капіталом підприємств 

Сутність та задачі управління капіталом підприємств. Методологічні засади 

аналізу та планування капіталу підприємства. 

Управління формуванням власних фінансових ресурсів. Дивідендна політика. 

Амортизаційна політика. Управління емісією акцій. 

Управління формуванням позикових фінансових ресурсів підприємства. 

Управління залученням банківського кредиту. Управління фінансовим лізингом. 

Управління облігаційною позикою. Управління залученням товарного кредиту.  

Тема 6. Основи управління інвестиціями підприємств 

Економічна сутність та класифікація інвестицій, сутність та завдання 

управління ними. Показники та методи аналізу інвестиційної діяльності підприємства. 

Інвестиційна політика підприємства. Управління формуванням інвестиційних 

ресурсів підприємства. 

Управління реальними інвестиціями підприємства. Вартість інвестиційного 

проекту. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Програма реальних 

інвестицій.  

Управління фінансовими інвестиціями підприємства. Фінансові інструменти 

інвестування та моделі оцінювання їх вартості. Портфель фінансових інвестицій: 

сутність, класифікація, формування. 
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Тема 7. Управління грошовими потоками підприємств 

Сутність, задачі та функції управління грошовими потоками підприємства. 

Показники та методи аналізу грошових потоків. Політика управління грошовими 
потоками, її сутність і типи.  

Основні напрями оптимізації грошових потоків 

Планування обсягів та структури грошових потоків. Платіжний календар. 
Форми поточного й оперативного контролю стану грошового обороту підприємства. 

Тема 8. Управління фінансовими ризиками підприємств 

Економічна сутність та класифікація фінансових ризиків. Сутність, завдання 
та принципи управління фінансовими ризиками. Ідентифікація окремих видів 

фінансових ризиків. Формування загального портфеля ризиків. 

Методи оцінки рівня вірогідності настання ризикової події, оцінка розміру 
можливих фінансових втрат. 

Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків. Методи запобігання, 

лімітування, хеджування ризиків.  

Зовнішнє страхування фінансових ризиків, його види та форми.  

Тема 9. Основи антикризового фінансового управління підприємствами та 

об’єднаннями 

Сутність та класифікація фінансових криз. Сутність та завдання Антикризове 
фінансове управління підприємством: сутність, завдання, принципи, етапи. 

Діагностика фінансової кризи підприємства. Система методів та показників 

експрес- та фундаментальної діагностики фінансової кризи.  
Система внутрішніх механізмів фінансової стабілізації підприємства 

(оперативний, тактичний, стратегічний). 

Система зовнішніх механізмів фінансової стабілізації підприємства 
(реструктуризація заборгованості, реорганізація підприємств). 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 
1. Бланк І.О. Управління фінансами підприємств : підручник. І.О. Бланк, Г.В. Ситник. – 

Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 780 с. 

2. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. В 2 т. – Т. 1 / И.А. Бланк. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Омега-Л, 2011. – 656 с. 

3. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. В 2 т. – Т. 2 / И.А. Бланк. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Омега-Л, 2011. – 674 с. 

 

Розділ ІV. МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Тема 1. Сутність, розвиток і роль менеджменту 

Сутність управління. Суб’єкт та об’єкт управління. Менеджмент як 

професійна діяльність, наука і навчальна дисципліна. Мистецтво менеджменту. 

Цілі й завдання менеджменту. Підвищення ролі та значення менеджменту в 

сучасних умовах. Управлінські відносини як предмет вивчення менеджменту та 

їх класифікація. 

Процесний, системний і ситуаційний підходи в менеджменті. 
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Тема 2. Теорія організації 

Поняття організації. Форми, різновиди та риси організацій. Організація як 

відкрита система. Основні підсистеми. Внутрішнє середовище організації, фази 

життєвого циклу організації. Зовнішнє середовище організації – загальні 

характеристики факторів прямої та непрямої дії.  

Тема 3. Принципи та функції менеджменту 

Загальні  та часткові принципи менеджменту.  

Поняття функцій менеджменту, їх класифікація. Характеристика основних 

(загальних) і конкретних функцій менеджменту, зв’язок між ними. Сутність, зміст, 

основні аспекти та елементи  функцій планування, організування, мотивації, 

контролювання й координації, їх взаємозв’язок. 

Тема 4. Організація взаємодії та повноважень 

Побудова організації, організаційне проектування. Принципи побудови 

структур управління та класифікація організаційних структур управління.  

Централізація та децентралізація. Діапазон керованості Делегування 

діяльності. 

Тема 5. Система методів менеджменту 

Сутність методів менеджменту та їх класифікація. Система методів 

менеджменту. Взаємозв’язок методів менеджменту та їх збалансування. 

Тема 6. Управлінські рішення 

Сутність і класифікація управлінських рішень. Вимоги до якості рішень. 

Процес вироблення рішень: етапи підготовки, приймання, реалізації. Фактори, що 

впливають на процес приймання рішень. 

Методи і моделі прийняття рішень.  

Тема 7. Комунікації у менеджменті 

Сутність, класифікація управлінської інформації. Методи збирання й обробки 

інформації.  

Значення комунікації. Види комунікацій в управлінні. Організація 

комунікаційного процесу, його етапи. Зворотний зв’язок. Міжособистісні та 

організаційні бар’єри комунікації, їх подолання. 

Інформаційні системи процесу управління. 

Тема 8. Управління колективом 

Різновиди соціальних груп. Колектив як соціальна група. Рівні об’єднання 

працівників у колективи. Ознаки колективу. Функції, різновиди та повноваження 

трудових колективів. 

Структура трудового колективу. Процес формування та розвитку трудового 

колективу. Особливості менеджменту на різних стадіях розвитку трудового 

колективу. 
Згуртованість колективу. Соціально-психологічний клімат трудового колективу. 

Сумісність у колективі. 
Тема 9. Управління конфліктами, змінами і стресами 

Конфліктна ситуація, конфлікт - сутність, об’єктивні та суб’єктивні 
передумови їх виникнення. Причини виникнення конфліктних ситуацій та  
конфліктів. Різновиди конфліктів та методи їх вирішення. Управління 
конфліктами та стресами.  
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Тема 10. Керівництво та лідерство. Культура управління 
Керівництво в організації. Особистий вплив і влада.  Форми влади та впливу. 

Порівняльна характеристика методів впливу на підлеглих. 
Лідерство як соціально-психологічне явище. Формальне й неформальне 

лідерство. Роль лідера в управлінні колективом.  
Стилі керівництва: автократичний, демократичний, ліберальний. 
Культура управління та її складові елементи.  

Соціальна відповідальність керівника, її сутність і складові. 

Тема 11. Управління персоналом 

Менеджмент персоналу як соціальна система. Трудові ресурси, робоча сила, 

персонал, кадри організації. Людина як об’єкт менеджменту персоналу. 

Різновиди соціальних груп, поведінка людей у групах. Формальні й 

неформальні групи. Різновиди колективів, їх структура та динаміка. Згуртованість 

колективу, соціально-психологічний клімат. Громадські організації, стосунки з 

профспілками. Колективне управління та його форми. Методи збирання соціальної 

інформації у колективі. Соціальний розвиток колективу. 

Кадрова політика організації. Служби персоналу, їх різновиди та функції. 

Кадрове планування. Професія, спеціальність, посада. Профорієнтація. Добір 

кадрів, наймання персоналу, трудова адаптація. Оцінювання й атестація 

персоналу. Психологічний аналіз особи працівника. Управління мобільністю кадрів, 

трудова кар’єра. Розвиток персоналу, формування резерву. Вивільнення персоналу, 

плинність кадрів. 

Тема 12. Організація управлінської праці 

Особливості управлінської праці, її складові. Принципи й напрями наукової 

організації управлінської праці. Час як ресурс. Планування особистої праці, 

організація робочого місця менеджера. Робота з текстовими матеріалами. 

Організація та проведення нарад і зборів. Ділові зустрічі, переговори. Управління 

потоком відвідувачів. Раціоналізація телефонних контактів. Основи взаємодії 

керівника і секретаря. Використання технічних засобів управління. 

Документи, їх функції та різновиди, система документації. Види потоків 

документів. Порядок проходження й виконання документів. 

Тема 13. Ефективність менеджменту 

Ефективність менеджменту: економічні й соціальні аспекти. Критерії та 

показники оцінки. 

Співвідношення результатів діяльності та витрат. Система показників. 

Загальний процес управління ефективністю. 

Критерій результативності й розвитку організаційної системи. Пріоритетність 

продуктивності. Взаємозв’язок факторів: розмір підприємства, цілі та функції, 

технологічні процеси, стадії розвитку, ступінь адаптованості. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Косач І. А. Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління 

змінами. Навчальний посібник / І. А. Косач, Л. С. Ладонько, І. В. Калінько. - К.: 

Кондор- Видавництво, 2014. - 217 с. 
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2. Назарчук Т. В. Менеджмент організацій : навч. посібник для ВНЗ / Т.В. Назарчук, 

О. М. Косіюк. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 560 с.  

3. Основи менеджменту: підручник для студентів ВНЗ / кол. авторів; за ред. А.А. 

Мазаракі; Харків: Фоліо, 2014. – 846 с. 

4. Осовська Г. В. Менеджмент : підручник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. - К.: 

Кондор-Видавництво, 2015. - 563 с. 

5. Соціальний розвиток організації: потенціал, управління, інновації. – К.: КНТЕУ, 

2018. – 352 с. 

Розділ ІІІ. ФІНАНСИ 

 

Тема 1. Сутність та призначення фінансів 

Економічна природа фінансів. Функції фінансів, механізм їх дії та реалізація. 

Об’єкти, суб’єкти та моделі фінансових відносин.  
Фінансові ресурси, їх сутність, призначення та джерела формування. 

Централізовані та децентралізовані фінансові ресурси. 

Тема 2. Генезис і еволюція фінансів 
Історичні аспекти та передумови виникнення і розвитку фінансів. Історичне 

підґрунтя виникнення грошей. Розвиток товарно-грошових відносин. Економічні 

причини виникнення податків. Взаємозв’язок між запровадженням різних видів 
грошей і форм податків та виникненням фінансів. Запровадження, особливості та 

етапи розвитку фінансових відносин у державах. Розвиток фінансових відносин в 

Україні. Сучасний фінансовий стан України. 

Тема 3. Фінансова наука, її становлення та розвиток 

Сутність та особливості фінансової науки, її предмет, завдання, об’єкти та 

суб’єкти. Система фінансових наукових знань, характеристика її складових 

елементів. Методологія фінансової науки.  

Історичні передумови виникнення фінансової науки, її розвиток. Розвиток 

фінансової науки на сучасному етапі. Теорії суспільного добробуту, суспільного 

вибору, фіскального обміну «податки – блага» як сучасні напрями розвитку 

фінансової науки. 

Тема 4. Фінансова система 

Поняття фінансової системи, її типологізація та структуризація. Внутрішня 

побудова фінансової системи. Сфери фінансової системи. 

Зміст та значення фінансової політики як складові економічної політики 

держави. Сутність та види фінансового механізму, його роль в реалізації фінансової 

політики держави. Система управління фінансами в Україні. 

Фінансове планування та контроль: сутність, завдання, принципи. Органи 

державного фінансового контролю в Україні та їх повноваження. 

Нормативно-правове регулювання фінансової системи України. 

Тема 5. Державні доходи 

Державні доходи: сутність, класифікація, принципи організації. Об’єкти та 

суб’єкти відносин у сфері формування державних доходів.  

Методи мобілізації державних доходів. Доходи державного бюджету, їх 

економічна сутність, склад та структура. Фінансові інструменти формування 
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доходів державного бюджету. Економічний зміст та класифікація доходів місцевих 

бюджетів. Державні цільові фонди: сутність, завдання, джерела формування. 
Доходи державних підприємств і організацій. 

Проблеми функціонування та перспективи розвитку системи державних 

доходів в Україні. 

Тема 6. Державні видатки 
Система державних видатків: сутність, складові, структура, особливості 

формування та функціонування.  

Методи фінансування державних видатків. Видатки державного бюджету: 
сутність, призначення, склад та структура. Поняття та класифікація видатків 

місцевих бюджетів. Критерії розмежування видатків між місцевими бюджетами. 

Видатки на соціальний захист населення та соціальну сферу. Видатків на розвиток 
економіки. Видатки на культурно-освітні установи та заклади, охорону здоров’я і 

фізичну культуру, державне управління, національну оборону. 

Тема 7. Бюджет та бюджетна система 

Сутність, призначення, роль та функції бюджету держави. Показники, що 

характеризують стан бюджету.  

Поняття бюджетного устрою, основи його формування. Бюджетна система: 

економічна сутність та принцип побудови. Бюджетна політика. 

Зміст бюджетного механізму та його призначення. Бюджетне регулювання: 

сутність, форми, методи. Механізм реалізації міжбюджетних відносин. Бюджетний 

процес: сутність та регламенту-вання. Основні напрями розвитку бюджетної 

системи України. 

Тема 8. Податки та податкова система 

Сутність, призначення та класифікація податків. Сутність, ознаки та принципи 

побудови податкової системи. Податкова політика держави: сутність, цілі, завдання, 

критерії формування, оцінка ефективності. Характеристика сучасної податкової 

політики України. Податкова служба держави. 

Тема 9. Державні цільові фонди 

Сутність, класифікація та нормативно-правове регламентування державних 

цільових фондів в Україні. Фінансові ресурси державних цільових фондів. Пенсійне 

забезпечення. Доходи та видатки бюджету Фонду загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування. Альтернативні форми пенсійного 

забезпечення. 

Медичне страхування: сутність світовий досвід та стан в Україні.  

Зміст та завдання цільових фондів місцевого самоврядування. 

Тема 10. Державний кредит та державний борг 

Сутність, значення, функції та форми державного кредиту, його відмінності 

від банківського кредиту. Види державних боргових цінних паперів: їх сутнісна 

характеристика й нормативно-правове регулювання. 

Поняття та види державного боргу. Управління державним боргом. Боргова 

політика держави. Кількісний аспект державного боргу та проблеми сплати в Україні. 

Тема 11. Місцеві фінанси 

Сутність та функції місцевих фінансів. Система місцевих фінансів: сутність, 

принципи побудови, структурні елементи. Місцеві фінансові інститути. Суб’єкти та 

об’єкти системи місцевих фінансів. 
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Сутність, цілі, завдання та складові регіональної фінансової політики. 

Стратегія та тактика фінансової політики на місцевому рівні. Бюджетна політика на 

місцевому рівні. 

Фінансовий механізм на місцевому рівні: сутність елементи та організаційні 

структури, що забезпечують його функціонування. 

Фінансові ресурси місцевого самоврядування: поняття, джерела та специфіка 

формування, нормативно-правове регулювання. 

Тема 12. Фінанси підприємств, організацій та установ 

Сутність, завдання та функції фінансів підприємств. Місце та роль фінансів 

підприємств у фінансовій системі держави. Об’єкти, суб’єкти та специфічні ознаки 

фінансів підприємств. Внутрішні та зовнішні фінансові відносини підприємства. 

Тема 13. Фінанси домогосподарств 

Домогосподарство, його зміст та завдання. Сутність фінансів домогосподарств. 

Зміст фінансових ресурсів домогосподарства, джерела їх формування та напрями 

використання. Проблеми та перспективи розвитку фінансів домогосподарств в 

Україні. 

Тема 14. Фінансовий ринок 

Фінансовий ринок: сутність, функції, завдання та мета функціонування. 

Державне регулювання фінансового ринку. 

Об’єкти та суб’єкти фінансового ринку. Класифікація фінансових ринків. 

Інструменти фінансового ринку. Сучасні тенденції розвитку фінансового ринку 

України. 

Тема 15. Страхування та страховий ринок 

Економічна природа страхування Взаємозв’язок фінансів страхування з 
іншими сферами фінансової системи держави. 

Стан, проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України. 

Особливості, принципи та напрями фінансової діяльності страхових 
організацій. Фінансові ресурси страхових організацій. Фінансовий стан страхових 

організацій та його оцінка. 

Тема 16. Фінансова безпека держави 
Фінансова безпека держави: зміст, класифікація, складові та чинники, що її 

визначають. Фінансова безпека окремого громадянина, фінансова безпека підпри-

ємства, фінансова безпека регіону. 

Напрями підвищення рівня фінансової безпеки України. 

Тема 17. Міжнародні фінанси 

Міжнародні фінанси: поняття, характерні риси, функції, компетенції. Сутність 

та елементи світової фінансової системи. Міжнародна фінансова політика. Світова 
валютна система та її види. Сутність та ознаки світового фінансового ринку. 

Фінанси спільних підприємств та міжнародних господарських об’єднань. 

Іноземні інвестиції: поняття, види, проблеми та наслідки залучення. 

Мета створення та функціонування міжнародних фінансових інституцій. 

Місце та роль групи Світового банку в економічному зростанні країн світу. 

Співробітництво України з міжнародними фінансовими інституціями. 

Міжнародні розрахунки, їх поняття та особливості. 

Особливості регулювання платіжного балансу в Україні. 
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Тема 18. Фінанси зарубіжних країн 

Загальні ознаки, класифікація та структура фінансових систем зарубіжних 

країн. Глобалізм у світовій економіці. Особливості функціонування та тенденції 

розвитку фінансових систем країн світу. 

Фінансова політика зарубіжних країн. Бюджетний устрій у зарубіжних 

країнах. Податкові системи зарубіжних країн. Офшорні зони та офшорний бізнес. 

Місцеві фінанси зарубіжних країн. 

Тенденції становлення та розвитку фінансів країн з розвиненою ринковою 

економікою. Фінанси країн, що розвиваються. 

Валютно-фінансова конвергенція та особливості організації фінансів ЄС. 

Наднаціональна фінансова система ЄС, її регулювання. Фінансові переваги і 

недоліки вільного руху капіталів, робочої сили, товарів, послуг. 
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КРИТЕРІЇ  

оцінювання знань на вступному фаховому випробуванні  

для здобуття освітнього ступеня магістра 

1. Загальні положення: 

Мета фахового випробування – оцінити відповідність знань, умінь та 

навичок вступників згідно з вимогами програми вступного фахового випробування.  

2. Структура екзаменаційного білета: 

Екзаменаційний білет з фахового випробування складається з 50-ти 

закритих тестових завдань. 

3. Критерії оцінювання: 

 Рівень знань оцінюється за 200-баловою шкалою.  

 Серед відповідей на тестове завдання вступнику слід обрати одну 

правильну. 

 Правильна відповідь на тестове завдання оцінюється у 4 бали, а 

неправильна – у 0 балів. 

Особи, які отримали менше 100 балів до наступних випробувань не допускаються та 

участі у конкурсі не беруть.  


