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ВСТУП (ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА) 

1. Програма вступного фахового іспиту зі спеціальності 073 

«Менеджмент» осввтня програма «Менеджмент. Управління фінансово-

економічною безпекою» призначена для вступників за ОС Магістра  усіх форм 

навчання.  За цією спеціальністю можуть навчатися громадяни, які 

мають базову вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр) або 

повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) з різних напрямків підготовки. 

2. Вимоги до підготовки вступників: 

Згідно з вимогами до прийому студентів для підготовки за ОС «Магістр» 

вступні випробування здійснюються Екзаменаційними комісіями. 

Екзаменаційна комісія перевіряє базову професійну підготовку студентів, 

дає оцінку якості вирішення випускниками типових професійних завдань, 

оцінює рівень знань та умінь, необхідних для подальшого навчання за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент. Управління 

фінансово-економічною безпекою». 

Завданням складання вступних випробувань є перевірка засвоєння системи 

теоретичних знань і оволодіння практичними навичками застосування знань та 

умінь, отриманих при вивченні фахових дисциплін циклів бакалаврської 

підготовки, з метою перевірки здатності студентів до успішного проходження 

підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент. Управління 

фінансово-економічною безпекою». 

Вступник повинен знати: 

- основні категорії економічної науки, теоретичні основи і закономірності 

функціонування економіки, розуміти багатоманітність існуючих економічних 

систем у сучасному світі; 

- мати системні уявлення про структури і тенденції розвитку української і 

світової економіки; 

- розуміти суть інституціональних перетворень в економіці, знати про 

основні економічні інститути і принципи їх функціонування; 

- знати механізм і принципи прийняття і реалізації економічних та 

управлінських рішень на мікро- і макрорівнях; 

- володіти методами економічного аналізу різних мікро- і макропроцесів. 

Вступник повинен вміти: 

- вільно орієнтуватися в основних економічних поняттях і категоріях; 

- проявити володіння основними методологічними принципами пізнання і 

вміння застосовувати їх для аналізу складних економічних процесів сучасності; 

- самостійно і логічно викладати матеріал та вміти робити відповідні 

висновки та узагальнення; 

- давати правильні оцінки різним економічним явищам і процесам; 

- вміти використовувати комп'ютерну техніку для розв'язання економічних 

задач у режимі користувача; 

- вміти набувати нових знань, застосовуючи сучасні інформаційні освітні 

технології. 
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3. Характеристика змісту програми: 

Завдання до фахового вступного випробування студентів, які вступають на 

навчання для здобуття ОС магістра зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітня 

програма «Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою» містять 

базові питання з комплексу дисциплін: «Економічна теорія», «Економіка і 

фінанси підприємства», «Основи менеджменту», «Фінанси».  

4. Час написання вступного іспиту складає 1 астрономічну годину. 

Технологія вступного екзамену (стандартизованого контролю) включає такі 

технологічні етапи: 

- створення системи завдань;  

- проведення екзамену; 

- перевірка відповідей; 

- оцінювання ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної 

підготовки студентів відповідно до об’єктивних критеріїв. 

5. Екзамінаційний білет на ОС «Магістр» складається з наступних 

елементів, які входять до кожного з білетів (усього складено  5 варіантів білетів): 

- теоретичні питання; до кожного з білетів входить два теоретичні питання; 

загальна кількість питань у пакеті, що об’єднує теоретичні питання – 135 питань; 

- тестові завдання; до кожного з білетів входить 20 тестових завдань 

закритого типу (з наведених 4-х варіантів відповідей належить обрати один 

правильний). 

Зразок структури екзаменаційного білету наведено в додатку А. 
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1. ОСНОВНА ЧАСТИНА. ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ 
 

1.1 Теоретичні питання за змістовними модулями 

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

1. Виникнення економічної теорії. Економічна теорія як універсальна 

соціально-економічна наука. Об'єкт економічної теорії і її предмет.  

2. Категорії і закони економічної теорії. Методи економічної теорії. 

3. Продуктивні сили суспільства. Виробничі відносини, їх суть, система і 

структура.  

4. Типи економічних систем. Характеристика сучасної економічної системи в 

Україні. 

5. Економічні потреби, їх сутність і структура.  Закон зростання потреб і 

механізм його дії. Взаємозв'язок потреб, економічних інтересів і виробництва. 

6. Виробництво як визначальний чинник формування потреб і їх розвитку. 

7. Основні фактори виробництва. Ефективність використання факторів 

виробництва. 

8. Ефективність виробництва.  Крива виробничих можливостей (оптимум 

Парето). 

9. Форми суспільного виробництва. Натуральне виробництво його риси. 

Товарне виробництво, умови і причини його виникнення. Характерні риси 

товарного виробництва. 

10. Гроші і їх основні риси.  Еволюція грошей і їх функції. Функціональні 

форми грошей. Грошовий обіг і його закони.  

11. Інфляція, її суть, причини і види. 

12. Суть та принципи підприємництва. Види підприємницької діяльності. 

13. Суспільне відтворення: суть і основні риси. Просте товарне виробництво. 

Розширена форма товарного виробництва, її основні риси і механізм 

виникнення. 

14. Економічне зростання і його типи.   

15. Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Стадії руху 

капіталу. Накопичення капіталу, його суть. Фактори накопичення капіталу. 

16. Робоча сила, її вартість. Наймана праця. Заробітна плата - категорія 

товарного виробництва.  

17. Форми і системи заробітної плати. Функції заробітної плати.  Сучасна 

структура заробітної плати. 

18. Витрати виробництва, їх суть і види. Закон спадаючої віддачі та ефект 

масштабу. 

19. Собівартість продукції. Напрями мінімізації собівартості продукції. 

20. Сутність, структура та функції цін. Особливості ціноутворення в Україні. 

21. Валовий дохід, прибуток, їх суть.  Норма прибутку. Рентабельність. 

22. Кредит як форма руху позикового капіталу. Форми кредиту. 

23. Аграрна сфера виробництва і її особливості. Суть аграрних відносин. 

Земельна рента. 

24. Ринкові відносини, їх суб'єкти і об'єкти. Структура ринку. 
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25. Інфраструктура ринку, її елементи і функції. 

26. Попит і пропозиція. Закони попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.  

27. Регулювання ринкової економіки її суб'єктами.  Необхідність і методи 

державного регулювання ринкової економіки. 

28. Конкуренція і її суть, види.  Функції і форми конкуренції. Методи 

конкурентної боротьби. Соціально-економічні наслідки  конкуренції.  

29. Причини виникнення та сутність монополій. Наслідки монополізації. 

Антимонопольна політика держави. 

30. Зміст макроекономічних зв'язків в національній економіці. Національний 

продукт і його форми. Валовий національний продукт. Методи обчислення 

національного продукту.  

31. Система національних рахунків (СНР). Основні макроекономічні показники 

СНР. 

32. Диференціація доходів в суспільстві. Крива Лоренца та коефіцієнт Джині. 

Характеристика  доходів від власності. 

33. Фіскальна політика і фінансова стратегія: зміст і задачі.  

34. Податок: суть, функції. Види податків. Принципи оподаткування. Податкова 

система держави. 

35. Податкова політика держави: її зміст і задачі. Особливості податкової 

системи в Україні. 

36. Банки: сутність та функції. Джерела банківського прибутку. 

37. Цілі і методи кредитної політики держави.  Особливості кредитно-грошової 

політики в Україні. 

38. Зайнятість населення. Безробіття: суть, причини. Види безробіття. 

39. Соціальна політика держави: зміст, задачі. Особливості реалізації соціальної 

політики в Україні.  

40. Соціально-економічна суть системи сучасного світового господарства. 

Специфіка міжнародних економічних відносин і їх основні форми. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Історичні етапи розвитку менеджменту. Особливості поглядів різних шкіл  

менеджменту. 

2. Видатні особистості в історії менеджменту та їх внесок в розвиток науки 

управління. 

3. Менеджмент як всебічна та професійна діяльність. 

4. Визначення сучасних технологій соціального управління. 

5. Задачі менеджменту. 

6. Поняття та складові елементи системи управління. 

7. Управління інформаційними ресурсами в менеджменті. 

8. Класичні та сучасні функції менеджменту. 

9. Загальні методи менеджменту, їх характеристика. 

10. Принципи менеджменту та їх взаємозв'язок 

11. Визначення організації в менеджменті. 

12. Характеристика складових елементів організації. 

13. Зовнішнє та внутрішнє середовище організації. 
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14. Закони організації. 

15. Комунікаційна взаємодія та її основні види. 

16. Поняття та види управлінських повноважень та відповідальності. 

17. Поняття та види управлінських стратегій. 

18. Поняття та складові елементи стилів керівництва. 

19. Теорії лідерства та типи лідерів. 

20. Поняття влади та особливості формування влади. 

21. Поняття та вимоги до цілей організації. 

22. Визначення місії організації та її особливості. 

23. Визначення та природа управлінського рішення. 

24. Визначення мотивації. 

25. Процес планування: сутність, задачі та функції. 

26. Функція прогнозування в менеджменті: взаємозв'язок з функцією 

планування. 

27. Поняття контролю та його складові елементи. Функції та види контролю. 

28. Поняття та природа конфліктів. 

29. Види та взаємозв'язок особистих та міжособистісних конфліктів. 

30. Передумови виникнення конфліктів. 

31. Особливості та поняття переговорного процесу. 

32. Типи характеру та темпераменту особистості та особливості управління. 

33. Місце та роль особистості в колективі. 

34. Особливості взаємовідносин між людьми в організації. 

35. Фактори що впливають на поведінку людини в організації. 

 

ФІНАНСИ 

1. Бюджетний устрій і бюджетна система: поняття, основи та принципи 

побудови. 

2. Доходи і витрати суб’єктів господарювання. Порядок розподілу грошових 

надходжень від реалізації продукції, робіт і послуг. 

3. Економічна сутність, класифікація, склад і структура бюджетних видатків. 

4. Економічна сутність, функції і призначення державного кредиту.  

5. Зміст і призначення фінансового контролю, його види, форми і методи. 

6. Інвестиційна складова фінансової безпеки держави. 

7. Кредитний ринок і ринок цінних паперів як основні складові фінансового 

ринку 

8. Місцеві фінанси, їх сутність і значення в економічному та соціальному 

розвитку регіонів. 

9. Наслідки зростання державного боргу. Методи управління державним 

боргом. 

10. Об’єктивна необхідність, економічна сутність, ознаки і функції податків. 

11. Перестрахування і співстрахування, їх сутність і організація. 

12. Поняття страхового ринку і його інфраструктура. Зв’язок страхового ринку 

з фінансовим ринком. 

13. Складові державного фінансового менеджменту: податковий менеджмент, 

бюджетний менеджмент і борговий менеджмент. 
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14. Структура бюджетних видатків, їх динаміка і тенденції розвитку 

15. Структура доходів бюджету, їх динаміка і тенденції розвитку. Фактори, що 

впливають на структуру бюджетних доходів. 

16. Структурні елементи (інструменти) державного фінансового менеджменту: 

фінансовий контроль, фінансове планування і прогнозування. 

17. Суб’єкти фінансового ринку. Місце і роль держави на фінансовому ринку. 

18. Суб’єкти, об’єкти і зміст фінансових відносин на мікро- і макрорівні. 

19. Сутність бюджетного дефіциту і його види. Причини виникнення бюджетного 

дефіциту. 

20. Сутність і види державного боргу (поточний і капітальний, внутрішній і 

зовнішній). 

21. Фінанси як економічна категорія: сутність, ознаки і функції. Фінансовий 

ринок як економічна категорія, його суспільне призначення, роль у розподільчих 

процесах. Функції фінансового ринку. 

22. Фінансова політика як складова економічної політики держави. Завдання 

фінансової політики. 

23. Фінансова система України, її основні підсистеми та ланки. 

24. Фінансовий механізм, його складові елементи. 

25. Форми внутрішніх державних запозичень. Класифікація державних позик. 

26. Характеристика джерел фінансування бюджетного дефіциту, наслідки 

застосування кожного з них. Шляхи скорочення розміру дефіциту. 

27. Характеристика загальнодержавних позабюджетних цільових фондів, 

створених в Україні. 

28. Характеристика основних податків податкової системи України. 

29. Характеристика фінансових важелів (фінансових показників, фінансовим 

норм і нормативів, фінансових стимулів і санкцій, фінансових лімітів і резервів) 

як складових фінансового механізму. 

30. Характерні ознаки фінансів та фінансових відносин. 

 

ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА  

1. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій  

2. Поняття, цілі й напрямки діяльності підприємства 

3. Правові основи функціонування підприємства 

4. Класифікація та структура підприємств  

5. Організаційні структури управління підприємствами   

6. Поняття, класифікація та структура персоналу  

7. Кадрова політика й система управління персоналом 

8. Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів  

9. Оцінка, класифікація та структура основних фондів  

10. Ефективність відтворення та використання основних фондів 

11. Визначення необхідного обсягу та джерел фінансування виробничих 

інвестицій  

12. Формування і регулювання фінансових інвестицій (цінних  паперів)  

13. Інвестиційні проекти підприємств та організацій  
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14. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства 

15. Організація виробничого процесу в часі 

16. Поняття, види та значення інфраструктури  

17. Система технічного обслуговування  

18. Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування  

19. Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції 

(надання послуг)  

20. Матеріально-технічне забезпечення виробництва 

21. Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг)  

22. Продуктивність праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники 

зростання  

23. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання 

персоналу 

24. Управління витратами на підприємстві  

25. Сукупні витрати та собівартість продукції (послуг)  

26. Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика, види, методи 

встановлення та регулювання  

27. Формування й використання прибутку 

28. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства (організації)  

29. Основні напрями організації економічної безпеки за окремими 

функціональними складовими  

30. Практика здійснення та ефективність реструктуризації підприємств 

(організацій)  

31. Санація (фінансове оздоровлення) суб'єктів господарювання  

32. Загальна характеристика витрат на виробництво продукції (надання 

послуг)  

 

1.2  Тестові завдання 

Тестові завдання мають форму питань з чотирма наведеними варіантами 

відповідей, з яких належить обрати один варіант відповіді, як вірний.  

Базові варіанти постановки питань у тестових завданнях є наступними: 

1. Фінанси це: 

2. Двоїстий характер фінансів проявляється у тому, що: 

3. Фінанси виконують такі функції: 

4. Об’єктивними передумовами функціонування фінансів є: 

5. Для фінансових відносин характерним є рух коштів, а саме: 

6. Фінансові відносини охоплюють: 

7. Розподільча функція фінансів здійснюється з: 

8. Суть контрольної функції фінансів полягає у: 

9. Взаємозв’язок між грошовими та фінансовими відносинами полягає в 

тому, що: 

10. Фінансові ресурси це: 

11. Чим відрізняються фінанси від грошей: 

12. Функції фінансів – це засіб прояву: 

13. Фінансові відносини виникають: 
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14. Наявність фінансових відносин у державі є: 

15. Суб’єктами фінансових відносин є: 

16. Фінанси підприємств, установ, організацій та фінанси населення поєднані таким 

поняттям: 

17. До складу державних фінансів не входять: 

18. Базовою ланкою фінансової системи країни є фінанси підприємств, тому 

що: 

19. Державні фінанси – це: 

20. До складу фінансової інфраструктури відносять: 

21. Державний кредит – це: 

22. Позабюджетні цільові фонди – це: 

23. Державний бюджет – це: 

24. До складу децентралізованих фінансів не входять: 

25. Провідною ланкою загальнодержавних фінансів є: 

26. Місцеві фінанси – це: 

27. У складі фінансової системи виділяють такі підсистеми: 

28. Стратегічне управління фінансами в Україні здійснюють: 

29. Оперативне управління фінансами здійснюють: 

30. Фінансове законодавство в Україні приймає: 

31. Проект Державного бюджету України розробляє: 

32. Виконанням Державного бюджету України спеціально займається: 

33. Залежно від суб’єктів фінансовий контроль поділяють на: 

34. До органів виконавчої влади в Україні відносять: 

35. Вищим органом державного фінансово-економічного контролю в Україні 

є: 

36. Фінансовий контроль – це: 

37. Залежно від обсягу даних, що перевіряються, розрізняють ревізії: 

38. Складовими фінансового механізму є: 

39. Фіскальна політика може бути: 

40. У складі фінансової політики виділяють: 

41. Суть фінансового планування полягає у: 

42. Як співвідносяться поняття „фінансова політика” і „фінансовий механізм”: 

43. Фінансова політика – це: 

44. Фінансовий механізм – це: 

45. Нормативне забезпечення функціонування фінансового механізму не 

включає: 

46. Методами фінансового планування є: 

47. Фіскальна політика – це: 

48. За характером заходів і часом їх здійснення фінансова політика 

поділяється на: 

49. Фінансова стратегія держави – це: 

50. До фінансових важелів і стимулів належать: 

51. Фінансове регулювання здійснюється через: 

52. Фінансове забезпечення здійснюється у таких формах: 

53. Фінансове планування – це: 
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54. До основних методів фінансового планування належать: 

55. Які з перелічених нижче відносин не входять до складу фінансів 

підприємств: 

56. Яку основну ставку оподаткування прибутку підприємств встановлено в 

Україні (%): 

57. Фінанси підприємства – це: 

58. За яким критерієм поділяють капітал на основний і оборотний: 

59. Як підприємства відшкодовують вартість, що втрачають засоби праці 

внаслідок зношування: 

60. У чому виявляються відмінності обороту основних виробничих та 

оборотних виробничих фондів: 

61. Як називають витрати підприємства на виробництво продукції, виражені в 

грошовій формі: 

62. Суб’єкти якого добровільного об’єднання підприємств та організацій 

втрачають юридичну та господарську самостійність: 

63. Який напрям підприємницької діяльності підприємства найбільш 

важливий: 

64. Які ознаки характеризують одноособове господарство: 

65. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю відповідають за борг 

товариства: 

66. Валовий прибуток від реалізації продукції – це: 

67. Рентабельність – це: 

68. Власні фінансові ресурси підприємства – це: 

69. Фінансові ресурси підприємства утворюються за рахунок: 

70. До складу державних фінансів не включають: 

71. Яке з наведених визначень найґрунтовніше розкриває зміст категорії 

"державні фінанси": 

72. Що входить до сфери безпосереднього держаного управління фінансами: 

73. Методом мобілізації державних доходів є: 

74. Що не є формою бюджетного фінансування: 

75. Державний кредит – це: 

76. Джерела державних доходів можуть бути: 

77. Державні доходи – це: 

78. Надання бюджетних коштів бюджету нижчого рівня, юридичній або 

фізичній особі за умов пайового фінансування цільових видатків називається: 

79. Надання бюджетних коштів бюджету нижчого рівня або юридичній особі 

на безоплатній і безповоротній основі для здійснення певних цільових видатків 

називається: 

80. Фінансова допомога, яка надається бюджету нижчого 

рівня або юридичній особі на безоплатній і безповоротній основі для покриття 

поточних витрат називається: 

81. Державні видатки – це: 

82. Визначте внутрішні джерела формування державних доходів: 

83. З позиції використання фінансових ресурсів держави державні видатки 

поділяють на: 
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84. Кошторис – це: 

85. Державний бюджет – це: 

86. Державний бюджет України як фінансовий план держави затверджується: 

87. Під бюджетною системою розуміють сукупність: 

88. Сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної 

системи – це: 

89. Чим визначається бюджетний устрій України: 

90. Резервний фонд бюджету встановлюється від суми видатків бюджету у 

такому розмірі (%): 

91. Принципи самостійності бюджетів полягають у тому, що: 

92. Бюджет існує: 

93. В унітарних державах бюджет має такий характер: 

94. Зазначте, що не властиво Державному бюджету України: 

95. Бюджетний устрій держави залежить від: 

96. Зведений бюджет України: 

97. Відповідно до Бюджетного кодексу України проект бюджету розробляє: 

98. Механізм секвестру бюджету означає: 

99. Хто відповідає за касове виконання Державного бюджету України: 

100. Структура доходів бюджету України включає: 

101. За порядком та умовами зарахування у бюджети доходи поділяють на: 

102. Видатки бюджету – це витрати: 

103. Видатки бюджету класифікують за такими ознаками: 

104. Функціональна класифікація означає склад видатків за: 

105. Відповідно до економічної класифікації видатки є: 

106. Поточні бюджетні видатки – це: 

107. Структура бюджетної класифікації в Україні розробляється: 

108. Відомча структура видатків бюджетної класифікації будується відповідно 

до: 

109. Економічна структура видатків бюджетної класифікації будується 

відповідно до: 

110. Захищені статті бюджету – це: 

111. Секвестр бюджету застосовується для: 

112. Бюджетна класифікація – це групування за однорідними ознаками: 

113. Тільки закріплені доходи має: 

114. Бюджет має такі складові: 

115. Бюджетний  дефіцит характеризується як: 

116. Податки – це обов’язкові платежі: 

117. За допомогою податків перерозподіляються: 

118. Які види платежів належать до прямих податків: 

119. Які ставки ПДВ діють сьогодні в Україні: 

120. Які види податків і зборів належать до місцевих: 

121. Хто є дійсним платником ПДВ та акцизного збору: 

122. Значна частка непрямих податків свідчить про: 

123. Дайте правильне визначення поняття „податкова система”: 

124. Залежно від рівня державного управління податки поділяють на: 
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125. Як класифікують податки за методом оподаткування: 

126. Що оподатковується: 

127. Цільовий характер мають: 

128. Фізичні  та  юридичні  особи,  які  зобов’язані  сплачувати  податок  за 

законом, є: 

129. Податки виконують функції: 

130. Податкова ставка характеризується як: 

131. Державні цільові фонди поділяють на: 

132. У відсотках до якого показника здійснюються відрахування підприємств 

до Пенсійного фонду: 

133. Кошти Пенсійного фонду України використовують на: 

134. Право створювати цільові фонди мають: 

135. Цільові фонди створюють шляхом: 

136. Позабюджетні цільові фонди: 

137. Цільові фонди, що входять до складу Державного бюджету України: 

138. Величина ресурсів пенсійного забезпечення визначається: 

139. Демографічні причини визначення величини ресурсів пенсійного 

забезпечення: 

140. Економічні причини визначення величини ресурсів пенсійного 

забезпечення: 

141. За періодом функціонування цільові державні фонди поділяються на: 

142. За рівнем управління цільові державні фонди поділяють на: 

143. Місцеві фінанси — це: 

144. Видатки місцевих органів влади поділяють на: 

145. Способи формування доходів місцевих бюджетів – це: 

146. Бюджет міста Києва – це: 

147. Суб’єкти місцевих фінансів – це: 

148. Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначають на основі: 

149. Спеціальний фонд місцевих бюджетів – це: 

150. Бюджетне регулювання – це: 

151. Міжбюджетні трансферти – це: 

152. Органи місцевого самоврядування можуть створювати підприємства, 

фірми та компанії, засновані на комунальній формі власності, у формі: 

153. Субсидія – це: 

154. Факультативні витрати місцевих органів влади – це: 

155. Причиною виникнення місцевих фінансів є: 

156. Місцеві бюджети – це: 

157. Бюджет розвитку є складовою: 

158. Дефіцит державного бюджету утворюється, коли: 

159. Випуск облігацій внутрішньої державної позики здійснює: 

160. До державних боргових зобов’язань належить: 

161. Джерелом покриття державного боргу є:  

162. Управління державним внутрішнім боргом України здійснює: 

163. Державний борг є: 

164. У державному кредиті: 
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165. Які основні причини існування державного кредиту 

166. Зовнішній державний кредит – це кредит, наданий: 

167. У яких випадках ощадна справа належить до державного кредиту: 

168. Згідно з правовим оформленням, державні позики поділяють на: 

169. Які є способи коригування позикової політики: 

170. Державний кредит – це: 

171. Конверсія державного боргу – це: 

172. Консолідація – це: 

173. Уніфікація позики – це: 

174. Джерелом покриття держаного боргу є: 

175. За характером виплати доходу державні позики поділяють на: 

176. Через розподільну функцію державного кредиту здійснюється: 

177. Якщо центральний банк продає велику кількість державних цінних паперів 

на відкритому ринку, то він має на меті: 

178. Страховий агент – це: 

179. Страховий тариф – це: 

180. Страховий інтерес – це: 

181. Обов’язками страхувальника є: 

182. Які причини виникнення та існування страхування: 

183. При страхуванні домашнього майна громадян страховими подіями є: 

184. По закінченні договору змішаного страхування життя страхувальник 

одержує: 

185. Які страхові резерви формуються страховими товариствами в Україні: 

186. Розрахунковий нормативний запас платоспроможності страховика 

визначається на основі: 

187. Які функції виконує страхування: 

188. Що розуміють під страховим ринком: 

189. Що з наведеного нижче розкриває суть ризикової функції страхування: 

190. Страхування будується на таких принципах: 

191. Головними суб’єктами страхового ринку є: 

192. Страховими посередниками можуть бути: 

193. За територіальною ознакою страховий ринок поділяють на: 

194. Страховий поліс – це: 

195. Правила страхування – це: 

196. Фінансовий ринок – це: 

197. Фінансовий ринок – це механізм: 

198. Фінансовий ринок за інституційною ознакою поділяють на: 

199. Фінансовий ринок за часовою ознакою поділяють на: 

200. Ринок капіталів включає: 

201. Грошовий ринок включає: 

202. Ринок цінних паперів включає: 

203. Суб’єкти фінансового ринку, що вкладають свої грошові кошти в цінні 

папери виключно в цілях отримання доходу – це: 

204. Кредитори та позичальники – це суб’єкти: 

205. Об’єктами фінансового ринку є: 
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206. Емітенти – це суб’єкти: 

207. Суб’єкти фінансового ринку, що купують контрольний пакет акцій для 

здійснення управління підприємством, – це: 

208. До боргових фінансових інструментів належать: 

209. За характером фінансових зобов’язань фінансові інструменти поділяють на 

такі види: 

210. Деривативи в основному використовують: 

211. Фінансові інститути на фінансовому ринку – це: 

212. Обліковий та міжбанківський ринок – це частини: 

213. До пайових фінансових інструментів належать: 

214. Ринок цінних паперів – це частина: 

215. Валютний ринок – це частина: 

216. До вторинних фінансових інструментів належать: 

217. Яка з організаційних структур є ключовою на фінансовому ринку: 

218. Вторинний ринок цінних паперів включає: 

219. Емітентом називається юридична особа, яка: 

220. Який із зазначених цінних паперів не є борговим зобов’язанням: 

221. Які акції гарантують виплату дивідендів у заздалегідь зазначеному розмірі, 

незалежно від суми отриманого прибутку: 

222. Основною установою, що регулює функціонування ринку цінних паперів, 

є: 

223. Короткостроковий ринок, на якому фінансові посередники (банки) зводять 

між собою кредиторів і позичальників, – це ринок: 

224. Дії, спрямовані на вирішення певного завдання з організації та управління 

грошовими відносинами, що виникають під час формування та використання 

відповідних коштів, – це операції: 

225. Різноманітні фінансові активи, до яких належать національні гроші, 

іноземна валюта, цінні папери, дорогоцінні метали, нерухомість охоплюють: 

226. Вирізняють такі види фінансових операцій: 

227. Яка функція міжнародних фінансів базується на тому, що міжнародні 

фінанси відображають рух суспільного продукту в грошовій, тобто  

універсальній (зіставлюваній), формі (це дає можливість здійснювати у будь-

який час, на будь-якому етапі облік та аналіз руху світового суспільного 

продукту в грошовій формі): 

228. Міжнародна фінансова політика держави має базуватися: 

229. Сукупність заходів і рекомендацій держави у галузі міжнародних фінансів 

– це: 

230. Що таке знецінення курсу національної валюти у формі зниження її курсу 

(ціни) відносно іноземних валют, міжнародних розрахункових грошових 

одиниць (раніше — золота): 

231. Що відображає можливість обміну (конверсії) валюти однієї країни на 

валюти інших країн за діючим валютним курсом: 

232. Зворотне котирування – це: 

233. Повне котирування – це: 

234. Курс „спот” – це: 
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235. Крос-курс – це: 

236. Різниця залишків коштів в іноземних валютах, які формують кількісно 

незбіжні зобов’язання (пасиви) і вимоги (активи) для учасників валютного 

ринку, – це: 

237. Перевищення вимог (активів) в іноземній валюті над зобов’язаннями 

(пасивами) – це: 

238. Різниця між курсами продавця та покупця – це: 

239. Пряме котирування – це: 

240. Яка політика держави може бути пов’язана з наданням кредитів 

національним імпортерам та експортерам: 
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2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

 

Вступний фаховий іспит зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітня 

програма «Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою» для 

вступників за ОС Магістра усіх форм навчання складається з теоретичних 

питань та тестових завдань. Представлені завдання мають два рівні складності. 

За кожну правильну відповідь на питання тесту можна отримати 7 балів. 

Кожна розгорнута відповідь максимально оцінюється у 30 балів. Таким чином, 

максимально можлива кількість балів, які отримує абітурієнт за повністю 

виконаний комплекс завдань першого рівня, може дорівнювати 60 балам, 

другого – відповідно 140 балам (табл. 2, табл.3). 

Оцінювання здійснюється від 0 - 200 балів (за 200-бальною шкалою). 

Прохідний бал для участі у конкурсному відборі 100 балів (табл. 1). 

Таблиця 1 

За національною шкалою Проміжок за накопичувальною 

бальною шкалою 

відмінно 180-200 

добре 140-179 

задовільно 100-139 

незадовільно 0-99 

Таблиця 2 

Критерії оцінювання теоретичних питань (І рівень) 

 Максимальна 

кількість балів за 

відповідь на одне 

питання (за 30 

бальною шкалою) 

Критерії оцінювання 

25-30 студент дав обґрунтовану, глибоку й теоретично 

правильну відповідь на поставлене питання; робить логічні 

висновки та узагальнення, показує здатність висловлювати 

та аргументувати власне ставлення до альтернативних 

поглядів на певні питання; використовує фактичні та 

статистичні дані, які підтверджують відповідь на питання; 

демонструє знання законодавчих і нормативних актів 

України, підручників, посібників. 

19-24 студент дав теоретично правильну відповідь на поставлене 

питання; робить логічні висновки та узагальнення, показує 

здатність висловлювати та аргументувати власне 

ставлення до альтернативних поглядів на певне питання; 

використовує фактичні та статистичні дані, які 

підтверджують відповідь на питання; демонструє знання 

законодавчих і нормативних актів України, підручників, 

посібників; але ним допущені 1-2 незначні помилки. 
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11-18 студент володіє знанням матеріалу на рівні вимог, 

наведених вище, але в розкритті змісту питаня ним були 

допущені незначні помилки у формулюванні термінів і 

категорій, використанні цифрового матеріалу, посиланні 

на конкретні періоди і дати; питання викладене 

недостатньо глибоко, у занадто стислій формі. 

6-10 студентом у розкритті змісту питань були допущені 

суттєві помилки у формулюванні термінів і категорій, 

використанні цифрового матеріалу, посиланні на 

конкретні періоди і дати; питання викладене поверхово, 

недостатньо глибоко, у занадто стислій формі. Відповідь  

містить зайвий матеріал, що не відповідає змісту питання. 

0-5 відповідь відсутня. Хід думок студента не вірний і тому 

немає правильної відповіді на питання. Відповідь містить 

зайвий матеріал, що не відповідає змісту питання. 

Таблиця 3 

Шкала оцінювання 

Рівень 

завдання 

Зміст 

завдань 

Кількість 

завдань 

Максимальна 

кількість балів за 

правильну відповідь 

Максимальна 

кількість 

балів за рівень 

І рівень 

 

Розгорнута 

відповідь на 

запитання 

 

2 
0 - 30 балів  

(див. табл. 2) 
60 

ІІ рівень 
Тестові 

завдання 
20 

7 балів - за правильну 

відповідь; 

0 балів – за невірну 

відповідь  

140 

ВСЬОГО  22  200 
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Додаток А 

Структура екзаменаційного білету  

 
БЛОК 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ. 

 

1. Бюджетний устрій і бюджетна система: поняття, основи та принципи 

побудови. 

2. Доходи і витрати суб’єктів господарювання. Порядок розподілу грошових 

надходжень від реалізації продукції, робіт і послуг. 

 
БЛОК 2. ТЕСТУВАННЯ. 

 

1 Державний борг – це: 

а)  заборгованість населення, фірм, банків і зарубіжних держав перед урядом даної 

країни; 

б)  заборгованість уряду перед населенням країни; 

в)  заборгованість уряду даної країни перед іноземними державами; 

г) заборгованість уряду перед всіма господарюючими суб'єктами, як даної країни, 

так і зарубіжних країн. 

 

2.  ……………………………. 

3.  ……………………………. 

 

20.  Відмінність між грошовими агрегатами визначається: 

а) кон'юнктурними цілями уряду;      

б) відмінністю виконуваних ними функцій; 

в) різним ступенем ліквідності;         

г) різним характером попиту на різні компоненти грошової маси. 
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ПРОГРАМА  

вступного фахового випробування для здобуття ОС Магістр 

за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

 

освітня програма «Менеджмент. Управління фінансово-економічною 

безпекою» 
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