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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Атестація початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 051 Економіка Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини здійснюється відповідно до Законів 

України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), «Про освіту» (№ 

2145-VIII від 05.09.2017 р.), «Про організації роботодавців, їх об’єднання, 

права і гарантії їх діяльності» (№ 5026-VI від 22.06.2012 р.), Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки 

кваліфікацій» (№ 1341 від 23.11.2011 р.), інших нормативних актів України з 

питань освіти, освітньо-професійної програми, Статуту Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини, «Положення 

про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в 

Уманському державному педагогічному університету імені Павла Тичини». 

Атестаційний екзамен ставить за мету комплексну перевірку 

теоретичних та практичних навичок здобувачів початкового (короткого 

циклу) рівня вищої освіти та вміння оперувати набутими знаннями у своїй 

професійній та суспільній діяльності. 

Програма атестаційного екзамену визначається загально-професійними і 

спеціалізовано-професійними компетентностями випускників. Екзаменаційні 

білети формуються на компетентнісних засадах. 

Програмний матеріал подано в теоретичних питаннях завданнях на 

основі міжпредметних зв’язків.  

Перелік професійних дисциплін до атестаційного екзамену зі 

спеціальності 051 Економіка за освітнім ступенем молодший бакалавр: 

1. Економіка підприємства 

2. Гроші і кредит 

3. Капітал підприємства: формування та використання 
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ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 ЕКОНОМІКА 

 

ПРН01. Володіння навичками щодо економічного обґрунтування 

напрямів суспільного розвитку та забезпечення успішного функціонування 

економіки держави.  

ПРН02. Здатність відповідального ставлення до виконуваної роботи та 

досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. 

ПРН03. Досягнення рівня знань, який забезпечить можливість 

спілкуватись іноземною мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою, 

застосовуючи лексико-граматичний мінімум, проводити обговорення 

проблем буденного життя, загальнонаукового та професійно орієнтованого 

характеру. 

ПРН04. Знати та використовувати економічну термінологію, 

пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки. Розуміти принципи 

економічної науки, особливості функціонування економічних систем. 

ПРН05. Навички використання оргтехніки, універсального та 

прикладного програмного забезпечення відповідно до виду діяльності. 

ПРН06. Опанувати основи ведення ділової документації українською 

мовою, використовуючи засоби службово-ділового мовлення. 

ПРН07. Знання загальноприйнятих норм поведінки та моралі у 

міжособистісних відносинах. 

ПРН08. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними 

економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, 

підприємствами та органами державної влади). 

ПРН09. Використовувати професійну аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у 

сфері економічної діяльності. 

ПРН10. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та 

національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, 

економічної та зовнішньоекономічної політики держави. 

ПРН11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового 

регулювання соціально-економічних і трудових відносин. 

ПРН12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПРН13. Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мов. 

ПРН14. Демонструвати базові навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. 
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ПРН15. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично 

оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з 

економіки. 

ПРН16. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних 

явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням 

ризиків та можливих соціально-економічних наслідків. 

ПРН17. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

ПРН18. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення 

аналітичних звітів. 

ПРН19. Оволодіти навичками усної та письмової професійної 

комунікації державною та іноземною мовами. 

ПРН20. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а 

також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПРН21. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у 

роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах. 

ПРН22. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати 

критичне, креативне, самокритичне мислення. 

ПРН23. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне 

різноманіття, індивідуальні відмінності людей. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 ЕКОНОМІКА 

 

1. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

 

Зміст дисципліни 

 

Тема 1. Теорії та моделі підприємств 

Теорії підприємств та їх характеристика. Поняття підприємства. Ознаки 

підприємства. Принципи його діяльності. Місія, основні цілі функціонування 

і головні напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування 

підприємства. 

Тема 2. Основи підприємництва 

Сутність, принципи здійснення та моделі підприємницької діяльності. 

Характеристика основних типів підприємницької діяльності. Договірні 

взаємовідносини і партнерські зв’язки в підприємництві. Мале 

підприємництво: поняття, значення, основні чинники ефективного розвитку. 

Тема 3. Види підприємств, їх організаційно-правові форми 

Класифікація видів підприємств. Характеристика основних 

організаційно-правових форм підприємств. Добровільні та інституційні 

об’єднання підприємств в Україні.  

Тема 4. Зовнішнє середовище господарювання підприємств 

Поняття ринкової системи, її структура та функції. Елементи 

мікросередовища та їх вплив на діяльність підприємства. Класифікація та 

характеристика основних компонентів макросередовища. 

Тема 5. Структура та управління підприємством 

Управління підприємством: сутність, функції та методи здійснення. 

Характеристика типів організаційних структур управління підприємствами. 

Виробнича структура підприємства: поняття, види та чинники формування. 

Поняття, види та роль інфраструктури підприємства. 

Тема 6. Ринок і продукція 

Ринок товару: сутність, структура та основні маркетингові параметри. 

Оцінка та прогнозування попиту на продукцію підприємства. Поняття та 

класифікація продукції (робіт, послуг). Вартісні і натуральні вимірники 

обсягу продукції. 

Тема 7. Товарна та цінова політика підприємства 

Маркетингова діяльність підприємства: поняття, функції та принципи 

здійснення. Сутність, елементний склад та принципи здійснення товарної 

політики підприємства. Економічний зміст та функції ціни. Види цін. Методи 

ціноутворення на продукцію підприємства. Цінова політика підприємства: 

сутність, принципи та особливості формування. 

Тема 8. Прогнозування та планування діяльності підприємства 

Методи і принципи державного економічного регулювання діяльності 

суб’єктів господарювання. Прогнозування розвитку суб’єктів 

господарювання: сутність, види, методи. Сутність планування, його види, 
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принципи здійснення та методи. Стратегічне планування і формулювання 

стратегії розвитку. Характеристика тактичного та оперативно-календарного 

планування. Поняття, призначення та типові розділи бізнес-плану 

підприємства. 

Тема 9. Обґрунтування виробничої програми підприємства 

Зміст і завдання виробничої програми підприємства Обґрунтування 

виробничої програми ресурсами і виробничими потужностями. 

Тема 10. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці 

Поняття, класифікація і структура персоналу підприємства. Система 

показників для оцінки чисельності, стану, руху робочої сили на підприємстві. 

Методичні підходи при плануванні чисельності окремих категорій 

працівників підприємства. Продуктивність праці персоналу: сутність, 

показники і методи її вимірювання та напрямки підвищення. Мотивація 

персоналу: сутність, види та основні методи впливу. Оплати праці на 

підприємстві: сутність, державна політика загальна організація. Сутнісно-

видова характеристика форм і систем оплати праці персоналу. 

Тема 11. Інтелектуальний капітал 

Інтелектуальна власність: поняття, значення та процес її трансформації. 

Поняття, характерні риси, елементний склад та значення нематеріальних 

ресурсів підприємства. Нематеріальні активи підприємства та їх вартісна 

оцінка. 

Тема 12. Основний капітал 

Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів підприємства. 

Основні засоби підприємства: поняття, функціонально-елементний склад та 

оцінка. Системи показників технічного стану й руху основних засобів 

підприємства. Знос та амортизація основних засобів: поняття, вимірювання 

та методи нарахування Показники та шляхи підвищення ефективності 

використання основних фондів. 

Тема 13. Оборотний капітал 

Оборотний капітал підприємства: сутність, функціонально-елементний 

склад та процес трансформації. Методи визначення потреби в оборотних 

коштах підприємства. Показники та шляхи підвищення ефективності 

використання оборотних коштів підприємства. 

Тема 14. Інвестиції 

Поняття, сутність та класифікація інвестицій. Визначення необхідного 

обсягу та джерел формування виробничих інвестицій. Загальна 

характеристика фінансових інвестицій. Інвестиційні проекти: фази та етапи 

обґрунтування. 

Тема 15. Інноваційна діяльність 

Сутність, значення та класифікація інновацій. Науково-технічний 

прогрес, його форми та напрями прояву. Загальна характеристика, об’єкти, 

напрями і тенденції розвитку організаційного прогресу на підприємствах.  

Тема 16. Техніко-технологічна база та виробнича потужність 

Поняття, склад і значення техніко-технологічної бази виробництва. 

Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства. 
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Сутнісно-видова характеристика та переваги лізингу. Поняття, види, 

методичні основи визначення обсягу та ступеню використання виробничої 

потужності підприємства. 

Тема 17. Матеріально-технічне забезпечення і виробнича логістика 

Матеріально-технічне забезпечення виробництва як складова логістики. 

Основні підходи до планування та організації поставок матеріальних ресурсів 

на підприємстві. Сучасні системи управління запасами. 

Тема 18. Організація операційної діяльності 

Виробничий процес на підприємстві: сутність, структура та принципи 

організації. Організаційні типи виробництва та їх сутнісна характеристика. 

Методи організації виробництва, їх ключові ознаки та ефективність 

застосування. Основні форми організації виробництва, необхідність їх 

застосування та характеристика. 

Тема 19. Системи забезпечення конкурентоспроможності продукції 

Сутнісна характеристика, показники і методи оцінки якості продукції. 

Сутнісна характеристика і методичні основи визначення 

конкурентоспроможності продукції. Технічні, організаційні і соціальні 

чинники підвищення якості і конкурентоспроможності продукції 

підприємства. Стандартизація і сертифікація продукції (послуг) 

підприємства. 

Тема 20. Витрати підприємства 

Сутнісна характеристика та класифікація витрат підприємства. 

Собівартість продукції (робіт, послуг) її види та методи калькулювання. 

Зміст і методика обчислення кошторису витрат на виробництво продукції. 

Управління витратами на підприємстві. 

Тема 21. Фінансово-економічні результати суб’єктів господарювання 

Характеристика доходів підприємства та джерел їх утворення. Поняття, 

види та порядок формування і напрями використання прибутку 

підприємства. Система показників рентабельності та методика їх визначення. 

Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. 

Тема 22. Оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності 

Методичні основи визначення економічної ефективності виробничих  

інвестицій (капіталовкладень). Оцінка ефективності фінансових 

інвестицій. Оцінка економічної ефективності технічних інновацій і 

організаційних нововведень. 

Тема 23. Інтегральна ефективність діяльності підприємства та його 

конкурентоспроможність 

Сутнісна характеристика та класифікація ефективності господарської  

діяльності підприємства. Система показників для оцінки економічної 

ефективності виробництва. Конкурентоспроможність підприємства: 

економічна сутність та чинники що її визначають. Методи оцінки рівня 

конкурентоспроможності підприємства. 

Тема 24. Сучасні моделі розвитку підприємств 

Сутність і тенденції організаційного розвитку підприємств. 

Характеристика сучасних моделей розвитку підприємств. 
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Тема 25. Трансформація і реструктуризація підприємств 

Сутність трансформації, її види, напрями та форми. Організаційні форми 

та порядок проведення реструктуризації підприємств. Санація (фінансове 

оздоровлення) господарюючих суб’єктів: сутність, цілі, форми здійснення та 

типові заходи. Банкрутство підприємства: сутність, причини, процедура 

визнання та способи прогнозування. 

Тема 26. Оптимізація бізнес-процесів підприємства 

Бізнес-процеси на підприємстві: поняття, види та принципи їх 

організації. Основні концепції удосконалення бізнес-процесів. Реінжинірінг 

бізнес-процесів: сутність, принципи та етапи проведення. 

Тема 27. Економічна безпека підприємства 

Економічна безпека підприємства: сутність, складові та методи 

вимірювання. Поняття економічної кризи підприємства її види та шляхи 

виходу з кризового стану. Основні напрями забезпечення необхідної 

економічної безпеки підприємства. 

 

 

2. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

 

Зміст дисципліни 

 

Тема 1. Сутність і види капіталу 

Капітал на підприємстві означає головну суму коштів, необхідних для 

започаткування та здійснення виробництва. Власник капіталу, купуючи на 

ринку товари – робочу силу й засоби виробництва, поєднує їх у процесі праці 

й після реалізації створеної продукції (наданих послуг) одержує більшу 

вартість, ніж була ним авансована. 

Тема 2. Оцінка, класифікація та структура основних фондів 

підприємства 

Оцінка основних фондів підприємства є грошовим вираженням їхньої 

вартості. Вона необхідна для правильного визначення загального обсягу 

основних фондів, їхньої динаміки і структури, розрахунку економічних 

показників господарської діяльності підприємства за певний період. 

Тема 3. Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів 

Просте й розширене відтворення основних фондів відбувається в 

безперервному процесі здійснення різних його взаємозв’язаних форм – 

ремонту, модернізації та заміни окремих елементів засобів праці; технічного 

переозброєння, реконструкції та розширення діючих цехів, виробництв і 

підприємств у цілому, а також спорудження нових аналогічних виробничих 

об’єктів. 

Тема 4. Ефективність відтворення та використання основних фондів 

Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності 

виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та використання 

діючих основних фондів підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють 
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постійному підтримуванню належного технічного рівня кожного 

підприємства, а з іншого – дають змогу збільшувати обсяг виробничої 

продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість 

виробів за рахунок питомої амортизації й витрат на обслуговування 

виробництва та його управління, підвищувати фондовіддачу і прибутковість. 

Тема 5. Структура, нормування та використання оборотних фондів 

підприємства 

Оборотні фонди підприємства мають матеріальну речову і вартісні 

форми. У практиці планування та обліку господарської діяльності до складу 

оборотних фондів включають: виробничі запаси і незавершене виробництво 

та напівфабрикати власного виготовлення; витрати майбутніх періодів. 

Тема 6. Нематеріальні ресурси та активи 

Нематеріальні ресурси. Нематеріальні активи підприємства. Оцінка 

вартості та амортизація нематеріальних активів 

Тема 7. Формування та функції Власного капіталу та забезпечення 

зобов’язань 

Поняття «капітал» асоціюється з поняттям «власність». У момент 

створення підприємства його стартовий капітал втілюється у важливих, 

інвестованих засновниками (учасниками) і являє собою вартість майна 

підприємства. 

Майно підприємства складається з різноманітних матеріальних, 

нематеріальних та фінансових ресурсів-носіїв прав власності окремих 

суб’єктів, а також частини інвестованих коштів. 

Тема 8. Формування та облік Статутного капіталу на державному 

підприємстві та акціонерному товаристві 

Статутний капітал на державному підприємстві являє собою державні 

кошти, виділені у постійне користування і розпорядження госпрозрахунком 

на підприємстві у вигляді основних та оборотних засобів. Розміри основних і 

оборотних засобів визначаються обсягом виробничої діяльності. 

Тема 9. Формування та облік майнового та резервного капіталу 

Статутний капітал на підприємствах різних форм власності (крім 

державної) це сумарний внесок вкладів у майно (у грошовому виразі) 

засновниками підприємства при його створенні. 

Тема 10. Облік вилученого та неоплаченого капіталу на 

підприємствах 

Вилучений капітал – це фактична собівартість акцій власної емісії, або 

часток, викуплених акціонерним товариством у його учасників. 

Неоплачений капітал підприємства являє собою суму заборгованості 

власників (учасників) за внесками «Статутного капіталу». 

 

 



10 

 

3. ГРОШІ І КРЕДИТ 

 

Зміст дисципліни 

 

Тема 1. Сутність та функції грошей 

Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції 

походження грошей. Поява грошей як об‘єктивний наслідок розвитку 

товарного виробництва та обміну.  

Властивості та суть грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно 

ліквідний актив. Мінова і споживча вартість грошей як товару.  

Вартість грошей. Специфічний характер вартості грошей. Фактори, що 

впливають на зміну вартості грошей у часі.  

Еволюція форм грошей. Натурально-речові форми грошей, причини та 

механізм їх еволюції від звичайних товарів першої необхідності до 

благородних металів. Різновиди сучасних кредитних грошей. Функції 

грошей. 

Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки. 

Поняття грошового обороту. Суб’єкти грошового обороту. Основні 

ринки в моделі грошового обороту.  Модель грошового обороту.  

Поняття грошового обігу як процесу руху грошей. Поняття грошових 

потоків та критерії їх класифікації. Характеристика основних видів грошових 

потоків. Взаємозв‘язок між окремими видами грошових потоків. Структура 

грошового обороту. Маса грошей, що обслуговує грошовий обіг, її склад та 

фактори, що визначають її зміну. Грошові агрегати.  

Швидкість обігу грошей, фактори, що визначають швидкість обігу 

грошей та її вплив на масу і стабільність грошей. Закон грошового обігу.  

Тема 3. Грошовий ринок 

Суть і структура грошового ринку. Специфічні особливості грошового 

ринку. Інституційна модель грошового ринку. Пряме фінансування. 

Опосередковане фінансування.  

Структура грошового ринку. Ринок грошей. Ринок капіталів. Ринок 

банківських кредитів. Ринок послуг небанківських фінансово-кредитних 

установ. Фондовий ринок. Ринок позичкових зобов’язань. Валютний ринок. 

Чинники, що визначають параметри попиту на гроші. Цілі накопичення 

грошей.  Мотиви попиту на гроші. Механізм формування пропозиції грошей. 

Рівновага на грошовому ринку та її процент. 

Тема 4. Грошові системи 

Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі 

країни. Структура грошової системи. Елементи грошової системи. Основні 

типи грошових систем, їх еволюція. Системи ринкового і неринкового типу. 

Принципи грошової системи.  

Національна грошова система України. Елементи національної грошової 

системи. Державне регулювання грошового обороту. Економічна політика 

держави.  

Грошово-кредитна політика: суть, типи, стратегічні цілі, завдання. 
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Інструменти грошово-кредитного регулювання. Фіскально-бюджетна й 

грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової 

економіки.  

Тема 5. Інфляція та грошові реформи 

Сутність, види та закономірності розвитку інфляції Загальна 

характеристика інфляції та причини її виникнення. Фактори, які впливають 

на інфляцію.  

Типи інфляції: інфляція попиту та інфляція витрат. Фактори, що 

зумовлюють інфляцію попиту. Фактори, що зумовлюють інфляцію витрат. 

Сутність та види грошових реформ, особливості їх проведення в Україні 

Методи стабілізації грошової системи. Грошова реформа та антиінфляційна 

політика.  

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи 

Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти. 

Валютний курс. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку. 

Валютні системи та валютна політика.  

Особливості формування валютної системи України. Платіжний баланс 

та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання. Світова та 

міжнародні валютні системи. 

Тема 7. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна 

політика 

Механізм формування пропозиції грошей, грошова база. 

Особливості формування попиту на гроші в Україні, дисбаланс 

заощаджень і витрат. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти. 

Види грошово-кредитної політики. 

Тема 8. Роль грошей у ринковій економіці 

Роль грошей у ринковій економіці. Специфіка функціонування грошей 

на етапі становлення ринкових відносин. Роль та призначення грошей в 

економіки країни з вирішення завдання стабілізації економіки та 

забезпечення її сталого розвитку. 

Підвищення ефективності економічних процесів за рахунок 

застосування новітніх механізмів використання грошей та їх 

функціонального призначення на етапі розвитку інтеграційних процесів та 

глобальних перетворень світової економіки. 

Тема 9. Теорія грошей 

Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати. Класична 

кількісна теорія. Кейнсіанська теорія інфляції. Монетаристське трактування 

інфляції. 

Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії. Сучасний 

кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей. 

Тема 10. Сутність і функції кредиту 

Загальні передумови та економічні чинники виникнення кредиту. 

Необхідність і сутність кредиту. Теорії кредиту. Основні ознаки відносин, що 

становлять сутність кредиту. Особливості кредиту, принципи кредитування. 

Функції кредиту.  
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Основні складові кредитної системи України. Інфраструктура кредитної 

системи. Кредитна система. Напрями, в яких зростає роль кредиту. 

Тема 11. Форми, види і роль кредиту 

 Форми, види та функції кредиту. Характеристика основних видів 

кредиту 

Франчайзинг. Форфейтинг. Споживчий кредит. Овердрафт. Переваги та 

недоліки споживчого кредиту. Іпотека. Лізинг. Факторинг. 

 Класифікація кредитів. Банківський кредит. Основні способи надання 

комерційного кредиту. Консигнація. 

Тема 12. Теоретичні засади процента 

Позичковий процент. Проценти за цінними паперами. Лихварський 

капітал. Відсоток (процент) за кредит. Функції процента. Маржа. Номінальна 

процентна ставка. Реальна ставка процента. Дисконт. 

Дивіденд. Джерело нарахування дивідендів. Сума дивідендів. Ціна акції. 

Фактори, що впливають на ціну акції. Ринкова ціна, або курс акцій. 

Тема 13. Фінансове посередництво грошового ринку 

 Сутність, призначення і види фінансового посередництва. Банки як 

провідні суб'єкти фінансового посередництва. Функції банків.  

Небанківські фінансово-кредитні установи. Фінансово-кредитні 

інституції. Пенсійні фонди. Ломбарди. Факторингові компанії. Фінансові 

компанії. Довірчі товариства. 

Переваги фінансового посередництва. Лізингові компанії. Інвестиційний 

фонд. Кредитні товариства. Кредитні спілки. Трастові операції. Інтегровані 

структури бізнесу. Консорціуми. Мотиви створення холдингових компаній. 

Банківські холдинг-компанії. 

Тема 14. Теоретичні засади діяльності комерційних банків 

Поняття, призначення та класифікація комерційних банків. 

Трансформація ризиків. Трансформацію строків. Трансформацію капіталу. 

Групи банківських послуг. Універсальні банки. Кооперативні банки.  

Операції комерційних банків, їх класифікація та загальна 

характеристика. Пасивні операції комерційних банків. Активні операції 

комерційних банків. Класифікація операцій комерційного банку. 

Класифікація комісійних операцій комерційних банків. 

Тема 15. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво 

з Україною 

Міжнародні валютно-кредитні установи та їх призначення. 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Міжнародна фінансова 

корпорація. Багатостороння агенція гарантування інвестицій. Основні 

напрями діяльності БАТІ. Банк міжнародних розрахунків. 

Регіональні валютно-кредитні установи. Європейський банк 

реконструкції та розвитку. Чорноморський банк торгівлі та розвитку. 
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ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СКЛАДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОГО 

ЕКЗАМЕНУ 

 

Оцінювання результатів складання атестаційного екзамену здійснюється 

у порядку, передбаченому прийнятою в Університеті системою контролю 

знань за 100-бальною шкалою ECTS: 

90–100 балів – відмінно; 

82–89 балів – добре; 

75–81 бали – добре; 

69–74 бали – задовільно; 

60–68 бали – задовільно; 

менше 60 балів – незадовільно. 

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент дає повні відповіді на 

запитання і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, 

знання відповідної літератури, здатний висловити власне ставлення до 

альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє вміння самостійно та 

аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, робити 

самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання. 

Оцінка «добре» виставляється за умови дотримання таких вимог: 

питання висвітлені повно, викладення матеріалу логічне, обґрунтоване 

фактами, з посиланнями на відповідні літературні джерела, висвітлення 

питань завершене висновками, студент виявив уміння аналізувати факти й 

події, а також виконувати навчальні завдання. Але у відповідях допущені 

неточності, деякі незначні помилки, має місце недостатня аргументованість 

при викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення студента до фактів і 

подій. 

Оцінка «задовільно» виставляється в тому разі, коли студент у цілому 

оволодів суттю питань з даної теми, виявляє знання лекційного матеріалу, 

навчальної літератури, намагається аналізувати факти й події, робити 

висновки. Але дає неповні відповіді на запитання, припускається грубих 

помилок при висвітленні теоретичного матеріалу. 

Оцінка «незадовільно» виставляється в разі, коли студент виявив 

неспроможність висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, 

безсистемно, з грубими помилками, відсутні розуміння основної суті питань, 

висновки, узагальнення. 
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