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ВСТУП 
 

Досягнення стійких темпів розвитку та позитивних результатів діяльності 
підприємств безпосередньо залежить від ефективності системи їх фінансової 
безпеки. Сучасний непередбачуваний хід розвитку світової економіки 
обумовлює необхідність розробки кожним суб’єктом господарювання дієвої 
системи фінансово-економічної безпеки, спроможної мінімізувати існуючі 
загрози його фінансовій стійкості та підвищити безпеку подальшого 
функціонування. Нині вітчизняні підприємства постали перед нагальною 
проблемою забезпечення професіоналами в сфері фінансово-економічної 
безпеки.  

Зазначені фахівці, ґрунтуючись на знаннях економіко-правових засад 
функціонування й управління підприємств та специфіки здійснення їх 
фінансово-економічної діяльності, здатні організовувати систему економічної 
безпеки цих підприємств.  

Висококваліфікований професіонал та аналітик з фінансово-економічної 
безпеки, маючи у своєму розпорядженні певний обсяг знань з фінансів, 
економіки, права, менеджменту, володіє знаннями з психології управління та 
антикризового управління, фінансового моніторингу та податкового 
менеджменту, корпоративного управління та бізнес адміністрування. Отже, 
фахівець з управління фінансово-економічною безпекою першочергово ставить 
перед собою завдання та набуває вміння та навички із управління захистом 
комерційної таємниці підприємства, організації управління інформаційно-
аналітичним забезпеченням безпеки, стратегічного та інноваційного 
менеджменту у сфері фінансово-економічної безпеки, кадрової безпеки 
підприємства, а також отримує ґрунтовну підготовку з методів боротьби з 
економічною злочинністю, вітчизняного і світового досвіду організації 
попередження правопорушень в економічній сфері, корпоративних конфліктів 
(рейдерства) і методів їх подолання та основ національної безпеки держави. 

Таким чином, професіонал та аналітик з фінансово-економічної безпеки 
здійснює моніторинг і передбачення можливих загроз, що призводять до 
кризового стану, забезпечує заходи антикризового управління, організовує 
систему важелів із мінімізації зовнішніх і внутрішніх загроз фінансово-
економічному стану підприємства. 

Метою фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-
професійною програмою підготовки магістра за спеціальністю специфічних 
категорій 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» 
кваліфікації 2414.2 «Професіонал з фінансово-економічної безпеки», 2414 
«Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» виступає з’ясування рівня 
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теоретичних знань та практичних умінь і навичок, необхідних для опанування 
магістерських програм за спеціальністю «Управління фінансово-економічною 
безпекою».  

Згідно п.6.1 Галузевого стандарту вищої освіти з підготовки фахівців за 
спеціальністю специфічних категорій «Управління фінансово-економічною 
безпекою» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» кваліфікації 
«Професіонал з фінансово-економічної безпеки» та «Аналітик з питань 
фінансово-економічної безпеки» для ефективного забезпечення реалізації 
завдань освіти і професійної підготовки, які визначаються в освітньо-
кваліфікаційній характеристиці, вступники проходять конкурсний відбір. 
Вступні іспити проводяться державною мовою (п.6.2 ГСВО). Громадяни інших 
держав (згідно вимог п.6.3 ГСВО) приймаються на навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю специфічних категорій 
8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» кваліфікації 2414.2 
«Професіонал з фінансово-економічної безпеки», 2414 «Аналітик з питань 
фінансово-економічної безпеки» на підставі міжнародних договорів на умовах, 
визначених цими договорами, а також договорів, укладених навчальним 
закладом із зарубіжними навчальними закладами, організаціями, або 
індивідуальних договорів, контрактів. 

Вагомим фактором проведення вступних випробувань виступають 
вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного засвоєння 
освітньо-професійної програми магістра вступники повинні мати здібності до 
оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, 
загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є 
вільне володіння державною мовою. 

Кафедрою «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту» ХНУМГ 
розроблені та затверджені засоби діагностики якості вищої освіти для 
кількісного і якісного оцінювання знань студентів, які навчаються в ХНУМГ за 
спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою». Засобами 
діагностики для фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-
професійною програмою підготовки магістра за спеціальністю 8.18010014 
«Управління фінансово-економічною безпекою» на базі раніш здобутого 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр виступають завдання за відповідними 
нормативними дисциплінами: «Теорія безпеки соціальних систем», 
«Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки», «Інформаційно-
аналітичне забезпечення економічної безпеки», «Правове забезпечення безпеки 
суб’єктів господарської діяльності в Україні», «Стратегічний та інноваційний 
менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки», «Обліково-аналітичне 
забезпечення економічної безпеки на підприємстві», «Професійна психологія», 
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«Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-
економічної безпеки», «Охорона праці в галузі безпеки», «Цивільний захист», 
«Економіка підприємства», «Фінансовий менеджмент». 

При формуванні структури фахових вступних випробувань на навчання 
за освітньо-професійною програмою підготовки магістра за спеціальністю 
«Управління фінансово-економічною безпекою» враховано вимоги 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо нормативного 
змісту підготовки фахівців цього освітньо-кваліфікаційного рівня. Враховано 
також основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського 
процесу. 

Зміст кожного розділу фахових вступних випробувань представлено 
розгорнутою програмою дисциплін. Програма фахових вступних випробувань 
побудована на основі:  

– Галузевого стандарту вищої освіти України з підготовки магістрів за 
спеціальністю специфічних категорій 8.18010014 «Управління фінансово-
економічною безпекою» кваліфікації «Професіонал з фінансово-економічної 
безпеки» та «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки»; 

– навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю 8.18010014 
«Управління фінансово-економічною безпекою» освітньо-кваліфікаційного 
рівня «магістр» кваліфікації «Професіонал з фінансово-економічної безпеки» та 
«Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки»; 

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної 
дисципліни «Теорія безпеки соціальних систем»; 

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної 
дисципліни «Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки»; 

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної 
дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки»; 

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної 
дисципліни «Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності 
в Україні»; 

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної 
дисципліни «Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-
економічної безпеки»; 

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної 
дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на 
підприємстві»; 

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної 
дисципліни «Професійна психологія»; 
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– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної 
дисципліни «Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з 
фінансово-економічної безпеки»; 

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної 
дисципліни «Охорона праці в галузі безпеки»; 

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної 
дисципліни «Цивільний захист»; 

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної 
дисципліни «Економіка підприємства»; 

– програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної 
дисципліни «Фінансовий менеджмент». 

Програму фахових вступних випробувань розроблено викладачами з 
урахуванням вимог навчального плану. Вона знайомить студентів з методикою 
підготовки до фахових вступних випробувань, висвітлює питання з циклу 
фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін. Зміст програми 
охоплює основну проблематику дисциплін, які дають змогу перевірити і 
оцінити набутий необхідний рівень знань та практичних навичок бакалавра. 
Програма фахових вступних випробувань має таку структуру: 

1. Загальна частина (висвітлює організаційні питання проведення 
фахових вступних випробувань). 

2. Перелік дисциплін, за якими будуть атестуватися вступники, та зміст 
кожного розділу (назва розділу програми фахових вступних випробувань 
відображає напрямок майбутньої діяльності). 

3. Критерії оцінювання фахових вступних випробувань. 
4. Список рекомендованої літератури. 
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1 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ 
ВИПРОБУВАНЬ 

 
1.1 ПІДГОТОВКА ДО ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ НА 

НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ СПЕЦИФІЧНИХ 

КАТЕГОРІЙ 8.18010014 «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ 
БЕЗПЕКОЮ», ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ  

 
Організаційна підготовка до фахових вступних випробувань проводиться 

згідно з розпорядженням ректора ХНУМГ кафедрою «Фінансово-економічної 
безпеки, обліку і аудиту» разом з навчальним відділом, деканатом Факультету 
«Економіка і підприємництво», а також включає підготовку за заздалегідь 
розробленим планом. 

Прийом фахових вступних випробувань здійснюється фаховою 
екзаменаційною комісією, яка створюється кожного навчального року. Фахова 
екзаменаційна комісія формується з числа професорсько-викладацького складу 
кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту» у кількості трьох 
осіб, на чолі з головою – висококваліфікованим фахівцем в області фінансово-
економічної безпеки, обліку і аудиту, який має вчену ступінь або звання.  

Голова фахової екзаменаційної комісії з фахових вступних випробувань 
затверджується ректором, за погодженням з деканом, навчальним відділом. Для 
оформлення протоколів комісії призначається секретар. 

Екзамен проводиться за білетами, складеними у відповідності з 
програмою фахових вступних випробувань. Кожний білет складається з 5 
теоретичних завдань, які дають можливість перевірити знання студентів з 
дисциплін: «Теорія безпеки соціальних систем», «Комплексне забезпечення 
фінансово-економічної безпеки», «Інформаційно-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки», «Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської 
діяльності в Україні», «Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері 
фінансово-економічної безпеки», «Обліково-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки на підприємстві», «Професійна психологія», «Наукове та 
методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки», 
«Охорона праці в галузі безпеки» та «Цивільний захист», «Економіка 
підприємства», «Фінансовий менеджмент». Білети затверджуються на засіданні 
Вченої ради (факультету економіки і підприємництва). 

До фахових вступних випробувань допускаються вступники, які мають 
базову економічну, юридичну чи технічну освіту за ОКР не нижче бакалавра. 
Фахові вступні випробування проводиться письмово у формі відповідей на 
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запитання білета. У процесі підготовки відповідей екзаменуємий  може 
користуватися програмами дисциплін, що увійшли до державного екзамену, а 
також нормативними матеріалами. 

Фахові вступні випробування проводяться на відкритому засіданні комісії 
за наявності не менше трьох її членів: на засіданні комісії можуть бути присутні 
представники ректорату, деканатів та громадських організацій Академії. 
Тривалість фахових вступних випробувань – не більше трьох годин. 

Тривалість засідання фахової екзаменаційної комісії не повинна 
перевищувати шести годин на день. 

  
 

1.2 ВИМОГИ ДО КОМПЛЕКТУ ЕКЗАМЕНАІІЙНИХ ЗАВДАНЬ 
 
В процесі підготовки до проведення фахових вступних випробувань 

перед членами фахової екзаменаційної комісії стоїть завдання підготувати 
комплект екзаменаційних завдань. Підготовка переліку питань білетів повинно 
бути чітко спрямованим на реалізацію змісту освіти майбутніх фахівців у галузі 
управління фінансово-економічною безпекою. Під змістом освіти розуміється 
соціальна адаптована система знань, умінь та навичок, зумовлена цілями і 
потребами особи, суспільства, держави. 

Система екзаменаційних завдань сформована шляхом експертної оцінки 
кожного завдання і їх сукупності та охоплює всі змістові модулі з комплексу 
нормативних дисциплін, які визначено у освітньо-професійній програмі 
підготовки. 

Кожен білет має забезпечити пропорційне представництво всіх 
визначених до фахових вступних випробувань дисциплін та різноманітних 
змістовних модулів зі складу кожної з цих дисциплін. Кількість варіантів 
екзаменаційних завдань фахових вступних випробувань має бути не меншою за 
50. 

Варіанти завдань повинні мати чітке професійне спрямування. У 
розроблених варіантах завдань реалізується принцип комплексності з питань 
засад управління фінансово-економічною безпекою підприємств та організацій 
в Україні. 
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1.3 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ  ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ НА 
НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 

ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА  
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ СПЕЦИФІЧНИХ КАТЕГОРІЙ 8.18010014  
«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ» 

 
1. На першому етапі – здійснення письмового або комп'ютерного 

екзамену протягом 1 астрономічної години. 
2. Фахова екзаменаційна комісія відкриває конверт з комплектом 

екзаменаційних завдань.  
3. Отримавши білет, кожен вступник у бланку відповідей фіксує номер 

свого варіанту. Вступник обов’язково підписує бланк. 
4. Бланк оцінювання через 60 хвилин здається комісії разом з 

екзаменаційним білетом. 
5. У разі проведення комп'ютерного тестування використовуються 

програми, які забезпечують можливість рівномірного представництва тестових 
завдань пропорційно за розділами, сформованими відповідно до дисциплін. 
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2 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН: 
 

2.1 «ТЕОРІЯ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ» 
 

1. Визначальні етапи еволюції поняття «економічна безпека» та місце 
економічної безпеки підприємництва в системі безпеки світової та національної 
економіки. 

2. Визначення науки «безпекознавство», об’єкту і місця науки. 
3.  Визначення предмета і метода науки «безпекознавство». Основні 

завдання вивчення науки. 
4. Зміст терміну «загроза економічній безпеці підприємства». Прийнята 

класифікація загроз. Поняття «внутрішні та зовнішні загрози». 
5. Перелік основних внутрішніх виробничих функціональних складових 

оцінки економічної безпеки підприємства. Перелік груп і прикладів показників 
для оцінки фінансової складової економічної безпеки. 

 
 

2.2 «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ» 

1. Роль і місце фінансової безпеки банків у системі забезпечення 
фінансової безпеки держави. 

2. Основні інструменти забезпечення фінансової безпеки банків. 
3. Принципи забезпечення фінансової безпеки банків. 
4. Фінансова діагностика в комплексі фінансової безпеки банків. 
5. Контроль та оцінка в системі фінансової безпеки банків. 

 
 

2.3 «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ» 

1. Основні напрямки й етапи аналітичної роботи. Функції аналітичного 
підрозділу.  

2. Утримування й основні види аналітичних звітів. Класифікація методів 
аналізу інформації.  

3. Методика побудови корпоративної системи захисту інформації й 
формування організаційної політики безпеки 

4. Стандарти й безпека інформаційних ресурсів.  
5. Вітчизняні й міжнародні стандарти безпеки інформаційних систем. 
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2.4 «ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ» 

1. Проблеми правового захисту комерційної таємниці в Україні. 
2. Юридичне закріплення права підприємства на комерційну таємницю. 
3. Допуск та доступ до комерційної таємниці. 
4. Правове регулювання порядку збереження комерційної таємниці при 

укладанні господарських договорів, веденні ділових переговорів. 
5. Відповідальність за порушення законодавства про комерційну 

таємницю. 
 
 

2.5 «СТРАТЕГІЧНИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ» 

1. Зміст поняття «стратегія сфери фінансово-економічної безпеки». 
2. Види стратегії: види та характеристика. 
3. Характеристика системи стратегічного вимірювання. 
4. Сутність, види і фактори  конкуренції в сфері фінансово-економічної 

безпеки. 
5. Прийняття стратегічних управлінських рішень в контексті 

впровадження системи фінансово-економічної безпеки на підприємствах. 
 
 

2.6 «ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ» 

1. Узагальнення активів і капіталу в балансі підприємства. 
2. Методи обліку витрат виробництва й калькулювання собівартості 

продукції. 
3. Аналіз навколишнього середовища підприємства. Стратегічне 

управління. 
4. Економічна безпека держави та способи її забезпечення. 
5. Сутність економічних ризиків і їх вимірювання. 

 
 

2.7 «ПРОФЕСІЙНА ПСИХОЛОГІЯ» 
1. Визначення поняття «людський чинник». Психологія управління. 
2. Порядок оцінки психологічного стану працівників підрозділу 

економічної безпеки. 
3. Складання планів розвитку персоналу служби економічної безпеки 

підприємства. 
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4. Заходи із мотивації діяльності із забезпечення економічної безпеки 
підприємства. 

5. Психологія особистої відповідальності за стан економічної безпеки 
підприємства. 

 
 

2.8 «НАУКОВЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ФАХІВЦІВ З ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ» 

1. Поняття методології. Методологічні основи сучасної науки. 
          2.  Визначення мети, предмету та об’єкту дослідження, задач, які 
необхідно вирішити протягом дослідження. 
         3.  Особливості використання загальнонаукових методів дослідження у 
конкретній науці. 

4. Організація наукового експерименту. 
 
 

2.9 «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ» 
1. Зміст поняття «охорона праці». Нормативне регулювання охорони 

праці в Україні.  
2. Принципи державної політики України в галузі охорони праці.  
3. Забезпечення ергономічних вимог на робочих місцях працівників. 
4. Необхідність застосування системи пожежної безпеки, як комплексу 

організаційних заходів і технічних засобів. 
5. Порядок розробки рекомендацій щодо покращення стану безпеки праці 

та підвищення ефективності функціонування системи управління охороною 
праці на підприємстві. 

 
 

2.10 «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» 
1.  Зміст поняття «надзвичайна ситуація» згідно Державного 

класифікатора 019:2010 «Класифікатор надзвичайних ситуацій». 
2.  Класифікація надзвичайних ситуацій, в залежності від їх впливу на 

безпеку функціонування об'єктів економіки. 
3. Визначення характеру техногенних надзвичайних ситуацій.  
4. Класифікація техногенних надзвичайних ситуацій. 
5.  Захист в надзвичайних ситуаціях: організація здійснення, характерні 

особливості реалізації. 
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2.11 «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»  
1. Організаційні основи та особливості створення підприємств. 
2. Прибуток і дохід підприємства. 
3. Поняття інвестицій, їх склад і структура. 
4. Форми та системи оплати праці. 
5. Загальна характеристика та класифікація трудових ресурсів 

підприємства. 
6. Сутність та класифікація витрат підприємства. 
 
 

2.12 «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
1. Сутність фінансового менеджменту. 
2. Мета, задачі та функції фінансового менеджменту. 
3. Поняття, види та значення грошових потоків для підприємства. 
4. Методи аналізу фінансової звітності. 
5. Поняття банкрутства та методи його прогнозування. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ 
ВИПРОБУВАНЬ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ 
ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

СПЕЦИФІЧНИХ КАТЕГОРІЙ 8.18010014 «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ» 

 
Фахові вступні випробування на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки магістра за спеціальністю специфічних категорій 
8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» кваліфікації 2414.2 
«Професіонал з фінансово-економічної безпеки», 2414 «Аналітик з питань 
фінансово-економічної безпеки» передбачають атестацію вступників за циклом 
професійних дисциплін, що дозволяє оцінити професійний рівень, а також 
рівень їх інтелектуального потенціалу. 

При прийнятті фахових вступних випробувань враховуються наступні 
критерії оцінювання: знання навчального матеріалу професійних дисциплін; 
уміння застосовувати теоретичні знання на практиці та вирішення прикладних 
завдань;  загальна та професійна мова відповіді; рівень фахової підготовленості 
вступника, вміння поєднувати теоретичні знання із практичними; якість 
доповіді (обґрунтованість, чіткість, стислість), здатність впевнено та правильно 
відповідати на теоретичні питання і обґрунтовувати практичні дії, здібність 
вступника логічно будувати свою доповідь, аргументовано відстоювати власну 
точку зору. 

У разі проведення  тестування фахова екзаменаційна комісія перевіряє 
бланк оцінювання за ключем і зазначає співпадання (правильні відповіді) і 
розбіжності (помилкові відповіді), підраховує і зазначає кількість правильних 
відповідей та проставляє оцінку за відповіді.  

Таким чином, оцінювання фахових вступних випробувань на навчання за 
освітньо-професійною програмою підготовки магістра відбувається відповідно 
до визначених об'єктивних критеріїв. Результати оцінювання фахових вступних 
випробувань полягають у наступному: 

1) Оцінка «відмінно» – виставляється за наступних умов: 
– творчий підхід до засвоювання матеріалу, повнота і правильність 

виконання завдання; 
– вміння застосовувати різні принципи і методи в конкретних ситуаціях; 
– глибокий аналіз фактів та подій, спроможність прогнозування 

результатів від прийнятих рішень; 
– чітке, послідовне викладання відповіді на папері; 
– вміння пов’язати теорію і практику.  
2) Оцінка «добре» – виставляється за наступних умов: 
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– мають місце деякі непринципові помилки несуттєвого характеру у 
викладанні відповідей при повних знаннях програмного матеріалу; 

– переважання логічних підходів перед творчими у відповідях на питання; 
– не завжди правильне прогнозування подій від прийнятих рішень; 
– вміння пов’язати теорію з практикою. 
3) Оцінка «задовільно» – виставляється за наступних умов: 
– репродуктивний підхід до засвоювання та викладання матеріалу; 
– недостатня повнота викладання матеріалу, але при обов’язковому 

виконанні (можливо з несуттєвими помилками) тих завдань, що пов’язані з 
розв'язанням практичних задач; 

– неглибокі знання основного матеріалу, наявність великої кількості 
неточностей у викладанні матеріалу; 

– нечітке викладання матеріалу на папері, порушення логічної 
послідовності при викладанні матеріалу; 

– утруднення при практичному втіленні прийнятих рішень. 
4) Оцінка «незадовільно» – виставляється за наступних умов: 
– відсутність знань по більшій частині матеріалу, погане засвоєння 

принципових положень дисциплін; 
– наявність грубих, принципових помилок при практичному виконанні 

отриманих завдань; 
– невиконання або виконання з великими помилками тих завдань, що 

пов'язані з розв'язанням практичних задач; 
– неграмотне і неправильне викладання відповідей на папері. 
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4 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 
 
Обговорення результатів фахових вступних випробувань на навчання за 

освітньо-професійною програмою підготовки магістра за спеціальністю 
специфічних категорій 8.18010014 «Управління фінансово-економічною 
безпекою» кваліфікації 2414.2 «Професіонал з фінансово-економічної безпеки», 
2414 «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» у відношенні до 
кожного вступника проводиться на закритому засіданні фахової екзаменаційної 
комісії. При визначенні підсумкової оцінки члени комісії користуються 
обчисленням її як середнього арифметичного показника.  

Рішення  щодо  оцінки  знань  студента  приймається  фаховою 
екзаменаційною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням 
простою більшістю голосів членів комісії, які приймали участь у засіданні. За 
умов рівності кількості голосів вирішальним є голос голови. 

Результати фахових вступних випробувань оголошуються вступникам. 
При цьому дається загальна оцінка виконання завдань вступників, відмічаються 
високо професійні та ґрунтовні роботи, характеризується рівень їх теоретичної 
підготовки. 

Після закінчення роботи фахової екзаменаційної комісії з фахових 
вступних випробувань її голова складає звіт. 

Підсумки фахових вступних випробувань обговорюються на засіданні 
Вченої ради ХНУМГ, ради факультету «Економіка і підприємництво», кафедри 
«Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту». 

Ректорат Харківської національного університету міського господарства, 
рада факультету «Економіка та підприємництво», кафедра «Фінансово-
економічної безпеки, обліку і аудиту» за підсумками фахових вступних 
випробувань розробляють та здійснюють відповідні заходи, спрямовані на 
подальше удосконалення викладання дисциплін професійного спрямування, 
підвищення якості професійної підготовки фахівців. 
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