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1 ПРОГРАМИ КУРСІВ 

1.1 Кафедра економіки і бізнесу 

Дисципліна «Макроекономічна політика» 

1. Сутність макроекономічної політики, її форми та види. 

2. Засоби, методи та інструменти макроекономічного регулювання. 

3. Антикризова політика та її особливості на макрорівні. 

4. Державна політики зайнятості: сутність, мета, принципи та моделі. 

5. Антиінфляційні заходи держави. 

6. Зовнішньоекономічна політика держави та її елементи. 

7. Механізм державної валютної політики. 

8. Порявняльний аналіз політики протекціонізму та політики вільної торгівлі 

9. Засоби, методи та інструменти зовнішньоторговельної політики. 

10. Інноваційне економічне зростання та механізм його реалізації 

11. Монетарна політика, її сутність, цілі та елементи. 

12. Фінансова політика в структурі державного регулювання. 

13. Механізм управління дефіцитом Держаного бюджету. 

14. Політика управляння державним боргом 

15. Державне регулювання ринку цінних паперів. 

16. Характеристика бюджетної політики держави. 

17. Сутність та елементи податкової політики. 

18. Роль держави у стимулюванні заощаджень домогосподарств 

19. Державна інвестиційна політика та її механізм. 

20. Сутність державної соціальної політики, її роль та сучасні особливості в 

Україні 

Література 

1. Барінов В. В. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / В. В. 

Барінов, Г. І. Скорик. - Л. : Вид-во Львів, політехніки, 2012. - 460 с. 

2. Беляев О.О. Економічна політика Навч. посіб. / О. О. Беляев (кер. кол. 

авт.), А. С. Бебело, М. І. Диба та ін. — Вид. 3-тє, без змін. — К.: КНЕУ, 2007. — 

288 с.-С. 5 - 103. 

3. Зазимко, Анатолій Захарович. Економічна політика [Электронный 

ресурс] : структурні схеми : навч. посібник / А. 3. Зазимко ; М-во освіти і науки 

України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Електрон, текстові 

дані. - К. : КНЕУ, 2010. - 218 с. - Назва з титул, екрану. - Електрон, версія друк. 

вид. - Бібліогр.: с. 216-218. 

4. Макроекономічна політика [Электронный ресурс] : навч. посіб. /1. Й. 

Малий, А. Г. Савченко, В. С. Волощенко ; за заг. ред. І. Й. Малого ; М-во освіти і 

науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Електрон, 

текстові дані. - К. : КНЕУ, 2013. - 436, [4] с. - Електрон, видання. 

5. Мельник А Ф. Макроекономіка та макроекономічна політика / Желюк Т 

Л: Длугопольський О В: Панухник О В: Наук ред Мельник А. Ф. : Навчальний 

посібник (рек. МОН України) - Знання, 2008. - 699 с. 
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1.2 Кафедра економіки і  бізнесу 

 Дисципліна «Економіка неприбуткових організацій» 

1. Характеристика різних видів неприбуткових організацій вУкраїні. 

2. Класифікація неприбуткових організацій. 

3. Підходи до трактування неприбуткових організацій. 

4. Управління результативністю діяльності неприбуткових організацій. 

5. Сутність «ендавменту» та цілі створення. 

6. Структура ендавмент-фондів. 

7. Практика створення і застосування ендавмент-фондів за кордоном та в 

Україні. 

8. Підходи до оцінки ефективності функціонування неприбуткових 

організацій. 

9. Управління результативністю діяльності неприбуткових організацій. 

10. Місія функціонування неприбуткових організацій 

11. Структура організації як загальний принцип діяльності неприбуткових 

організацій. 

12. Цінності та принципи неприбуткових організацій. 

13. Вивчення потреб. Маркетинг громадської організації. 

14. Стратегічне планування діяльності неприбуткових організацій. 

15. Фінансовий менеджмент неприбуткових організацій. 

16. Життєздатність неприбуткових організацій. 

17. Особливості оподаткування неприбуткових організацій. 

18. Практична робота з персоналом неприбуткової організації. 

19. Проблеми керівників в управлінській діяльності. 

20. Кадрове забезпечення неприбуткових організацій. 

Література 

1. Кузьминський В.О. Управління неприбутковою організацією/В.О. 

Кузьминський. - К.:Логос. - 2006. - 170с. 

2. Фінансування Неприбуткових організацій в Україні. Аналітичне 

дослідження. - Інститут громадянського суспільства, 2005. - 40 с. * 
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1.3 Кафедра економіки і бізнесу 

Дисципліна «Соціальна відповідальність». 

1. Види соціальної відповідальності 

2. Форми підстав соціальної відповідальності. 

3. Сутність соціальної відповідальності бізнесу. 

4. Соціальна відповідальність бізнесу за сучасних економічних умов. 

5. Концептуальні засади сталого розвитку. 

6. Соціальне партнерство як складова концепції сталого розвитку. 

7. Концептуальні засади розвитку корпоративної соціальної відповідальності. 

8. Соціальна держава: сутність та особливості функціонування моделі. 

9. Еволюційний характер розвитку соціальної держави. 

10. Порівняльна характеристика моделей соціальної держави. 

11. Екологічна відповідальність як складова соціальної відповідальності 

бізнесу. 

12. Стейкхолдер в системі господарських відносин. 

13. Особливості взаємодії зі стейкхолдерами. 

14. Сучасні закономірності формування інноваційної праці. 

15. Проблеми мотивації системи оплати праці у вітчизняній економіці. 

16.  Соціальний пакет як складова трудових відносин. 

17. Соціальна відповідальність корпорації як елемент бізнес-стратегії. 

18. Декларація соціального партнерства та її соціально-економічна сутність. 

19. Сучасні особливості розвитку системи соціальної відповідальності на 

Україні. 

20. Напрямки розвитку соціальної відповідальності. 

Література 

1. Саприкіна М. А. Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та 

управлінська практика: посібник / М.А. Саприкіна, М.А. Саєнсус, А.І. Зінченко, 

О.М. Ляшенко, Г.А. Місько (за наук. ред. д.е.н., проф. засл, діяч, науки і техніки 

О.С. Редькіна ). - К.: Вид-во «Фабований лист», 2011. - 480с. 

2. * Колот А.М., Грішнова О.А. Соціальна відповідальність: теорія і практика 

розвитку: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. - К.: 

КНЕУ, 2012.-50ІС. 

3. Котлер, Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога 

більше добра для вашої компанії та суспільства [Текст] / Ф. Котлер, Н. Лі; Изд- во 

А. Капустін. Ж., - 2005. - 302 с. 

4. Краплин, Р. Корпоративна соціальна відповідальність українського бізнесу: 

Досвід Фундації Острозьких : Посібник для бізнесу та неприбуткових організацій 

[Текст] / Р. Краплин; Фундація ім. князів-благодійників Острозьких. - Рівне, 2005. 

- 74 с. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі. 

Тривалість іспиту — 2 години (120 хвилин). 

Критерії оцінювання за 4-бальною системою 

«відмінно» - питання розкрито повністю, сформульовано власні висновки 

з використанням посилань на зміст теми; 

«добре» - питання розкрито не в повному обсязі, мають місце незначні 

змістовні помилки; 

«задовільно» - питання розкрито не в повному обсязі, мають місце суттєві 

змістовні помилки; 

«незадовільно» - питання не розкрито. 


