
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «Фінанси, гроші та кредит»  

курс 2 

рівень освіти: перший (бакалаврський) 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

Форма проведення                                      змішана (письмова/усна) 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  10 балів -  письмова відповідь на 1 

                                                                       питання з усним захистом, 

                                                                       10 балів - 10 тестів, 

                                                                       20 балів – рішення 1 задачі 

                                                                

Перелік допоміжних матеріалів:  аудиторія, яка обладнана  

                                                                       персональним комп’ютером  

                                                                       та проектором. 

                                                                 

Орієнтований перелік питань: 

1. Сутність  фінансів як економічної категорії.  

2. Наукові уявлення про фінанси і їх роль у системі економічних 

відносин суспільства. 

3. Функції фінансів як форма виявлення сутності фінансових відносин. 

Розподільча функція фінансів. 

4. Зміст та значення контрольної функції фінансів. 

5. Фінансові категорії. Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними 

категоріями. 

6. Структурна побудова та засади функціонування фінансової системи в 

Україні. 

7. Характеристика категорій підсистеми державних фінансів.  

8. Особливості категорій децентралізованих фінансів. 

9. Ознаки фінансів як історичної категорії. Об’єктивні умови появи 

фінансів. 

10. Характеристика елементів фінансових відносин за часів рабоволодіння 

та феодального ладу. 

11. Специфічні ознаки фінансів в епоху вільної конкуренції. 

12. Розвиток фінансових відносин за державно-монополістичного 

капіталізму. 

13. Особливості фінансів за радянських часів. Реформування фінансових 

відносин у пострадянському просторі. 



14. Фінанси України в умовах ринкової економіки. 

15. Фінансове право України. Правове регулювання фінансової діяльності 

держави. 

16. Фінансова політика як складова економічної політики держави. 

17. Фінансовий механізм реалізації фінансової політики. 

18. Державне управління фінансами. Фінансовий контроль. 

19. Сутність та значення фінансового менеджменту. Фінансовий 

менеджмент як складова науки управління. 

20. Характеристика фінансового менеджменту як управлінської системи. 

Об’єкт та суб’єкт фінансового менеджменту. 

21. Класифікація та специфіка суб’єктів господарювання як об’єктів 

фінансового менеджменту. 

22. Фінансовий менеджмент та його місце в управлінні суб’єктів 

господарювання. 

23. Сутність та складові фінансового механізму. 

24. Шляхи досягнення головної мети та основних задач фінансового 

менеджменту суб’єкта господарювання. 

25. Організаційна структура управління фінансами. 

26. Етапи фінансового планування. Класифікаційні ознаки фінансових 

планів. 

27. Фінансовий контроль. Його мета, види, форми організації. 

28. Основні принципи побудови системи фінансового контролінгу. 

29. Характеристика сутності і функцій фінансів суб’єктів господарювання 

та організація управління фінансами. 

30. Організація фінансів суб’єктів господарювання різних форм власності. 

31. Шляхи забезпечення самоокупності і самофінансування суб’єктів 

господарювання в умовах ринкової економіки. 

32. Економічна сутність грошових надходжень, їх джерела та значення у 

формуванні капіталу суб’єктів господарювання.  

33. Економічна сутність, склад і джерела формування прибутку, валових 

доходів та валових витрат, їх вплив на фінансовий результат суб’єктів 

господарювання.  

34. Розподіл та використання прибутку суб’єктів господарювання.  

35. Фінансові ресурси суб’єктів господарювання. 

36. Джерела формування фінансових ресурсів суб’єктів господарювання. 

37. Напрями використання фінансових ресурсів суб’єктів 

господарювання. 

38. Фінансові ресурси відтворення основних засобів суб’єктів 

господарювання. Економічний зміст і порядок нарахування та використання 

амортизаційних відрахувань.  

39. Фінансові ресурси формування оборотних активів суб’єктів 

господарювання.  

40. Фінансовий стан суб’єктів господарювання і система показників його 

оцінки.  



41. Банкрутство суб’єктів господарювання і фінансові методи здійснення 

їх санації.  

42. Соціально-економічна сутність і функції податків. Основи 

класифікації податків. 

43. Принципи і методи оподаткування. 

44. Становлення і розвиток податкової системи України. 

45. Податкова система України та основні напрямки її вдосконалення в 

умовах ринкової економіки. 

46. Податкова політика держави в умовах трансформації економіки. 

47. Характеристика функцій податкових органів і державний контроль за 

додержанням податкового законодавства в Україні.  

48. Економічна суть і порядок визначення та сплати прямих і непрямих 

податків.  

49. Загальнодержавні та місцеві податкові збори. 

50. Бюджет як економічна категорія та його місце і значення в системі 

фінансових відносин. Функції бюджету.  

51. Характеристика бюджетного устрою та бюджетної системи України.  

52. Сутність бюджетного процесу, його стадії та принципи бюджетного 

планування в Україні. 

53. Економічна природа та роль Державного бюджету країни. 

54. Бюджетна класифікація, її структура і призначення.  

55. Порядок складання, затвердження і виконання державного бюджету 

України. Доцільність щорічного визначення Основних напрямків бюджетної 

політики, значення цього документу в регулюванні бюджетного процесу.  

56. Доходи державного бюджету, їх економічна сутність, класифікація і 

методи мобілізації.  

57. Склад і структура доходів державного бюджету України. Податкові та 

неподаткові джерела формування державного бюджету.  

58. Спеціальні фонди державного бюджету, їх призначення у 

фінансуванні соціально-економічних програм суспільства.  

59. Характеристика видатків державного бюджету та їх класифікація.  

60. Бюджетний дефіцит і фінансові методи його регулювання .  

61. Соціально-економічна сутність страхування, його необхідність і 

значення.  

62. Функції, властиві страхуванню як економічній категорії . 

63. Класифікація страхування за різними ознаками. Класифікація 

страхування за об’єктами.  

64. Сутність та основні форми утворення страхових фондів.  

65. Системи страхування, їх економічний зміст, обґрунтованість 

застосування страховиками.  

66. Характеристика основних термінів, які використовуються у 

страхуванні.  

67. Страховий ринок України, його суб’єкти, організаційна структура і 

перспективи розвитку.  

68. Державне регулювання страхової діяльності .  



69. Характеристика основних видів страхових відносин в економіці 

України на сучасному етапі.  

70. Фінансова-економічна діяльність страхових компаній та умови 

забезпечення їх платоспроможності.  

71. Сутність, визначення і складові фінансового ринку. 

72. Характеристика суб’єктів фінансового ринку та економічні 

передумови його функціонування в Україні. Класифікація фінансових ринків.  

73. Ринок цінних паперів і особливості його регулювання в Україні.  

74. Види цінних паперів і державний контроль за їх випуском і обігом в 

Україні. 

75. Основні види цінних паперів, їх характеристика. Призначення 

деривативів. 

76. Організація та основні функції фондових бірж. Порядок здійснення 

операцій з цінними паперами на фондовій біржі і визначення їх ринкового 

курсу .  

77. Сутність міжнародних фінансів. Міжнародні фінанси як складова 

фінансової системи. 

78. Світова фінансова система та її інституції. 

79. Світова валютна система в умовах глобалізації економіки. 

80. Валютні відносини і платіжний баланс. 

81. Оподаткування в системі міжнародних фінансів. 

82. Міжнародний валютний ринок і глобалізація економіки. 

83. Міжнародний кредитний ринок як складова світової фінансової 

системи. 

84. Міжнародний ринок цінних паперів та його розвиток на сучасному 

етапі глобалізації економіки. 

85. Міжнародні фінансові інститути. Міжнародні валютно-кредитні та 

фінансові організації. 

86. Міжнародний фінансовий менеджмент та його основні функції. 

87.  Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. 

88.  Сутність і вартість грошей. Історичний процес еволюції форм грошей. 

89.  Функції грошей у їх взаємозв’язку. 

90.  Форми кредитних грошей. Сутність та структура грошового обороту. 

91.  Принципи організації безготівкового та готівкового обороту. 

92.  Форми безготівкових розрахунків. Грошові потоки та їх 

балансування. 

93.  Грошова маса та показники її виміру. 

94.  Грошова база: сутність, економічне призначення та взаємозв’язок із 

грошовою масою. 

95.  Швидкість обігу грошей та фактори, що на неї впливають. 

96.  Грошовий ринок: суть, структура, суб’єкти, інструменти. 

97. Класифікація грошового ринку. Попит на гроші та фактори, що його 

визначають. 

98. Механізм формування пропозиції грошей. Сутність та механізм 

кредитної емісії грошей. 



99. Грошовий мультиплікатор як механізм поповнення грошей в обороті. 

100. Механізм поповнення маси грошей в обігу: первинна та вторинна 

емісія грошей. 

101. Рівновага на грошовому ринку. Сутність та елементи грошової 

системи. 

102. Характеристика типів металевих грошових систем. 

103. Характеристика регульованих грошових систем. Сутність та види 

грошових реформ. 

104. Характеристика грошової реформа в Україні 1996 р. 

105. Грошові реформи як шлях стабілізації грошей. 

106. Характеристика інструментів грошово-кредитної політики. 

107. Необхідність проведення та методи грошово-кредитної рестрикції. 

108. Грошово-кредитна експансія: передумови застосування, методи, 

ймоправильні економічні наслідки. 

109. Інфляція: сутність, етапи розвитку, класифікаційні види. 

110. Причини та наслідки інфляції. Методи державного регулювання 

інфляції. 

111. Валютний ринок: поняття і механізм функціонування. 

112. Суть і необхідність валютного регулювання. 

113. Валютний курс: сутність, види та чинники формування. 

114. Сутність та види конвертованості валют. 

115. Характеристика валютних операцій. Методи регулювання валютного 

курсу. 

116. Види валютних систем залежно від складу країн-учасниць: їх 

сутність та основні елементи. 

117. Еволюційний розвиток міжнародної валютної системи. 

118. Міждержавне започаткування системи золотого стандарту. 

119. Історична та економічна характеристика систем золотозливкового та 

золотодевізного стандартів. 

120. Передумови та основні риси Бреттон-Вудської валютної системи. 

121. Передумови та основні риси Ямайської валютної системи. 

122. Платіжний баланс: структура та методи регулювання. 

123. Основи класичної кількісної теорії грошей. 

124. Трансакційна версія кількісної теорії І. Фішера. 

125. Загальна характеристика внеску К. Маркса у розвиток теорії 

грошових відносин. 

126. «Кембріджська версія» кількісної теорії грошей. 

127. Внесок Д. Кейнса у розвиток теорії грошей. 

128. Сучасна монетарна теорія грошей. Необхідність, суть та функції 

кредиту. 

129. Форми та види кредиту. Класифікація банківських кредитів. 

130. Характеристика видів банківських кредитів за механізмом надання. 

131. Позичковий відсоток: сутність та фактори, що впливають на його 

норму. 

132. Сутність, призначення та види фінансового посередництва. 



133. Поняття кредитної системи, її структура. 

134. Фінансово-кредитні установи небанківського сектора 

(парабанківської системи) в Україні. 

135. Функції, принципи та особливості діяльності страхових та 

інвестиційних компаній. 

136. Функції, принципи та особливості діяльності кредитних спілок та 

пенсійних фондів. 

137. Банківська система: поняття, основи її організації, принципи 

побудови та функції. 

138. Центральні банки: виникнення, призначення та загальна 

характеристика. 

139. Організаційно-правові основи функціонування та статус 

Національного банку України. 

140. Функції центрального банку держави. 

141. Грошово-кредитна політика Національного банку України. 

142. Функції Національного банку України. Сутність, види та функції 

комерційних банків. 

143. Організаційно-правові засади створення та функціонування 

комерційного банку. 

144. Загальна характеристика сучасних банківських операцій та послуг. 

145. Сутність та види пасивних банківських операцій. 

146. Сутність та характеристика активних банківських операцій. 

147. Світовий банк: виникнення, призначення, форми співпраці з 

Україною. 

148. Міжнародний валютний фонд: засади функціонування та напрями 

співпраці з Україною. 

149. Європейський банк реконструкції та розвитку: організація роботи, 

результати співпраці з Україною. 

150. Функції та роль Банку міжнародних розрахунків. 

 

Рішення задачі 

Розв’язання задачі в рамках професійної дисципліни із спеціальності 051 

«Економіка» передбачає глибокий письмовий економічний аналіз проведених 

розрахунків з якісними професійними висновками та аргументами. 

 

 

 

 

Екзаменатор               Краус Н.М. 

 

Завідувач кафедри               Рамський А.Ю.  

 


