
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «Фінанси»  

курс 1 

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» 

Форма проведення                                      комбінована 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  20 балів – письмова відповідь на  

теоретичні питання, 10 балів – тести 

теоретичні,  

10 балів – тести практичні 

Перелік допоміжних матеріалів: немає 

 

Орієнтований перелік питань: 
 
 

1. Предмет науки про фінанси. Суб’єкти й об’єкти фінансових відносин. 

2. Характеристика фінансів як історичної категорії, передумови їх виникнення. 

3. Фінанси як економічна категорія: визначення, ознаки, зв’язок з грошима. 

4. Фінансові категорії. 

5. Зв’язок фінансів з іншими вартісними економічними категоріями (ціною, 

заробітною платою, кредитом). 

6. Функції фінансів, їх зв’язок. Дискусійні питання щодо функцій фінансів. 

7. Суспільне призначення фінансів та їх об’єктивна необхідність. 

8. Вплив фінансів на суспільне виробництво (якісний і кількісний вплив, 

напрями впливу) та їх роль у ринковій економіці. 

9. Сутність, склад і характеристика фінансової системи за її внутрішньою 

будовою. 

10. Взаємозв’язок між сферами і ланками фінансових відносин. 

11. Сутність, склад і характеристика фінансової системи за її організаційною 

структурою. 

12. Органи управління та інституції фінансової системи: склад, функції і зв’язок 

зі сферами і 

13. Поняття фінансового механізму і його складові елементи. Зв’язок 

фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою. 

14. Фінансові методи впливу на соціально-економічний розвиток держави. 

15. Характеристика форм фінансового забезпечення розширеного відтворення. 

16. Фінансове регулювання як підсистема фінансового механізму. Методи 

фінансового регулювання. 

17. Фінансове планування: сутність, завдання, принципи і методи. Роль 

фінансового планування під час переходу до ринку. 

18. Зміст і призначення фінансового контролю, його об’єкти і суб’єкти. Функції 

суб’єктів фінансового контролю. 

19. Характеристика видів, форм і методів фінансового контролю. 

20. Система фінансових планів, їх характеристика. 

21. Управління фінансами і його види. Об’єкти і суб’єкти управління, функції 

останніх. Менеджмент державних фінансів. Фінансовий менеджмент підприємницьких 

структур. Податковий менеджмент. 



22. Характеристика фінансових важелів та стимулів як складових фінансового 

механізму. Фінансові показники. Фінансові норми і нормативи. Фінансові стимули. 

23. Правове регламентування фінансових відносин та фінансової діяльності. 

24. Сутність фінансів підприємств, їх функції та принципи організації. 

25. Внутрішні та зовнішні фінансові відносини суб’єктів господарювання. 

26. Порядок розподілу грошових надходжень від реалізації продукції, робіт і 

послуг. 

27. Становлення і розвиток державних фінансів України. 

28. Фінансові ресурси держави, їх склад і джерела формування. 

29. Фінансові методи державного регулювання економіки. 

30. Сутність і наукові принципи побудови податкової системи. 

31. Податкова система України, її характеристика і принципи побудови. 

32. Становлення та розвиток податкової системи України, її сучасний стан. 

33. Економічний зміст, форма і матеріальне втілення бюджету. Відмінності 

бюджету від інших ланок фінансової системи. 

34. Функції бюджету як економічної категорії. 

35. Місце бюджету у розподілі вартості ВВП і шляхи його впливу на цей 

розподіл. 

36. Державний бюджет як універсальний інструмент контролю і основний 

фінансовий план держави. 

37. Роль бюджету у соціально-економічному розвитку держави. 

38. Бюджетна система: поняття, склад, принципи побудови. 

39. Ієрархічна будова бюджетної системи України. 

40. Бюджетний устрій, його сутність і основи. 

41. Критерії розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи. 

42. Міжбюджетні відносини і необхідність їх регулювання. 

43. Міжбюджетні трансферти. Зміст кожного з їх видів і практика використання 

в Україні. 

44. Поняття бюджетного процесу і його етапи (зміст кожного, задіяні органи і їх 

функції). 

45. Джерела формування доходів державного бюджету. Аналіз тенденцій, які 

простежуються в дохідній частині Державного бюджету України. 

46. Загальний і спеціальний фонди Державного бюджету України. 

47. Класифікація бюджетних видатків. Характеристика структури видатків 

Державного бюджету України. 

48. Аналіз тенденцій, які простежуються у видатковій частині Державного 

бюджету України. 

49. Бюджетний дефіцит: сутність, причини виникнення і заходи щодо 

зменшення його розміру. Поняття касового дефіциту бюджету. 

50. Джерела фінансування бюджетного дефіциту, економічні наслідки їх 

застосування. 

51. Поняття місцевих фінансів, їх склад і призначення. Складові елементи 

фінансів місцевих органів влади. 

52. Об’єкти і суб’єкти місцевих фінансів. 

53. Економічна сутність, форма прояву і матеріальний зміст місцевих бюджетів. 

54. Ієрархічна будова місцевих бюджетів. 

55. Склад і структура доходів місцевих бюджетів. Власні і передані доходи. 

56. Склад і структура видатків місцевих бюджетів. Поточні видатки і видатки 

розвитку. 

57. Зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні. 

58. Необхідність створення та призначення державних цільових фондів. 

Принципи їх організації. 



59. Джерела формування доходів і напрями видатків: Пенсійний фонд; Фонд 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; Фонд загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття; Фонд соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві; Фонд України соціального захисту 

інвалідів. 

60. Сутність державного кредиту, його необхідність і роль у формуванні 

фінансових ресурсів держави. Відмінності державного кредиту від банківського. 

61. Функції державного кредиту. 

62. Види і форми державного кредиту, їх зміст і характеристика. 

63. Класифікація державних позик. 

64. Поняття державного боргу. Поточний і капітальний державний борг. Вплив 

державного боргу на фінансову безпеку держави. 

65. Методи управління державним боргом, їх характеристика. 

66. Класифікація страхування за об’єктами і за ознакою ризику. 

67. Характеристика майнового, особистого, соціального, медичного 

страхування, а також страхування відповідальності і фінансових ризиків. 

68. Поняття страхового ринку, його організаційна структура. 

69. Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні, його організація і 

зміст. 

70. Розвиток страхового ринку в Україні, його стан на сучасному етапі. 

71. Поняття фінансового ринку і його сегментів. 

72. Передумови виникнення фінансового ринку, його роль у ринковій 

економіці. 

73. Призначення і функції грошового ринку, ринку кредитних ресурсів, ринку 

цінних паперів і ринку фінансових послуг. 

74. Класифікація фондового ринку (за характером руху інструментів і за 

формою його організації). 

75. Суб’єкти фінансового ринку (емітенти, інвестори, посередники, 

інфраструктура); склад і роль кожної групи суб’єктів. 

76. Місце і роль держави на фінансовому ринку. 

77. Поняття та характеристика цінних паперів згідно з чинним законодавством. 

78. Інструменти власності і позики. Похідні цінні папери. 

79. Характеристика і призначення державних цінних паперів. 

80. Фондова біржа та її функції. 
 

 

 

 

Екзаменатор               Фещук М.Ю. 

 

Завідувач кафедри     Рамський А.Ю. 

 


