
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «ФІНАНСИ»  

курс 2 

рівень освіти: перший (бакалавр) 

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Форма проведення                                      письмова 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  10 балів -  письмова відповідь на 2 

                                                                       питання, 15 балів - тести, 15 балів  

                                                                       – вирішення  ситуаційного  

                                                                       завдання 

Перелік допоміжних матеріалів:  немає 

                                                                 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Сутність фінансів. 

2.  Функції фінансів. 

3. Сутність фінансової системи держави. 

4. Характеристика системи управління державними фінансами. 

5. Характеристика роботи Рахункової палати України. 

6. Характеристика роботи та функції Національного банку України. 

7. Характеристика бюджетної системи України. 

8. Класифікація доходів Державного бюджету України. 

9. Характеристика видатків Державного бюджету України. 

10.  Структура джерел формування доходів місцевих бюджетів. 

11.  Видатки місцевих бюджетів. 

12.  Міжбюджетні трансферти. 

13.  Дефіцит та профіцит бюджету.  

14.  Характеристика бюджетного процесу. 

15.  Характеристика податкової системи України. 

16.  Функції податків. 

17.  Характеристика прямих податків України. 

18.  Характеристика непрямих податків України. 

19.  Види перевірок платників податків з боку контролюючих органів.  

20.  Державний кредит і державні запозичення, їх класифікація. 

21.  Сутність державного боргу та його структура.  

22.  Характеристика цінних  паперів,  які  використовуються  для  

формування  держаних запозичень. 

23.  Обслуговування та управління державним боргом.  



24.  Характеристика фінансової звітності підприємств. 

25.  Основні напрями фінансового аналізу діяльності підприємств. 

26.  Сутність та функції фінансів підприємства.  

27.  Основні напрями фінансової роботи на підприємстві. 

28.  Поняття фінансів населення та фінансів домогосподарств. 

29.  Забезпечення  соціального  захисту  населення з  боку держави. 

30.  Характеристика соціального страхування в Україні. 

31.  Характеристика системи пенсійного забезпечення в Україні. 

32.  Характеристика інвестиційного потенціалу населення. 

33.  Формування  фінансового портфелю  громадянина.   

34.  Сутність фондового ринку. 

35.  Порядок утворення та функціонування фондової біржі в Україні. 

36.  Визначення поняття цінних паперів та їх класифікація. 

37.  Характеристика пайових цінних паперів. 

38.  Характеристика боргових цінних паперів. 

39.  Характеристика іпотечних цінних паперів. 

40.  Характеристика акцій як виду цінних паперів. 

41.  Характеристика облігацій як виду цінних паперів. 

42.  Характеристика форвардних контрактів. 

43.  Характеристика ф’ючерсних контрактів. 

44.  Характеристика опціонів. 

45.  Сутність та функції кредиту. 

46.  Роль кредиту у ринковій економіці. 

47.  Класифікація кредитів за видами. 

48.  Позиковий відсоток. Формула складних відсотків. 

49.  Характеристика кредитних операцій. 

50.  Характеристика банківських кредитів та їх класифікація. 

51.  Поняття кредитної системи та її структура. 

52.  Роль банківського нагляду у регулюванні кредитної системи держави. 

53.  Платіжна система як елемент кредитної системи держави. 

54.  Характеристика еволюції валютних систем. 

55.  Характеристика Ямайської валютної системи. 

56.  Поняття валюти, її конвертованості та формування валютного курсу. 

57.  Характеристика валютного ринку та його структура. 

58.  Характеристика  валютних  операцій  «спот».   

59.  Поняття валютних свопів та їх класифікація.  

60.  Страхування валютних ризиків. 

 

Приклад тестового завдання 

1. Фінансова система – це: 
а) сукупність ринків та інших інструментів, використовуваних для 

укладення фінансових оборудок, обміну активами і ризиками; 

б) фінансова діяльність господарюючих суб’єктів, бюджетних установ та 

організацій; 

в) стимулювання економічних та соціальних процесів. 



2. Індекс податкоспроможності відповідного обласного бюджету  - це: 

а) коефіцієнт, що визначає рівень податкоспроможності бюджету у 

розрахунку на одну людину; 

б) коефіцієнт, що визначаються окремо за надходженнями податку на 

прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб; 

в) коефіцієнт, що визначаються через міжбюджетні трансферти. 

 

Приклад ситуаційного завдання 

Клієнт отримав кредит на суму 650000 грн. строком на 5 років під 32 % 

річних. Передбачено повернення кредиту зі сплатою однакової суми щороку 

(ануїтету). Використовуючи формулу складних відсотків розрахуйте суму 

щорічного платежу та загальну суму відсотків за користування кредитом, яку 

сплатить клієнт.  

 

 

 

Екзаменатор               Лойко В.В. 

 

Завідувач кафедри     Рамський А.Ю.  

 

 
 


