
 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «Фінанси, гроші та кредит»  

курс ІІ 

рівень освіти: перший (бакалаврський) 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

Форма проведення                                       письмова 

Тривалість проведення 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 
Критерії оцінювання:                                   5 балів -  письмова відповідь на  

питання, 10 балів - тести, 10 балів  

– вирішення  ситуаційного                                                                       

завдання 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 
коспект лекцій, підручники з           

дисципліни “Фінанси, гроші та кредит” 
 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Фінанси як економічна категорія 

2. Сутність та основні ознаки фінансових відносин 

3. Роль та функції фінансів в ринковій економіці 

4. Організація фінансової роботи на підприємстві 

5. Фінансовий механізм як інструмент реалізації фінансової політики 

6. Особливості застосування фінансового механізму для підприємств 

різних організаційно-правових форм 

7. Фінансовий ринок, його структура і роль в економіці 

8. Фінансові ресурси, їх особливості у порівнянні з іншими видами 

ресурсів 

9. Управління фінансами підприємств 

10. Сутність фінансів підприємств, їх функції 

11. Фінансове планування: форми і методи 

12. Зміст і форми фінансового контролю 

13. Фінансова система України 

14. Фінансова політика, її зміст 

15. Державні і місцеві фінанси: сутність, функції, основні складові 

16. Фінанси господарюючих суб'єктів: сутність, функції, фінансові 

відносини підприємства 

17. Органи управління фінансами України, їх основні функції 

18. Сутність і зміст управління фінансами 

19. Система управління фінансами підприємства 

20. Цілі і завдання управління фінансами підприємства 

21. Критерії ефективності фінансового менеджменту на підприємстві 



22. Необхідність, передумови та чинники виникнення кредиту 

23. Сутність кредиту та його характерні ознаки 

24. Кредит як економічна категорія 

25. Основні умови існування кредитних відносин 

26. Функції кредиту та його роль в економіці 

27. Принципи кредитних відносин 

28. Основні форми і види кредиту 

29. Створення та реєстрація банку. Організаційна структура банку 

30. Реорганізація і ліквідація банку. Типи банківських об'єднань 

31. Банківська система України 

32. Банки і банківська діяльність 

33. Національний банк України, його функції 

34. Грошово-кредитна політика НБУ, її основні інструменти 

35. Основні операції комерційних банків 

36. Активні і пасивні операції комерційних банків 

37. Діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів 

38. Нові форми кредитування: факторинг, форфейтинг, лізинг 

39. Сутність і функції грошей 

40. Грошовий обіг і грошова система 

41. Інфляція, її причини та види 

42. Сутність бюджетних відносин та їх роль в економіці 

43. Бюджетна система України, принципи її організації 

44. Бюджетний устрій та міжбюджетні відносини 

45. Державний бюджет 

46. Бюджетний процес, його основні стадії та учасники 

47. Бюджетна класифікація 

48. Доходи і витрати Державного бюджету України, їх склад і 

структура 

49. Бюджетний дефіцит і профіцит, методи управління ними 

50. Державний кредит, його роль і структура 

51. Позабюджетні фонди, їх роль, функції, джерела формування 

52. Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд 

обов'язкового медичного страхування 

53. Сутність, необхідність та види податків 

54. Податкова політика України, її основні напрямки 

55. Податкова система України 

56. Організація податкової роботи та діяльність державної податкової 

служби 

57. Цінні папери: сутність і зміст даної економічної категорії 

58. Класифікація цінних паперів 

59. Акція, облігація, вексель 

60. Фондовий ринок і сучасні тенденції його розвитку в Україні 
 

Екзаменатор               Фещук М.Ю. 

Завідувач кафедри     Рамський А.Ю. 


