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Перелік тем для підготовки до тестування:

 
Тема 1. Сутність і функції фінансів.
Фінанси  як  система  економічних  відносин.  Визначення  поняття  «фінанси».

Передумови виникнення фінансів. Поняття «фінансові ресурси».
Класифікація  доходів  за  стадіями  руху.  Сутність  адміністративної  моделі

фінансових  відносин.  Сутність  ринкової  моделі  фінансових  відносин.  Американська,
західноєвропейська та скандинавська фінансові моделі ринкової економіки.

Фінансове  забезпечення  та  фінансове  регулювання.  Розподільна  та  контрольна
функції фінансів.

Тема 2. Фінансова системи держави.
Сутність фінансової системи держави та її організаційні основи. Сфери фінансової

системи  України:  централізовані  фінанси,  децентралізовані  фінанси,  фінансова
інфраструктура.

Основні  складові  фінансового  ринку.  Стратегічне  та  оперативне  управління
державними  фінансами.  Характеристика  роботи  Рахункової  палати  України.  Об’єкти
контролю Рахункової палати.  Основні завдання та повноваження Державної фіскальної
служби України.

Тема 3. Державні органи оперативного управління фінансами.
Державна  казначейська  служба  України  (Казначейство  України).  Державна

фінансова інспекція України. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері  ринків  фінансових  послуг.  Національна  комісія  з  цінних  паперів  та  фондового
ринку.  Державна  служба  статистики  України.  Завдання  та  функції  державних  органів
оперативного управління фінансів.

Тема 4. Бюджетна система України.
Характеристика  бюджетної  системи  України.  Принципи,  на  яких  ґрунтується

бюджетна  система  України.  Державний  бюджет,  Місцеві  бюджети,  Обласні  бюджети,
бюджети місцевого самоврядування Бюджети міст (і у т.ч. районів у містах). Бюджети сіл
і їх об’єднань, Бюджети селищ, Районні бюджети.

Бюджетна  класифікація.  Склад  видатків  та  кредитування  Державного  Бюджету
України. Міжбюджетні трансферти.
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Тема 5. Доходи та видатки державного бюджету України.
Доходи Державного бюджету України. Джерела формування спеціального фонду

Державного бюджету України в частині доходів.
Видатки бюджету. Класифікація видатків бюджету.
Зведений  бюджет.  Структура  джерел  формування  доходів  місцевих  бюджетів.

Видатки місцевих бюджетів: видатки на здійснення делегованих державних повноважень
та видатки на здійснення власних повноважень. Міжбюджетні трансферти.

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів. Дефіцит та
профіцит бюджету.

Тема 6. Бюджетний процес.
Бюджетний  процес.  Поняття  бюджетного  процесу  і  його  складові  етапи.

Організаційні  засади  бюджетного  планування.  Порядок  складання,  розгляду  і
затвердження проектів державного і місцевих бюджетів.

Виконання бюджетів за доходами і видатками. Секвестр бюджету. Захищені статті
видатків бюджету.

Казначейська система виконання державного і місцевих бюджетів. Бюджетні права
державних органів законодавчої і виконавчої влади.

Тема 7. Податкова система держави.
Державна податкова справа. Характеристика податкової системи України.
Функції податків: фіскальна та розподільчо-регулююча.
Платники податків. Податкові агенти. Об’єкт оподаткування. База оподаткування.

Податкове зобов’язання. Пеня. Ставка податку.
Порядок обчислення податку. Податковий період. Податкова пільга.
Тема 8. Прямі та непрямі податки.
Характерні  особливості  прямих  і  непрямих  податків.  Відмінності  прямих  і

непрямих податків. Характеристика загальнодержавних та місцевих податків та зборів.
ПДВ та акциз як непрямі загальнодержавні податки.
Види  перевірок  платників  податків  з  боку  контролюючих  органів.  Камеральні,

документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.
Тема 9. Державний кредит та державний борг.
Економічна  сутність  державного  кредиту,  його  роль  у  формуванні  додаткових

фінансових ресурсів  держави і  покритті  бюджетного дефіциту.  Відмінність державного
кредиту від банківського.

Види  державного  кредиту.  Внутрішній  і  зовнішній  державний  кредит.  Форми
внутрішнього державного кредиту.

Державні позики, їх види. Класифікація державних внутрішніх позик.  Залучення
коштів загальнодержавного позикового фонду. Казначейські позики. Гарантовані позики.
Форми зовнішнього державного кредиту. Державні зовнішні позики.

Вплив  державного  боргу  на  фінансовий  стан  держави.  Управління  державним
боргом і його обслуговування.

Тема 10. Фінанси суб’єктів господарювання.
Сутність  фінансів  господарських  суб’єктів  і  принципи  їх  організації.  Грошові

надходження від діяльності підприємств, їх склад і економічна характеристика. Валовий і
чистий дохід. Загальний і чистий прибуток.

Класифікація  доходів  і  видатків.  Фінансові  ресурси.  Власні  і  залучені  грошові
кошти.

Особливості фінансів  підприємств різних організаційно-правових форм. Джерела
формування  і  напрямки  використання  фінансових  ресурсів  комерційних  підприємств
державної і недержавної форм власності.

Взаємовідносини підприємницьких структур із бюджетом і цільовими державними
фондами. Вплив галузевих факторів на організацію фінансів підприємств.

Тема 11. Фінансова звітність підприємства.



Характеристика  фінансової  звітності  підприємства.  Баланс  підприємства.
Характеристика  статей  активу  та  пасиву  балансу  підприємства.  Звіт  про  фінансові
результати: розділи. Дохід та прибуток. Схема формування. Звіт про власний капітал.

Тема 12. Аналіз фінансового стану підприємства.
Основні  напрями  фінансового  аналізу.  Методи  фінансового  аналізу.

Горизонтальний та вертикальний аналіз підприємства.
Оцінка  майнового  стану  підприємства.  Динаміка  та  структура  власних  обігових

коштів.  Ефективність  оборотності  коштів.  Ефективність  використання  капіталу.
Коефіцієнт самофінансування. Прибуток. Рентабельність.

Показники  фінансового  стану  підприємства:  платоспроможність,
кредитоспроможність, ліквідність.

Тема 13. Фінанси домогосподарств.
Домогосподарство  як  інституційна  економічна  одиниця  та  суб’єкт  фінансових

відносин.  Поняття  «домогосподарство»  і  «сім’я».  Функції  домогосподарств.  Завдання
домогосподарств в умовах економіки ринкового типу.

Теоретичні основи фінансів домогосподарств. Сутність фінансів домогосподарств.
Система зовнішніх грошових потоків домогосподарств. Бюджет домогосподарства,

його структура. Доходи і витрати домогосподарств.
Вплив  державного  регулювання  на  бюджет  домогосподарств.  Заощадження

домогосподарств,  їх  класифікація,  мотиви  та  чинники.  Заощадження  населення  як
інвестиційний ресурс країни. Фактори, що впливають на доходи громадян. 

Тема 14. Фінансові аспекти соціального захисту населення.
Фінансові  ресурси  бюджетної  системи  і  державних  цільових  страхових  фондів.

Соціально-економічні  гарантії  держави населенню:  рівень  споживання,  освіта,  охорона
здоров’я, пенсії, допомога, стипендії, податкові пільги.

Основні  принципи  соціального  захисту  населення.  Механізм  державного
соціального захисту населення.

Загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування.  Фонди  соціального
страхування.  Рівні  системи  пенсійного  забезпечення  в  Україні:  солідарна  система
загальнообов’язкового  державного  пенсійного  страхування,  накопичувальна  система
загальнообов’язкового  державного  пенсійного  страхування,  система  недержавного
пенсійного забезпечення. Ставка єдиного соціального внеску. 

Тема 15. Інвестиційна діяльність населення.
Фінанси  населення,  які  спрямовані  на  заощадження  як  джерело  інвестиційних

коштів.  Вибір  виду  інвестування  вільних  фінансових  ресурсів  населення.  Формування
фінансового портфелю домогосподарства. Споживчий, накопичувальний та інвестиційний
портфелі. Зарубіжний досвід у формуванні інвестиційних портфелей населення.

Тема 16.Фондовий ринок та фондова біржа.
Сутність поняття «фондовий ринок» та учасники фондового ринку. Брокерська та

дилерська  діяльності.  Національна  комісія  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку  як
регулюючий орган фондового ринку в Україні. Фондова біржа. Виведення цінного паперу
на фондовий ринок (емісія або «ІРО»), Андеррайтинг. Лістинг. Делістинг. Котирування.

Тема 17.Фінансові інструменти.
Сутність  поняття  «фінансові  інструменти».  Фінансові  активи  та  фінансові

зобов’язання.  Похідні  фінансові  інструменти.  Поняття  та  класифікація  цінних  паперів.
Емісійними та неемісійні  цінні  папери.  Бездокументарні  та документарні  цінні  папери.
Іменні або ордерні цінні папери. Цінні папери в обороті України: пайові, боргові, іпотечні,
приватизаційні, похідні, товаророзпорядчі. 

Тема 18. Кредит у ринковій економіці.
Сутність, функції та різновиди кредиту. Його роль у розвитку ринкової економіки.

Суб’єкти та об’єкти кредитування. Кредитний договір. Функції кредиту: перерозподільна,
емісійна та контрольна. Види кредиту. Іпотечний житловий кредит.



Форми  кредитування.  Форми  забезпечення.  Форми  надання  кредиту:  грошові,
акцептні, депозитні сертифікати, облігаційні позики. Норма позичкового процента.

Тема 19. Основи банківського кредитування.
Кредитні операції.  Банківський кредит: поняття, економічна сутність, види, мета.

Різновиди  банківських  кредитів:  за  цільовим  призначенням,  за  забезпеченням,  за
термінами, за кількістю кредиторів, за формою та технологією надання.

Міжбанківські  кредити.  Кредитний  ризик.  Кредитоспроможність.  Кредитний
портфель.

Тема 20. Кредитні системи.
Поняття кредитної системи та її структура. Однорівнева та дворівнева банківські

системи. Небанківські фінансові посередники.
Роль банківського нагляду у регулюванні кредитної системи держави. Економічні

нормативи діяльності банків. Рейтингові оцінки.
Сутність та основні функції Національного банку України.
Комерційні банки як основна ланка кредитної системи.
Тема 21. Платіжні системи.
Платіжна  система  як  елемент  кредитної  системи  держави.  Учасники  платіжної

системи.  Характеристика  внутрішньодержавної  та  міжнародної  платіжних  систем.
Система  електронних  платежів  (СЕП)  як  інструмент  внутрішньодержавних
міжбанківських  розрахунків  в  Україні.  Співтовариство  всесвітніх  міжбанківських
фінансових телекомунікацій.

Тема 22. Валютні системи.
Сутність  та  еволюція  валютних  систем.  Характеристика  національної  валютної

системи. Органи валютного регулювання і контролю. Фіксований та плаваючий валютні
курси.  Конвертованість  валюти.  Валютний  ринок.  Платіжний  баланс.  Світова  валютна
система. Золотомонетний стандарт.

Тема 23. Валюта і валютний курс.
Визначення поняття «валюта». Валютні цінності. Валютний курс.
Структурні чинники економіки, які впливають на зміну валютного курсу.
Валютне котирування та його види: пряме і обернене.
Оцінка  макроекономічних  параметрів  за  номінальним  двостороннім  валютним

курсом, реальним валютним курсом та крос-курсом. Повна та часткова конвертованість
валюти. Класифікатор іноземних валют та банківських металів.

Тема 24. Валютний ринок і валютні операції.
Визначення поняття «валютний ринок». Учасники валютного ринку.
Інституційна основа функціонування світового валютного ринку.
Поточні  та  термінові  валютні  операції.  Форвардний  контракт.  Ф’ючерсний

контракт. Валютний своп. Опціон. Конверсійні та депозитно-кредитні валютні операції.
Тема 25.Міжнародні розрахунки.
Характеристика, основні види та форми проведення міжбанківських розрахунків.

Кліринг.
Типи котирування валют. Крос-курси.
Валютні, процентні свопи та свопи активів.
Відсотковий опціон. Фондовий опціон.

 

Приклади тестів:

Державний бюджет – це:
а) система економічних відносин, що складаються в суспільстві у процесі  формування,
розподілу та використання централізованого фонду грошових коштів держави;



б) грошові відносини, що виникають між державою та юридичними особами у зв’язку зі
створенням централізованих фондів.
в) відображає процес перерозподілу доходів у суспільстві;
г) правильної відповіді немає.

Відносний показник, який свідчить про перевищення доходів над видатками це:
а) бюджетний профіцит;
б) дефолт;
в) сеньйораж;
г) монетизація.

            

 Екзаменатор                                              Віталій ВЕНГЕР

Завідувач кафедри                                  Андрій РАМСЬКИЙ 


