
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ»  

курс 2 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

 

Форма проведення    тестування (електронне в Moodle) 

Тривалість проведення   40 хв. 

Максимальна кількість балів:  40 балів 

Критерії оцінювання: 2 бали - за 1 правильно розв’язане тестове 

завдання 

Перелік допоміжних матеріалів: персональний комп’ютер з доступом до 

Інтернету. 

 

Семестрове оцінювання проводиться у формі екзаменаційного тесту. 

Студент допускається до складання екзамену / виконання екзаменаційного тесту, якщо ним 

повністю виконані всі види робіт, передбачені робочим навчальним планом та робочою 

навчальною програмою.  

Орієнтований перелік питань: 

1. Що характеризує фінансову систему України? 

2. Які підсистеми та ланки виділяють у складі фінансової системи? 

3. З яких ланок складаються централізовані фінанси? 

4. З яких ланок складаються децентралізовані фінанси? 

5. Який склад і функції фінансових органів в Україні? 

6. Що характеризує систему управління державними фінансами в Україні? 

7. У чому полягає сутність стратегічного та оперативного управління 

фінансами? Які органи державної влади та управління його здійснюють? 

8. Які завдання покладено на Міністерство фінансів України?  

9. Які завдання покладено на Державне казначейство України? 

10. На яких принципах базується фінансова політика? 

11. Що є основною метою фінансової політики? 

12. Які складові фінансової політики? 

13. У чому призначення фінансової стратегії? 

14. Які завдання вирішуються через фінансову тактику? 

15. Які критерії оцінки результативності фінансової політики? 

16. Визначте особливість фінансів підприємства порівняно з державними 

фінансами. 

17. Наведіть загальні та специфічні ознаки, властиві фінансам підприємств. 

18. У чому сутність фінансів господарських суб’єктів? 

19. Охарактеризуйте групи фінансових відносин, що стосуються фінансів 

підприємств. 

20. Назвіть обов’язкові передумови ефективного функціонування фінансів 

підприємств. 

21. Охарактеризуйте сутність грошових коштів, грошових фондів та фінансових 

ресурсів підприємств. 

22. Які ланки включають державні фінанси? 

23. Яким чином держава може впливати на розподіл фінансових ресурсів? 

24. Що являють собою державні доходи і державні видатки? 



25. У чому полягають відмінності між поточними видатками і видатками 

розвитку? 

26. Які існують форми фінансування державних витрат? 

27. Як державні видатки пов’язані із функціями держави? 

28. Які функції виконує державний бюджет? 

29. Які показники визначаються законом про Державний бюджет України? 

30. Чим визначається бюджетний устрій держави? Охарактеризуйте бюджетну 

систему України. 

31. Дайте визначення поняття "зведений бюджет України". Які показники він 

включає? На яких принципах ґрунтується побудова бюджетної системи 

України?  

32. У чому полягає економічна сутність податків? 

33. у чому полягає відмінності між податком і обов’язковим платежем? 

34. Назвіть джерела податків. 

35. Які функції податків? 

36. За якими ознаками класифікують податки? 

37. Які існують способи утримання податків? 

38. Форми грошей та їх якісні властивості  

39. Функції грошей: сутність та взаємозв’язок  

40. Роль грошей у ринковій економіці  

41. Методологічні основи кількісної теорії грошей. Класична кількісна теорія 

грошей  

42. Трансакційний варіант кількісної теорії І. Фішера  

43. Кон’юнктурний варіант М.І. Тугана-Барановського  

44. Кембриджська версія кількісної теорії грошей  

45. Внесок Дж. М. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей  

46. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії грошей  

47. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей  

48. Сутність, економічна основа та структура грошового обороту  

49. Модель грошового обороту. Грошові потоки та їх балансування  

50. Маса грошей в обороті. Грошові агрегати. Грошова база  

51. Швидкість обігу грошей: поняття та фактори, що її визначають  

52. Закон грошового обігу  

53. Механізм зміни маси грошей в обороті (первинна та вторинна емісія, 

грошово-кредитний мультиплікатор)  

54. Сутність, особливості функціонування, інституційна модель та структура 

грошового ринку  

55. Поняття та мотиви попиту на гроші. Чинники впливу на попит на гроші  

56. Пропозиція грошей: поняття та чинники впливу на її формування  

57. Графічна модель грошового ринку  

58. Сутність валюти та валютних відносин. Класифікація валюти  

59. Загальні засади функціонування валютного ринку  

60. Поняття та економічна основа валютних курсів. Режими валютних курсів. 

Чинники впливу на валютний курс та механізм його регулювання  

61. Функції та операції валютного ринку  

62. Поняття та класифікація валютних систем  

63. Національна валютна система: поняття, елементи  

64. Еволюція світової валютної системи  

65. Розвиток європейської валютної системи  

66. Сутність та методи валютного регулювання  

67. Сутність та структура кредиту. Загальні передумови та економічні чинники 

необхідності кредиту  



68. Теоретичні концепції кредиту  

69. Стадії та закономірності руху кредиту. Принципи кредитування  

70.  Форми та види кредиту  

71. Загальна характеристика банківського, міжгосподарського, споживчого, 

державного, міжнародного кредиту  

72. Економічні межі кредиту та наслідки їх порушення  

73. Функції кредиту та його роль у розвитку економіки  

74. Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період  

75. Позичковий процент: сутність, функції та роль у суспільстві  

76. Сутність, призначення та види фінансового посередництва  

77. Міжнародний валютний фонд: функції, співробітництво з Україною  

78. Світовий банк: цілі, структура, співробітництво з Україною  

79. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції: загальна 

характеристика, основні напрями діяльності  

80. Європейський банк реконструкції та розвитку: мета функціонування, 

пріоритети діяльності в Україні  

 

 

Екзаменатор      Рамський А.Ю. 

Завідувач кафедри     Сосновська О.О. 

 

 


