
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «ФІНАНСИ» 

курс 1 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) 

 

 

Форма проведення                         виконання екзаменаційного тесту (Moodle) 

 

Тривалість проведення                  1 академічна година (45 хв.) 

 

Максимальна кількість балів:       40 балів (40 теоретичних тестів) 

 

Критерії оцінювання:                     1 бал – за тестове питання 

 

Перелік допоміжних матеріалів:  персональний комп’ютер з доступом до Інтернету 

  

  

Перелік тем для підготовки до тестування: 
  

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів 

Фінанси. Фінансові відносини. Соціально-економічна сутність фінансів. ВВП. 

Фінансова наука. Предмет фінансової науки. Фінанси в системі ринкових відносин. 

Фінансові явища. Фінансові процеси. Обʼєкти фінансів. Субʼєкти фінансів. Функції 

фінансів. Розподільна функція фінансів. Контрольна функція фінансів. Фінансові 

категорії. 

Тема 2. Генезис і еволюція фінансів 

Генезис категорії фінансів. Зародкові форми фінансів. Економічні відносини. 

Обʼєкти і субʼєкти розподілу. Натуральні податки. Збори. Данина. Повинності на користь 

князя, імператора, короля. Еволюція фінансів. Історичний характер фінансів. Еволюція 

податку. «Плуг». «Рало». «Дим». Домени. Регалії. Фіск. Скарб. Доменіальний устрій. 

Бюджет. Державні доходи. Державні видатки. Методи формування доходів державної 

казни. Спеціальні фонди. Державний кредит. 

Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки 

Фінансова наука. Історичні передумови виникнення фінансової науки  та її роль у 

суспільстві. Сутність та структура фінансової науки. Зміст системи фінансових наукових 

знань та інструментарій фінансової науки. Фінансове дослідження. Функції фінансової 

науки. Фінансова теорія. Фінансова думка. Фінансова доктрина. Фінансова концепція. 

Наукові закони. Наукові проблеми. Наукова парадигма. Фінансова категорія. Методологія 

фінансової науки. Класичний напрям фінансової науки. Неокласичний напрям фінансової 

науки. Теорія суспільного добробуту. Теорія фіскального обміну. Парадигма фінансової 

науки. Розвиток фінансової науки в Росії. Розвиток фінансової науки в Україні.  

Тема 4. Фінансова система України 

Фінансова система України. Поняття, структура та загальна характеристика сфер і 

ланок фінансової системи України. Централізовані фінанси, децентралізовані фінанси, 

фінансова інфраструктура. Організаційні основи функціонування фінансової системи 

України. 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 
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служби України. 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. Суть і значення фінансового контролю. 

Тема 5. Фінансова політика і фінансовий механізм 

Фінансова політика, її зміст і завдання. Фінансова стратегія. Фінансова тактика. 

Фінансовий механізм і його складові елементи. Фінансові методи. Фінансові важелі, 

стимули та санкції. Фінансове забезпечення, Фінансове регулювання. Нормативно-

правове, організаційне та інформаційне та інформаційне забезпечення. Фінансове 

планування. Управління фінансами. Роль фінансового механізму у реалізації фінансової 

політики. 

Тема 6. Фінансове право 

Фінансове право. Діяльність фінансової системи держави як предмет фінансового 

права. Норми фінансового права. Правове регулювання фінансової діяльності держави. 

Обʼєкт правового регулювання. Субʼєкти фінансового права. Предмет фінансового права. 

Метод фінансово-правового регулювання. Метод владних приписів. Метод субординації. 

Метод погодження. Метод рекомендації. Загальна частина фінансового права. Особлива 

частина фінансового права. Джерела фінансового права. Фінансове законодавство. 

Тема 7. Податки та їх функції 

  Економічна сутність і функції податків. Елементи податку, їх 

характеристика. Державна податкова справа. Характеристика податкової системи 

України. Функції податків: фіскальна, розподільна та 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. Податкова система 

Податкова система і податкова політика держави. Класифікація податків. 

Характеристика основних податків податкової системи України. 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. Бюджет. Економічна сутність бюджету 

Економічна сутність та призначення бюджету. Склад доходів бюджету. Джерела 

формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів. Склад 

видатків 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 10. Бюджетна система та бюджетний процес 

Бюджетна система та принципи її побудови. 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. 

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 11. Бюджетний дефіцит 

Бюджетний фонд. Сутність профіциту і дефіциту бюджету та причини їх 

виникнення. Квазіфіскальний дефіцит. Активний бюджетний дефіцит. Пасивний 

бюджетний дефіцит. Баланс бюджету. Дефіцитне фінансування. Державний борг. Дефолт. 

Соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту.  

Тема 12. Особливості фінансування дефіциту бюджету 

Джерела фінансування дефіциту бюджету та їх класифікація. Монетизація 

бюджетного дефіциту. Сеньйораж. Методи обмеження та шляхи скорочення дефіциту 

бюджету. «Золоте правило» державних фінансів. Правила запозичень. Боргові та резервні 

правила. Секвестр бюджету. 

Тема 13. Державний кредит 

Державний кредит та державні запозичення, їх класифікація. Економічна сутність 

державного кредиту, його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави і 

покритті бюджетного дефіциту. Відмінність державного кредиту від банківського. 

Механізм застосування державних запозичень. 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. 

Тема 14. Державний борг 

Державний борг: сутність та оцінка. Вплив державного боргу на фінансовий стан 

держави. Державний борг та методи управління ним. Пролонгація боргу. Конверсія боргу. 

Консолідація боргу. Реструктуризація зовнішнього боргу. Принципи управління 

державним боргом. Обслуговування державного боргу. 

Тема 15. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання 

Основи теорії місцевих фінансів. Місцеві фінанси. Функції місцевих фінансів. 

Фінансова незалежність місцевого самоврядування. Місцеві бюджети. Власні і закріплені 

доходи місцевих бюджетів. Місцеві податки і збори. Цільові фонди місцевого 

самоврядування. Комунальний кредит. Місцеві позики. Бюджетний федералізм. Бюджетна 

децентралізація. Фінансове вирівнювання. 

Тема 16. Соціальні позабюджетні фонди 

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. Недержавні фінансові 

фонди. 

Тема 17. 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 18. 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 19. Страхування. Страховий ринок 

Сутність, класифікація та принципи страхування. Галузі страхування. Ризик. 

Страховий захист. Страховий фонд. Централізований страховий резервний фонд. Фонд 

самострахування. Страховик. Страхувальник. Застрахований. Страховий ринок. Страхові 

посередники. Страхові агенти. Страхові брокери. Страхові продукти (послуги). 

Вторинний ринок (перестрахування і співстрахування). Доходи та витрати страховика. 

Державний орган у справах нагляду за страховою діяльністю. 

Тема 20. Фінансовий ринок 

Сутність та функції фінансового ринку. Суб’єкти фінансового ринку, їх 

класифікація та функції. Інститути інфраструктури та професійні учасники як суб’єкти 

фінансового ринку. Класифікація та характеристика основних інструментів фінансового 

ринку. Структура фінансового ринку. Ринок грошей. Ринок капіталів. Кредитний ринок. 

Ринок цінних паперів. Валютний ринок. Ринок золота. Ринок фінансових послуг. 

Організований (біржовий) ринок. Неорганізований (позабіржовий) ринок. Первинний 

ринок. Субʼєкти фінансового ринку. Фінансові посередники. 

Тема 21. Фінансовий менеджмент 

Сутність та основи організації фінансового менеджменту. Фінансові рішення, їх 

розробка, прийняття та реалізація. Субʼєкти фінансового менеджменту. Фінансова 

стратегія. Фінансова політика. Фінансова тактика. Мета й основні завдання фінансового 

менеджменту. Принципи і функції фінансового менеджменту. Механізми фінансового 

менеджменту, його сутність та складові. Системи забезпечення фінансового менеджменту. 

Методи, важелі та інструменти фінансового менеджменту. Державне управління 

фінансами в Україні. Організація фінансового контролю в державі. 

Тема 22. Міжнародні фінанси 

Міжнародні фінанси. Сутність, функції та політика міжнародних фінансів. 

Світовий фінансовий ринок. Міжнародний фінансовий ринок та його структура. 

Міжнародний валютний ринок. Міжнародний ринок банківських кредитів. Міжнародний 

ринок боргових цінних паперів. Міжнародний ринок титулів власності. Міжнародний 

ринок похідних фінансових деривативів. Міжнародний неринковий перерозподіл 

фінансових ресурсів. Фінанси міжнародних організацій. Бюджет ООН. Міжнародні 

фінансові інституції. Міжнародний валютний фонд. Група Світового банку. Міжнародний 

банк реконструкції та розвитку. Міжнародна фінансова корпорація. Міжнародна 

фінансова асоціація. Банк міжнародних розрахунків. 

Тема 23. Фінансова безпека держави 

Національна безпека. Економічна безпека. Забезпечення економічної безпеки. 

Критерії стану економічної безпеки. Фінансова безпека держави у системі економічної 

безпеки. Загроза безпеці. Індикатори фінансової безпеки. Порогове значення індикатора 

безпеки.  Механізм забезпечення фінансової безпеки. Моніторинг соціально-економічних 

процесів. Фінансова безпека людини і домогосподарства. Фінансова безпека підприємств. 

Бюджетно безпека. Податкова безпека.  Боргова безпека. Безпека банківської системи. 

Грошово-кредитна безпека. Інвестиційна безпека. Безпека страхового ринку. Безпека 



фондового ринку. Регіональна фінансова безпека. Міжнародна фінансова безпека. Вплив 

державних боргів на фінансову безпеку. 

Тема 24. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою 

Основні аспекти фінансової системи Сполучених Штатів Америки. Особливості 

функціонування фінансової системи Японії. Основні положення побудови фінансової 

системи Великобританії, Німеччини та Франції. Основи функціонування фінансової 

системи скандинавських країн. 

Тема 25. Фінанси Європейського Союзу 

Структура бюджету та принципи організації оподаткування Європейського Союзу. 

Валютна інтеграція Європейського Союзу і перспективи розвитку фінансової системи ЄС. 

Механізм валютної інтеграції. Валютний союз. Європейська система центральних банків. 

Спільний ринок. Внутрішній ринок. Конвергенція. Критерії конвергенції. Податкова 

уніфікація. Податкова гармонізація. Рада ЄС. Європейська Комісія. Економічний і 

соціальний комітет ЄС. Комітет регіонів ЄС. Європейський інвестиційний банк. 

  

 

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                                      Ольга СОСНОВСЬКА  


