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ПЕРЕДМОВА 

 
Мета вивчення дисципліни «Фінанси» – формування у майбутніх фахівців сучасної 

системи знань з теорії і практики для прийняття ефективних рішень у різних галузях 

фінансової сфери.  

Завдання навчальної дисципліни «Фінанси» – обґрунтовувати особливостей 

реалізації фінансової політики на мега-, макро-, мезо-  і  мікрорівнях, а також 

ідентифікувати та виокремлювати особливості функціонування фінансової системи 

держави та механізму взаємодії її сфер і ланок. 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  підготовки здобувачів 

вищої освіти. Навчальна дисципліна «Фінанси» поглиблює та конкретизує знання 

студентів, здобуті в процесі вивчення дисципліни «Мікроекономіка» (МЗП 3), 

«Макроекономіка» (МЗП 2),  «Фінансове право» (ППП 18), з акцентом на особливості 

функціонування фінансової системи держави та механізму взаємодії її сфер і ланок. 

Глибоке вивчення навчальної дисципліни сприяє опануванню наступних компонентів 

освітньої програми, яким вона передує: «Фінанси підприємств» (ППП 14), «Страхування» 

(ППП 8), – з акцентом на поглиблення уміння формувати, узагальнювати та аналізувати 

інформацію про діяльність фінансових установ. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Фінанси» у студента повинні 

бути сформовані такі компетентності, передбачені освітньо-професійною програмою 

«Фінанси, банківська справа та страхування»: 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних 

фінансових систем та їх структури. 

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, 

фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. 

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Фінанси» передбачається 

одержання таких програмних результатів навчання (ПРН),  передбачені освітньо-

професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування»: 

ПРН02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, 

особливості функціонування фінансових систем. 

ПРН03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних 

фінансових систем та їх структури. 

ПРН04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

ПРН17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

ПРН19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань. 



Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ФІНАНСІВ. 

 

Тема 1. Поняття фінансів та їх роль в економічному розвитку 

Економічна природа категорії «фінанси». Форми прояву фінансів. Вихідні 

фінансові категорії. Фінансові ресурси. Фінансові протиріччя та способи їх 

збалансування. Характерні ознаки фінансів. Моделі фінансових відносин в 

суспільстві. Функції та роль фінансів. 

 

Тема 2. Фінансовий механізм та фінансова політика. 

Фінансова політика, як економічна категорія. Сутність, складові і типи 

фінансової політики. Фінансовий механізм та його інструменти. Фінансове 

забезпечення та фінансове регулювання. Управління фінансовим механізмом. 

Організаційно-правове забезпечення фінансової політики. Фінансове право. 

Фінансове планування. Організація здійснення фінансової політики. Фінансовий 

контроль. 

Тема 3. Фінансова система. 

Структурна будова та засади функціонування фінансової системи. 

Внутрішня і зовнішня структура фінансової системи. Організаційна структура 

фінансової системи. Органи управління фінансовою системою та фінансові 

інституції, що входять до її складу, їх призначення та функції. Роль та 

специфічні ознаки сфер та ланок фінансової системи. Управління фінансовою 

системою. 

 

Тема 4. Управління фінансами та фінансовий контроль 

Сутність управління фінансами. Методи управління фінансами. Поняття 

фінансового контролю, його форми та види. Методи фінансового контролю. 

 

Тема 5. Сфера публічних фінансів: загальнодержавні і місцеві фінанси 

Сутність та функції публічних фінансів. Склад та структура публічних 

фінансів. Публічні доходи та витрати, їх характеристика. Місцеві фінанси, їх 

складові. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ 

 

Тема 6. Державний бюджет, його призначення та роль в суспільстві 

Сутність бюджету та державного бюджету, його моделі. Принципи 

побудови та функції державного бюджету. Бюджетна класифікація, її 

призначення. Принципи бюджетної системи України. Принцип збалансованості 

бюджетної системи. Принцип єдності бюджетної системи. Принцип повноти 

бюджетної системи. Принцип самостійності бюджетної системи. 

 

Тема 7. Доходи і видатки державного бюджету України. 



Поняття доходів державного бюджету, їх класифікація. Поняття видатків 

державного бюджету, їх класифікація. Показники, що характеризують стан 

бюджету (бюджетна рівновага, бюджетний дефіцит, бюджетний профіцит). 

Тема 8. Бюджетна система та бюджетний устрій 

Поняття бюджетного бюджетної системи держави та бюджетного устрою. 

Бюджетний устрій унітарної та федеративної держави. Складові бюджетної 

системи України. 

 

МОДУЛЬ 3. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ  

 

Тема 9. Сутність і види податків 

Сутність податків і їх роль у системі доходів державного бюджету. 

Функції податків, принципи та елементи оподаткування. Класифікація податків 

та їх характеристика. 

 

 

Тема 10. Організація податкової системи. Основи організації 

податкової політики держави 

Теоретичні засади побудови податкової системи. Загальнодержавні та 

місцеві податки в податковій системі України. Зміст і цілі податкової політики 

держави. Типи податкової політики. Засоби реалізації податкової політики 

держави 

 

Тема 11. Державний кредит та державний борг. 

Сутність державного кредиту як економічної категорії, його форми та 

види (зовнішній та внутрішній). Державні позики, їх характеристика. Державні 

гарантії, їх призначення. Державний борг, його види та управління ним. 

 

Тема 12. Соціальний захист. 

Поняття соціального захисту, його система в Україні. Поняття державних 

цільових фондів, їх призначення, шляхи утворення, класифікація. 

Характеристика фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування 

 

Тема 13. Фінанси підприємств, основи їх організації. 

Сутність фінансів підприємств. Фінансові ресурси підприємства.  Дохід 

підприємства, порядок його розподілу. Активи підприємства 

 

Тема 14. Страхування та страховий ринок України 

Поняття страхового ризику, страхового захисту, страхового фонду. 

Економічна сутність страхування, його функції та принципи. Класифікація у 

страхуванні, її критерії. Страховий ринок України, його основні суб’єкти 

 

Тема 15. Фінансовий ринок, його місце у фінансовій системі України. 



Сутність фінансового ринку, його структура. Цінні папери як основний 

інструмент фінансового ринку. Державне регулювання фінансового ринку 

України. 

 

Тема 16. Міжнародні фінанси. 

Поняття та складові міжнародних фінансів. Характеристика міжнародні 

фінансові відносини. Міжнародні фінансові інститути. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОРЯДКУ 

ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Контрольна робота складається із 2 основних частин:  

1. Теоретичні питання модулів «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ», 

«ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ».  

2. Практична частина - розрахункове завдання із визначення складу 

доходів, витрат, основних податків та фінансового результату діяльності 

підприємства. 

Контрольна робота передбачає виклад відповідей на два теоретичні 

запитання курсу на основі рекомендованої літератури і електронних носіїв 

інформації. 

Вибір запитань, що розглядаються в контрольній роботі, здійснюється за 

поданою таблицею. Варіанти запитань знаходяться на перетині передостанньої і 

останньої цифри номеру залікової книжки студента. 

 
 

 



ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

Контрольна робота виконується рукописним або комп'ютерним способом 

на сторінках аркушів білого паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 

міжрядкових інтервали (30 рядків на сторінці) або в учнівському зошиті.  

Контрольна робота повинна містити: титульний аркуш; два теоретичних 

завдання; список використаних джерел. Першою сторінкою контрольної роботи 

є титульний аркуш, який включається до загальної нумерації сторінок. На 

титульному аркуші номер сторінки не ставиться, на наступних сторінках номер 

проставляється у правому верхньому куті без крапки в кінці. Закінчується 

нумерація на останній сторінці додатків. Таблиці (якщо вони є) нумеруються 

послідовно в межах завдань. Номер таблиці складається з номера завдання і 

порядкового номера таблиці, наприклад, 1.2 (друга таблиця завдання 1). На 

останній сторінці списку використаних джерел вказується дата закінчення 

написання контрольної роботи й студент ставить особистий підпис. Контрольна 

робота виконується на стандартних аркушах паперу в строк, установлений 

навчальним планом. Контрольна робота здається до викладачеві до початку 

екзаменаційної сесії для перевірки. 
Максимальна сума балів поточного контролю – 70, які розподіляються наступним 

чином: 
 активність роботи протягом семестру не може перевищувати 4 бали; 
 виконання модульних завдань (3 модульний контроля) – не більше 24 бали; 
 виконання і захист контрольної роботи – не більше 30 балів. 

Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни «ФІНАНСИ» 

для якої передбачено підсумковий контроль екзамен для заочної форми навчання 
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4 - - - 4 8 - 4 4 8 - - - - - - - - 8 

Контрольна робота - 30 

     Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

1. Систематичність та активність роботи на аудиторних заняттях;  
2. Виконання модульних завдань. 

При цьому оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у 

відповідях і виступах на семінарських заняттях; активність при обговоренні 

питань, що винесені на семінарські заняття, правильність виконання 

практичних завдань; результати бліц-опитування. 

Система оцінювання роботи на семінарських і практичних заняттях: 



а) відповідь з питань семінарів / виконання практичних завдань – від 0-2.  

б) виконання самостійної (контрольної) роботи – 0-30 балів. Згідно з 

регламентом студент зобов'язаний подати його викладачеві дисципліни на 

перевірку до певної дати для отримання від нього рецензії з оцінкою 

дослідження. У разі недотримання студентом календарного графіка виконання 

роботи, студент не допускається до її захисту, а відповідно, до підсумкового 

контролю з дисципліни. Таким чином, якість виконання даного 

індивідуального науково-дослідного завдання оцінюється в діапазоні від 0 до 

20 балів, а результати його захисту оцінюються в діапазоні від 0 до 10 балів. 

Модульний контроль проводиться у вигляді вирішення тестових завдань 

в системі дистанційної освіти Мoodle. 
Критерії оцінювання знань здобувачів при виконанні  

та захисті контрольної роботи  
 1. Текст контрольної роботи 20 балів 

1.1 Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а також 
поставленим цілям і завданням, пропорційність структури роботи 

 

5 
1.2 Правильність оформлення роботи (нумерація сторінок, оформлення 

титульного аркуша, дотримання вимог до розміру полів, шрифту, 
міжрядкового інтервалу та інше), відсутність редакційних помилок 

1.3 Повнота і відповідність висновків змісту роботи 

1.4 Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми. 
Наявність та якість критичного огляду літературних джерел. 
Самостійність суджень і викладу матеріалу (наявність формулювання 
власної думки студента – автора) 

15 балів 

 2. Захист контрольної роботи 10 балів 

2.1 Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко викласти 
сутність і результати дослідження. 

5 

2.2 Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, здатність 
аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди 

5 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 



ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

1. Предмет і завдання курсу “Фінанси”. 

2. Зміст дисципліни. 

3. Використання фінансів в умовах ринкового господарства. 

4. Фінансова політика держави на сучасному етапі. 

5. Зміна змісту фінансового планування при переході до ринку. 

6. Роль фінансів у роздержавленні власності. 

7. Вплив організаційно-правових форм господарювання і галузевих 

особливостей на організацію фінансів. 

8. Державні витрати, їх економічне і соціальне значення. 

9. Роль фінансів у соціально-економічному розвитку товариства. 

10. Вплив фінансів на суспільний прогрес. 

11. Роль фінансів у рішенні соціальних проблем. 

12. Роль фінансів у розвитку міжнародних економічних відносин. 

13. Сфери і ланки фінансової системи, що сформувалася в умовах 

переходу країни до ринкової економіки. 

14. Дискусійні питання щодо проблем сутності й функцій фінансів у 

сучасних умовах. 

15. Перспективи розвитку бюджетних методів стимулювання 

виробництва. 

16. Зміст сучасної концепції фінансової політики. 

17. Заходи щодо запобігання фінансової кризи. 

18. Формування нових сфер керування фінансами в умовах переходу до 

ринкової економіки. 

19. Шляхи підвищення дієвості фінансового контролю в умовах переходу 

до ринкових відносин. 

20. Місце державних фінансів у загальній фінансовій системі країни. 

21. Динаміка державних прибутків в Україні за останнє десятиліття. 

22. Побудова податкової системи країни в умовах ринку. 

23. Співвідношення між прямими і непрямими податками в Україні. 

24. Зміни в системі бюджетного фінансування витрат на народне 

господарство в умовах переходу до ринку. 

25. Роль бюджетних витрат у проведенні соціально-культурних заходів. 

26. Соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту. 

27. Програма заходів щодо керування бюджетним дефіцитом. 

28. Економічна безпека держави і її оцінка. 

29. Зміни в бюджетній системі країни в останні роки. 

30. Особливості формування бюджетів у перехідний період. 

31. Особливості бюджетного процесу в Україні. 



32. Основні нормативні акти, що регламентують бюджетне право. 

33. Заходи у сфері керування державним боргом в Україні. 

34. Наслідки для бюджетів, грошового обігу й економіки в цілому при 

відмові від використання державного кредиту. 

35. Основні напрямки розвитку фінансів України в перехідний період. 

36. Причини помилок, допущених у сфері фінансів України в перехідний 

період. 

37. Переваги суспільного розвитку по шляху реформ і прояв цих переваг в 

області фінансів. 

38. Вплив на виробництво податку з прибутку. 

39. Механізм державного фінансового регулювання 

внутрішньогосподарських пропорцій розподілу прибутку підприємств. 

40. Фінанси як наука, зв'язок її з іншими дисциплінами. 

41. Виникнення фінансів як категорії та їхні специфічні ознаки. 

42. Фінанси як економічна категорія. Основні поняття фінансової науки. 

43. Склад і коротка характеристика фінансової системи України. 

44. Розподільна функція фінансів. 

45. Контрольна функція фінансів. 

46. Характеристика позабюджетних цільових фондів. 

47. Бюджет як економічна категорія. 

48. Бюджетна система України. 

49. Бюджетне улаштування. 

50. Бюджетна класифікація. 

51. Бюджетне регулювання. 

52. Упорядкування проекту бюджету. 

53. Розгляд і затвердження бюджету. 

54. Виконання бюджету як етап бюджетного процесу. 

55. Розробка звіту про виконання бюджету. 

56. Касове виконання доходної і видаткової частин бюджету. 

57. Сутність і законодавча база бюджетного права. 

58. Функції державних органів у зв'язку з бюджетним процесом. 

59. Економічна сутність і класифікація прибутків бюджету. 

60. Склад прибутків Державного бюджету України. 

61. Характеристика структури прибутків бюджету. 

62. Класифікація витрат бюджету. 

63. Склад витрат Державного бюджету України. 

64. Структура витрат бюджету. 

65. Дефіцит бюджету: поняття, причини, шляхи подолання. 

66. Кількісна характеристика дефіциту бюджету України. 



67. Сутність державного кредиту. 

68. Форми державного кредиту. 

69. Державний борг: сутність, обслуговування, керування. 

70. Сутність і функції податків. 

71. Класифікація податків. 

72. Податкова система: поняття і принципи побудови. 

73. Принципи і методи оподатковування. 

74. Податкова система України. 

75. Сутність грошових накопичень підприємства. 

76. Виторг підприємства і його види. 

77. Витрати виробництва й обертання. 

78. Склад балансового прибутку і порядок його використання. 

79. Фінансування капітальних інвестицій і капітального ремонту основних 

фондів. 

80. Фінансування оборотних коштів і приросту їхнього нормативу. 

81. Фінансове планування. 

82. Фінансова звітність. 

83. Сутність і роль фінансового ринку. 

84. Класифікація фінансових ринків. 

85. Види цінних паперів. 

86. Правове регулювання фінансового ринку. 

87. Фондова біржа. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Завдання 1. 

На підставі даних про Зведений, Державний та місцеві бюджети України 

за два роки, наведених у табл. 1: 

1. Розрахуйте відносні показники, які дозволять визначити процент 

виконання плану. Результати занесіть у таблицю. 

2. Розрахуйте величину міжбюджетних трансфертів. 

3. Зробіть висновки про структурні зрушення у складі бюджетів і 

найбільш вагомих показниках бюджетів в абсолютних та відносних величинах. 

 

 

 



Таблиця 1 

Видатки Зведеного, Державного та місцевих бюджетів України 

 

Роки 

Видатки 

1-й рік 2-й рік 

План, 
млн грн 

Факт, 
млн грн 

Виконання, 
% 

План, 
млн грн 

Факт, 
млн грн 

Виконання, 
% 

Зведений бюджет, 

у т. ч.: 
358 622,2 307 312,2  388 214,8 377842,8  

- загальний фонд 

- спеціальний фонд 

251 759,3 

106 862,9 

240 059,4 

67 252, 8 

 306 283,8 

81 931,0 

299 414,7 

78 428,1 

 

Державний бюджет 

(без урахування 

міжбюджетних 

трансфертів), у т.ч.: 

221 100,9 180 176,6  227 333,9 225 822,5  

- загальний фонд 

- спеціальний фонд 

137 098,2 

84 002,7 

131 270,6 

48 906,0 

 166 765,1 

60 568,9 

169 939,8 

59 882,8 

 

Місцеві бюджети 
(без урахування 

міжбюджетних 

трансфертів), у т.ч.: 

137 521,3 127 135,6  130 880,8 152 020,3  

- загальний фонд 

- спеціальний фонд 

114 661,1 

22 860,2 

108 788,8 

18 346,8 

 139 518,7 

21 362,1 

133 474,9 

18 545,4 

 

Державний бюджет 

(з урахування 

міжбюджетних 

трансфертів), у т.ч.: 

284 664,7 242 356,7  307 748,2 303 588,7  

- загальний фонд 

- спеціальний фонд 

194 378,7 

90 286,0 

187 760,0 

54 596,7 

 240 987,3 

66 760,9 

238 314,9 

65 273,8 

 

Міжбюджетні 
трансферти, разом 

      

 

Завдання 2. 

На підставі даних про державний бюджет країни за попередній та 

поточний роки, наведених у табл. 2: 

1).Розрахуйте відносні показники, які дають можливість визначити 

частку кожної статті доходів і видатків бюджету в загальній сумі доходів і 

видатків. Результати запишіть у таблицю; 

2) зробіть висновки про структурні зрушення у складі доходів бюджету і 

найбільш вагомих статей дохідної та видаткової частини державного бюджету 

в абсолютних та відносних величинах; 



Таблиця 2 

Відомості про державний бюджет країни 
Показники Попередній рік Поточний рік Відхилення 
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Доходи       

Податкові 

надходження 

21 958,0  28 934,8    

У тому числі: 

- податок на прибуток 

підприємств 

6 163,1  8 161,9    

- прибутковий податок 

з громадян 

-  -    

- податок на додану 

вартість 

10 348,4  13 471,2    

- акцизний збір 2 383,2  3 887,5    

-інші платежі 3 063,3  3 414,2    

Неподаткові 

надходження 

14 244,0  12 624,7    

Цільові фонди 426,3  189,1    

Інші 570,7  776,4    

Видатки       

Промисловість, 

енергетика, будівництво 
2 866,5  2 468,4    

С\г, лісове господарство, 

рибальство та мисливство 
1 058,7  1 367,6    

Транспорт, дорожнє 

господарство, зв'язок, 
телекомунікації та 

інформатика. 

600,8  1 120,6    

Житлово-комунальне 

господарство 

1,6  51,4    

Соціально-культурні 

заходи 

9 256,1  14 269,9    

Охорона навколишнього 

середовища та ядерна 
безпека 

115,7  527,8    

Національна оборона 3 038,9  3 536,4    

Державне управління 2 968,0  6 872,3    

Громадський порядок, 

безпека та судова влада 

3 981,0  4 676,6    

Інші видатки 9 282,7  639,1    

 

 

Завдання 3. 

Використовуючи дані табл. 3 про заплановані показники доходів 

державного бюджету країни за поточний і попередній роки: 

1) розрахуйте загальну суму запланованих доходів бюджету; 



2)  визначте структуру доходів бюджету в кожному періоді, порівняйте 

їх, результати розрахунків запишіть у таблицю. 

3) Зробіть висновки про інтенсивність зміни показників у часі. 

Таблиця 3 

Відомості про плани доходів державного бюджету 

Доходи План попереднього року План поточного року 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Податкові 

надходження 

23 043 480   28 172 1 402   

У тому числі: 

- податок на 

прибуток підприємств 

6 469 0   10 043 170   

- збори за 

використання 

природних ресурсів 

289 369   271 362   

- податок на додану 

вартість 

11 629 0   12 888 0   

- акцизний збір з 

вироблених товарів в 

Україні 

2 140 0   2 131 412   

- акцизний збір з 

ввезення на територію 

України товарів 

595 0   384 291   

-ліцензії на 

підприємницьку та 

професійну діяльність 

151 0   239 0   

-ввізне мито 1 580 0   2 006 43   

Неподаткові 

надходження 

1 886  7 882   5 496 6 293   

Доходи від операцій з 

капіталом 

111 0   116 621   

Офіційні трансферти 0 52   0 77   

Цільові фонди 215 70   0 121   

Разом доходів         

Завдання 4.  

На підставі наведених у таблиці 4 даних про видатки державного 

бюджету у звітному році: 

1) розрахуйте загальну суму видатків; 



2) визначте рівень виконання бюджету у видатковій частині, структуру 

видатків; 

3) зробіть висновки. 

Таблиця 4 

Відомості про видатки державного бюджету країни 

 

Показники 

Звітний рік 

Річний план 

(загальний і 

спеціальний 

фонди 

разом) млн 

грн 

Виконано 

(загальний і 

спеціальний 

фонди разом), 

млн грн 

Рівень 

виконання 

річного 

плану 

У % до 

загальної 

суми 

видатків 

1 2 3 4 5 

Державне управління 2 470,5 2571,5   

Судова влада 195,2 199,0   

Міжнародна діяльність 721,1 639,7   

Фундаментальні 

дослідження та сприяння 

науково-технічному 

прогресу 

638,5 701,8   

Національна оборона 2 406,1 2290,7   

Правоохоронна 

діяльність і гарантування 

безпеки держави  

2525,4 2534,5   

Освіта 2 910,2 2 697,0   

Охорона здоров’я  779,7 710,3   

Соціальний захист і 

соціальне забезпечення 

3 771,4 3 669,4   

Житлово-комунальне 

господарство 

2,3 2,4   

Культура і мистецтво 150,6 132,8   

Засоби масової інформації 157,0 154,7   

Фізична культура і спорт 113,6 110,3   

Промисловість і 

енергетика 

2 279,1 2 269,6   

Паливно-енергетичний 

комплекс 

1 913,0 1 912,9   

Будівництво 439,0 370,5   

Сільське, лісове 

господарство, рибальство 

і мисливство 

635,0 528,9   

1 2 3 4 5 

Транспорт, дорожнє 

господарство, зв’язок, 

телекомунікації та 

інформатика 

730,8 640,7   

Інші послуги, пов’язані з 

економічною діяльністю 

471,7 414,1   



Заходи, пов’язані  з 

ліквідацією наслідків 

Чорнобильської 

катастрофи та соціальним 

захистом населення 

1 812,9 1 810,6   

Охорона навколишнього 

природнього середовища 

119,0 119,2   

Попередження і 

ліквідація надзвичайних 

ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 

121,8 111,4   

Поповнення держаних 

запасів та резервів  

28,7 414,8   

Обслуговування 

державного боргу 

5 861,4 4 568,8   

Обслуговування 

внутрішнього державного 

боргу 

1 854,0 1 661,4   

Обслуговування  

зовнішнього державного 

боргу 

4 007,4 2 907,5   

Цільові фонди 2 093,1 2 114,5   

Інші видатки 638,1 493,9   

У тому числі резервний 

фонд Кабінету Міністрів 

240,0 237,3   

Разом видатків     

Міжбюджетні трансферти 4 099,4 4 415,5   

У тому числі дотації 

місцевим бюджетам 

3 993,2 4 123,3   

Разом видатків     

  

Завдання 5. 

 

На підставі наведених у табл. 5 даних про видатки державного бюджету у 

розрізі функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 

потрібно:  

1. Розрахувати загальну суму видатків.  

2. Визначити структуру фактичних видатків державного бюджету за 

результатами року, зробити висновки.  

 

 

 

 

 



Таблиця 5 

Видатки Державного бюджету України у розрізі функціональної 

класифікації видатків та кредитування бюджету 

 

 1-й рік 2-й рік 

План, 

млн грн 

Факт, 

млн грн 

Частка 

факт, % 

План, 

млн грн 

Факт, 

млн грн 

Частка 

факт, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Загальнодержавні функції, з 

них: 
51 760,4 24 868,2  56 683,3 34 694,3  

Обслуговування боргу 14 227,3 9 038,7  14 202,9 15 539,0  

Оборона 12 255,8 9 654,4  12 012,9 11 347,1  
- загальний фонд 

- спеціальний фонд 

137 098,2 

84 002,7 

131 270,6 

48 906,0 

 166 765,1 

60 568,9 

169 939,8 

59 882,8 
 

Громадський порядок, безпека 

та судова влада 
23 561,5 24 164,1  26 140,0 28 570,7  

Охорона навколиш 

нього природнього 

середовища 

1 492,2 1 824,3  2 002,6 2 292,7  

Житлово-комунальне 

господарство 
101,9 247,9  49,0 844,4  

Охорона здоров’я  6 738,3 7 530,5  7 418,4 8 759,0  

Духовний та фізичний 

розвиток 
2 335,8 3 216,2  2 615,7 5 165,5  

Освіта 25 153,2 23 925,1  27 091,4 28 807,5  

Соціальний захист та 

соціальне забезпечення 
53 646,5 51 512,3  70 199,9 69 311,3  

з них: соціальний захист 
пенсіонерів 

48 966,6 47 912,8  64 770,9 64 086,5  

Економічна діяльність, у т. ч.: 35 537,6 33 233,6  23 120,6 36 030,0  

с/г, лісове господарство та 

мисливство, рибне господарство 
5 811,7 6 173,5  5 277,2 7 208,3  

палевно-енергетичний комплекс 6 181,9 11 884,2  6 188,9 12 024,4  

транспорт 11 497,4 11 627,8  7 640,8 12 608,4  

інші видатки на економічну 

діяльність 

12 046,5 3 548,2  4 013,6 4 188,8  

Міжбюджетні трансферти 61 483,2 62 180,1  80 414,2 77 766,2  

Усього видатків   100,0   100,0 

 

 

Задача 6. 

Вихідні дані: Взуттєва фабрика виробила і продала магазину 50 пар 

жіночих чобіт. Собівартість однієї пари чобіт – 50 грн. Розмір націнки при 

продажу – 25 %. 

Необхідно: 

Визначити суму податку на додану вартість, що включається в ціну 

(вартість) чобіт, які продаються; відпускну вартість всіх чобіт та ціну однієї їх 



пари. Розрахунок здійснити у вигляді таблиці. 

Таблиця. Розрахунок суми ПДВ та ціни продажу чобіт 

№ Показники Сума, грн 

1 Собівартість всіх чобіт  

2 Сума націнки, %  

3 Сума ПДВ, %  

4 Відпускна вартість всіх чобіт  

5 Ціна продажу однієї пари чобіт  

 

Задача 7. 

Вихідні дані: Вартість придбаного товару (50 пар чобіт) без ПДВ 3125 грн. 

Розмір націнки 10 %. 

Необхідно: Визначити суму податку на додану вартість, що включається в 

ціну (вартість) чобіт, які перепродаються, відпускну вартість всіх чобіт і ціну 

однієї пари. Розрахунок здійснити у вигляді таблиці. 

Таблиця. Розрахунок ПДВ та ціни продажу товару (чобіт), що 

перепродається 

№ Показники Сума, грн 

1 Собівартість всіх чобіт  

2 Сума націнки, %  

3 Сума ПДВ, %  

4 Відпускна вартість всіх чобіт  

5 Ціна продажу однієї пари чобіт  

 

Задача 8. 

Вихідні дані: Завод „ Продтовари” виробив і продав 100000 пляшок по 0,5 

літра підакцизного вина. Собівартість однієї пляшки вина – 2,40грн. Розмір 

націнки – 25 %. Ставка акцизного збору – 0,40 грн. з однієї пляшки вина. 

Необхідно: 

1. Визначити оподаткований податком на додану вартість оборот. 

2. Розрахувати суму ПДВ. 

3. Визначити відпускну вартість всього вина. 

4. Розрахувати ціну продажу однієї пляшки вина. 



Розрахунок перелічених показників виконати за схемою, наведеною в 

таблиці. 

Таблиця. Розрахунок суми ПДВ по підакцизних товарах 

№ Показники Сума, грн 

1 Собівартість всього вина, що продається  

2 Сума націнки, %  

3 Сума акцизного збору  

4 Оборот, що оподатковується ПДВ  

5 Сума ПДВ  

6 Відпускна вартість всього вина  

7 Ціна продажу однієї пляшки вина  

 

Задача 9. 

Вихідні дані: Цегельний завод продав 100000 шт. Силікатної цегли. 

Відпускна ціна однієї тисячі штук цегли – 110 грн. 

Необхідно: 

1. Визначити загальну вартість проданої цегли. 

2. Визначити суму податку на додану вартість у вартості проданої цегли. 

Розрахунок перелічених показників виконати за схемою, наведеною в 

таблиці. 

Таблиця. Визначення суми ПДВ у вартості проданої продукції 

№ Показники Сума, грн 

1 Кількість проданої цегли, шт.  

2 Відпускна ціна однієї тисячі, грн.  

3 Загальна вартість проданої цегли, грн.  

4 В тому числі сума ПДВ, грн.  

 

Задача 10. 

Вихідні дані: Підприємство по реалізації підакцизних товарів за місяць має 

такі дані: 

 

 

 

 



Таблиця. Найменування товарів, що продаються, їх кількість та ставки 

акцизного збору 
№ Найменування 

товарів, що 

продаються 

Один. 

виміру 

Кіл-ть Ставки 

акцизу 

Сума 

акцизу, грн. 

1 Пиво солодове л 50000 0,21 за 1 л  

2 Вина виноградні л 5000 0,8 грн за 1 л  

3 Вина ігрісті шампанські л 4500 1,6 грн за 1 л  

4 Горілка, 40% л 5000 16,0 грн за 1 л 

100 % спирту 

 

 Всього     

 

Необхідно: Розрахувати суму акцизного збору по підакцизних товарах, які 

реалізуються. Розрахунок суми акцизного збору провести в таблиці, поданій в 

умові завдання. 

Задача 11. 

Вихідні дані: Ціна (вартість) реалізованих ювелірних виробів 150000 грн. 

Ставка акцизного збору – 55 %. 

Необхідно: Визначити суму акцизного збору, яка включається у відпускну 

ціну (вартість) ювелірних виробів. Розв’язання здійснити в таблиці. 

Таблиця. Визначення суми акцизного збору, включеної у відпускну ціну 

(вартість) ювелірних виробів. 

№ Показники Сума, грн 

1 Відпускна ціна (вартість) ювелірних виробів  

2 Сума податку на додану вартість  

3 Оптова ціна (вартість) без ПДВ  

4 Ставка акцизного збору, %  

5 Сума акцизного збору  

 

Задача 12. 

Вихідні дані: Суб’єктом підприємницької діяльності придбано в іншій 

країні 10 шкіряних курток за ціною 150 доларів США за одну куртку, що 

підтверджено митною декларацією. Курс долара по відношенню до гривні на 

день подання митної декларації складав: 1 долар = 5,45 грн. Ставка акцизного 

збору – 35 %. 



Необхідно: Визначити оподатковуваний оборот і суму акцизного збору. 

Розв’язання здійснити в таблиці. 

Таблиця. Розрахунок оподатковуваного обороту та суми акцизного збору 

по імпортних товарах, придбаних за іноземну валюту 

№ Показники Сума, грн 

1 Кількість придбаних курток, шт.  

2 Митна вартість 1 куртки в іноземній валюті, долар  

3 Митна вартість всіх курток в іноземній валюті, долар  

4 Курс долара до гривні  

5 Митна вартість курток в національній валюті, грн.  

6 Ставка акцизного збору, %  

7 Сума акцизного збору, грн.  

 

Задача 13. 

Вихідні дані :З 1 по 20 березня на підприємстві працювало 130 працівників, 

а з 21 по 31 118 працівників. 

Необхідно :Розрахувати суму комунального податку. 

 

Задача 14. 

Визначити суму комунального податку, якщо сума нарахованої заробітної 

плати складає 12000,00; середньоспискова чисельність – 13 чоловік. 

 

Задача 15. 

Визначити суму внеску до пенсійного фонду. 

Вихідні дані: нарахована заробітна плата Іванову І.І. – 1200,00; Петрову 

П.П. 800,00; Симоненко О.О. – 730,00. 

Задача 16. 

Визначити суму внеску до фонду соціального страхування. 

Вихідні дані: нарахована заробітна плата Іванову І.І. –900,00; Петрову П.П. 

700,00; Симоненко О.О. – 730,00. 

Задача 17. 

Визначити суму внеску до фонду соціального страхування від нещасного 



випадку. 

Вихідні дані: нарахована заробітна плата Іванову І.І. –1000,00; Петрову 

П.П. 900,00; Симоненко О.О. – 730,00. 

Задача 18. 

Визначити суму податку з доходів фізичних осіб. 

Вихідні дані: нарахована заробітна плата Іванову І.І. – 860,00; Петрову 

П.П. 1100,00; Симоненко О.О. – 890,00. 

 

Задача 19. 

Вихідні дані : Підприємство на звітну дату мало такі дані за балансом:  

а) статутний капітал - 8923,63 тис грн.;  

б) пайовий капітал - 162,50 тис гри. 

в) інший додатковий капітал - 107,13 тис грн.;  

г) резервний капітал -549,63 тис гри.;  

д) нерозподілений прибуток — 1263,75 тис грн  

є) не-оплачений капітал - 25,0 тис грн.;  

ж) довгострокові кредити банків -62,5 тис грн.;  

з) довгострокові фінансові зобов'язання - 50,0 тис грн.;  

к) відстрочені податкові зобов'язання -94,75 тис грн.;  

л) забезпечення виплат персоналу — 423,75 тис грн.;  

м) інші забезпечення — 6/8,13 тис грн.;  

н) короткострокові кредити банків - 375,0 тис грн.;  

о) поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 75,0 тис 

грн.;  

п) кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги — 802,50 тис 

грн.;  

р) поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів -841,63 тис 

грн., з бюджетом по сплаті податків - 483,0 тис грн., з позабюджетних платежів 

— 66,88 тис грн., зі страхування — 52;13 тис грн., з оплати праці - 172,63 тис 

грн., з учасниками по виплаті дивідентів - 580,5 тис грн., інші поточні 

зобовязання - 50,25. 

Необхідно : Визначити обсяг фінансових ресурсів. 

Задача 20. 

По закінченні звітного року фірма мала на поточному рахунку 39,5 тис грн. 

Грошові кошти в касі становили 3,5 тис грн. Вартість необоротних активів 

становила 405 тис грн, у тому числі нарахована амортизація дорівнювала 22,37 

тис грн. Вартість виробничих запасів — 15 тис грн, готової продукції — 26,5 тис 

грн. Дебіторська заборгованість становила 26,0 тис, кредиторська — 21,1 тис 

грн. Заборгованість акціонерам з виплати дивідендів — 1,2 тис грн. Внески 

власників фірми у статутний фонд — 381 тис грн, короткостроковий банківський 

кредит — 80 тис, сума нерозподіленого прибутку — 9,83 тис грн. 



Складіть бухгалтерський баланс фірми на кінець звітного року, визначте 

співвідношення між власним та позичковим капіталом. 

 

Задача 21. 

Чиста виручка від реалізації продукції становить 64 200 тис грн, 

собівартість реалізованої продукції — 32 620 тис, адміністративні витрати — 

8840 тис, витрати на збут — 6000 тис, інші витрати — 1000 тис грн. Податок на 

прибуток — 25 %. Визначте валовий прибуток підприємства від реалізації 

продукції, прибуток від операційної діяльності, чистий прибуток, рентабельність 

реалізованої продукції. 

 

Задача 22. 

Вихідні дані : Виручка від продажу продукції із урахуванням інших 

надходжень ( без ПДВ, акцизів) складає 48752,5 тис грн. Заробітна плата - 5580,0 

тис грн. Матеріально-грошові витрати (без врахування витрат на оплату праці) - 

29568,5 тис грн. Отриманий чистий дохід у розмірі 35 % направляється на сплату 

податків до бюджету, а решта залишається на підприємстві. 

Визначити валовий та чистий доходи та розподілити їх . 

 

Задача 23. 

Вихідні дані: 

1) дохід (виручка) від реалізації продукції - 6300,0 тис грн. 

2) відрахування з доходу : 

- податок на додану вартість - 1050,0 тис грн. 

- акцизний збір - 320,0 тис грн. 

- інші відрахування - 250,0 тис грн. 

- собівартість реалізованої продукції- 3000,0 тис грн.  

- інші операційні доходи - 1240,0 тис грн.  

- адміністративні витрати — 950, тис грн.  

- витрати на збут -220,0 тис грн.  

- інші витрати 660,0 тис грн. 

Необхідно : Визначити фінансовий результат від операційної діяльності 

підприємства. 

 

Задача 24. 

Визначте повну початкову вартість основних фондів підприємства, якщо 

відомо, що річна норма амортизаційних відрахувань становить 15%, а сума 

щорічних амортизаційних відрахувань — 4800 гривень. 

 

Задача 25. 

Визначте суму податку на прибуток, відрахованого до бюджету, якщо 

прибуток від звичайної діяльності до оподаткування — 250 тис грн, ставка 

податку на прибуток — 25 %, сума пільг — 35 тис грн. 
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	«ФІНАНСИ»
	Програма навчальної дисципліни
	ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ФІНАНСІВ.
	Тема 1. Поняття фінансів та їх роль в економічному розвитку
	Економічна природа категорії «фінанси». Форми прояву фінансів. Вихідні фінансові категорії. Фінансові ресурси. Фінансові протиріччя та способи їх збалансування. Характерні ознаки фінансів. Моделі фінансових відносин в суспільстві. Функції та роль фіна...
	Тема 2. Фінансовий механізм та фінансова політика.
	Фінансова політика, як економічна категорія. Сутність, складові і типи фінансової політики. Фінансовий механізм та його інструменти. Фінансове забезпечення та фінансове регулювання. Управління фінансовим механізмом. Організаційно-правове забезпечення ...
	Тема 3. Фінансова система.
	Структурна будова та засади функціонування фінансової системи. Внутрішня і зовнішня структура фінансової системи. Організаційна структура фінансової системи. Органи управління фінансовою системою та фінансові інституції, що входять до її складу, їх пр...
	Тема 4. Управління фінансами та фінансовий контроль
	Сутність управління фінансами. Методи управління фінансами. Поняття фінансового контролю, його форми та види. Методи фінансового контролю.
	Тема 5. Сфера публічних фінансів: загальнодержавні і місцеві фінанси
	Сутність та функції публічних фінансів. Склад та структура публічних фінансів. Публічні доходи та витрати, їх характеристика. Місцеві фінанси, їх складові.
	ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
	Тема 6. Державний бюджет, його призначення та роль в суспільстві
	Сутність бюджету та державного бюджету, його моделі. Принципи побудови та функції державного бюджету. Бюджетна класифікація, її призначення. Принципи бюджетної системи України. Принцип збалансованості бюджетної системи. Принцип єдності бюджетної систе...
	Тема 7. Доходи і видатки державного бюджету України.
	Поняття доходів державного бюджету, їх класифікація. Поняття видатків державного бюджету, їх класифікація. Показники, що характеризують стан бюджету (бюджетна рівновага, бюджетний дефіцит, бюджетний профіцит).
	Тема 8. Бюджетна система та бюджетний устрій
	Поняття бюджетного бюджетної системи держави та бюджетного устрою. Бюджетний устрій унітарної та федеративної держави. Складові бюджетної системи України.
	МОДУЛЬ 3. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ
	Тема 9. Сутність і види податків
	Сутність податків і їх роль у системі доходів державного бюджету. Функції податків, принципи та елементи оподаткування. Класифікація податків та їх характеристика.
	Тема 10. Організація податкової системи. Основи організації податкової політики держави
	Теоретичні засади побудови податкової системи. Загальнодержавні та місцеві податки в податковій системі України. Зміст і цілі податкової політики держави. Типи податкової політики. Засоби реалізації податкової політики держави
	Тема 11. Державний кредит та державний борг.
	Сутність державного кредиту як економічної категорії, його форми та види (зовнішній та внутрішній). Державні позики, їх характеристика. Державні гарантії, їх призначення. Державний борг, його види та управління ним.
	Тема 12. Соціальний захист.
	Поняття соціального захисту, його система в Україні. Поняття державних цільових фондів, їх призначення, шляхи утворення, класифікація. Характеристика фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування
	Тема 13. Фінанси підприємств, основи їх організації.
	Сутність фінансів підприємств. Фінансові ресурси підприємства.  Дохід підприємства, порядок його розподілу. Активи підприємства
	Тема 14. Страхування та страховий ринок України
	Поняття страхового ризику, страхового захисту, страхового фонду. Економічна сутність страхування, його функції та принципи. Класифікація у страхуванні, її критерії. Страховий ринок України, його основні суб’єкти
	Тема 15. Фінансовий ринок, його місце у фінансовій системі України.
	Сутність фінансового ринку, його структура. Цінні папери як основний інструмент фінансового ринку. Державне регулювання фінансового ринку України.
	Тема 16. Міжнародні фінанси.
	Поняття та складові міжнародних фінансів. Характеристика міжнародні фінансові відносини. Міжнародні фінансові інститути.
	ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
	Контрольна робота складається із 2 основних частин:
	1. Теоретичні питання модулів «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ», «ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ».
	2. Практична частина - розрахункове завдання із визначення складу доходів, витрат, основних податків та фінансового результату діяльності підприємства.
	Контрольна робота передбачає виклад відповідей на два теоретичні запитання курсу на основі рекомендованої літератури і електронних носіїв інформації.
	Вибір запитань, що розглядаються в контрольній роботі, здійснюється за поданою таблицею. Варіанти запитань знаходяться на перетині передостанньої і останньої цифри номеру залікової книжки студента.
	ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
	Контрольна робота виконується рукописним або комп'ютерним способом на сторінках аркушів білого паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали (30 рядків на сторінці) або в учнівському зошиті.
	Контрольна робота повинна містити: титульний аркуш; два теоретичних завдання; список використаних джерел. Першою сторінкою контрольної роботи є титульний аркуш, який включається до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не с...

	б) виконання самостійної (контрольної) роботи – 0-30 балів. Згідно з регламентом студент зобов'язаний подати його викладачеві дисципліни на перевірку до певної дати для отримання від нього рецензії з оцінкою дослідження. У разі недотримання студентом ...
	Критерії оцінювання знань здобувачів при виконанні
	та захисті контрольної роботи
	ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
	1. Предмет і завдання курсу “Фінанси”.
	2. Зміст дисципліни.
	3. Використання фінансів в умовах ринкового господарства.
	4. Фінансова політика держави на сучасному етапі.
	5. Зміна змісту фінансового планування при переході до ринку.
	6. Роль фінансів у роздержавленні власності.
	7. Вплив організаційно-правових форм господарювання і галузевих
	особливостей на організацію фінансів.
	8. Державні витрати, їх економічне і соціальне значення.
	9. Роль фінансів у соціально-економічному розвитку товариства.
	10. Вплив фінансів на суспільний прогрес.
	11. Роль фінансів у рішенні соціальних проблем.
	12. Роль фінансів у розвитку міжнародних економічних відносин.
	13. Сфери і ланки фінансової системи, що сформувалася в умовах переходу країни до ринкової економіки.
	14. Дискусійні питання щодо проблем сутності й функцій фінансів у сучасних умовах.
	15. Перспективи розвитку бюджетних методів стимулювання виробництва.
	16. Зміст сучасної концепції фінансової політики.
	17. Заходи щодо запобігання фінансової кризи.
	18. Формування нових сфер керування фінансами в умовах переходу до ринкової економіки.
	19. Шляхи підвищення дієвості фінансового контролю в умовах переходу до ринкових відносин.
	20. Місце державних фінансів у загальній фінансовій системі країни.
	21. Динаміка державних прибутків в Україні за останнє десятиліття.
	22. Побудова податкової системи країни в умовах ринку.
	23. Співвідношення між прямими і непрямими податками в Україні.
	24. Зміни в системі бюджетного фінансування витрат на народне господарство в умовах переходу до ринку.
	25. Роль бюджетних витрат у проведенні соціально-культурних заходів.
	26. Соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту.
	27. Програма заходів щодо керування бюджетним дефіцитом.
	28. Економічна безпека держави і її оцінка.
	29. Зміни в бюджетній системі країни в останні роки.
	30. Особливості формування бюджетів у перехідний період.
	31. Особливості бюджетного процесу в Україні.
	32. Основні нормативні акти, що регламентують бюджетне право.
	33. Заходи у сфері керування державним боргом в Україні.
	34. Наслідки для бюджетів, грошового обігу й економіки в цілому при відмові від використання державного кредиту.
	35. Основні напрямки розвитку фінансів України в перехідний період.
	36. Причини помилок, допущених у сфері фінансів України в перехідний період.
	37. Переваги суспільного розвитку по шляху реформ і прояв цих переваг в області фінансів.
	38. Вплив на виробництво податку з прибутку.
	39. Механізм державного фінансового регулювання внутрішньогосподарських пропорцій розподілу прибутку підприємств.
	40. Фінанси як наука, зв'язок її з іншими дисциплінами.
	41. Виникнення фінансів як категорії та їхні специфічні ознаки.
	42. Фінанси як економічна категорія. Основні поняття фінансової науки.
	43. Склад і коротка характеристика фінансової системи України.
	44. Розподільна функція фінансів.
	45. Контрольна функція фінансів.
	46. Характеристика позабюджетних цільових фондів.
	47. Бюджет як економічна категорія.
	48. Бюджетна система України.
	49. Бюджетне улаштування.
	50. Бюджетна класифікація.
	51. Бюджетне регулювання.
	52. Упорядкування проекту бюджету.
	53. Розгляд і затвердження бюджету.
	54. Виконання бюджету як етап бюджетного процесу.
	55. Розробка звіту про виконання бюджету.
	56. Касове виконання доходної і видаткової частин бюджету.
	57. Сутність і законодавча база бюджетного права.
	58. Функції державних органів у зв'язку з бюджетним процесом.
	59. Економічна сутність і класифікація прибутків бюджету.
	60. Склад прибутків Державного бюджету України.
	61. Характеристика структури прибутків бюджету.
	62. Класифікація витрат бюджету.
	63. Склад витрат Державного бюджету України.
	64. Структура витрат бюджету.
	65. Дефіцит бюджету: поняття, причини, шляхи подолання.
	66. Кількісна характеристика дефіциту бюджету України.
	67. Сутність державного кредиту.
	68. Форми державного кредиту.
	69. Державний борг: сутність, обслуговування, керування.
	70. Сутність і функції податків.
	71. Класифікація податків.
	72. Податкова система: поняття і принципи побудови.
	73. Принципи і методи оподатковування.
	74. Податкова система України.
	75. Сутність грошових накопичень підприємства.
	76. Виторг підприємства і його види.
	77. Витрати виробництва й обертання.
	78. Склад балансового прибутку і порядок його використання.
	79. Фінансування капітальних інвестицій і капітального ремонту основних фондів.
	80. Фінансування оборотних коштів і приросту їхнього нормативу.
	81. Фінансове планування.
	82. Фінансова звітність.
	83. Сутність і роль фінансового ринку.
	84. Класифікація фінансових ринків.
	85. Види цінних паперів.
	86. Правове регулювання фінансового ринку.
	87. Фондова біржа.
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