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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. 
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МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ФІНАНСІВ. 

 

Змістовний модуль 1.  

 
Тема 1. ПОНЯТТЯ ФІНАНСІВ ТА ЇХ РОЛЬ 

В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ 

  
1. Сутність фінансів: концепції, ознаки, функції 

2. Генезис фінансів: причини виникнення фінансів, етапи розвитку 

3. Зміст фінансових відносин: суб’єкти та об’єкти, моделі фінансових 

відносин в суспільстві 

4. Фінансові ресурси як носій фінансових відносин 

Теми повідомлень/есе  

1.Фінанси як історична  категорія. 

2. Соціально-економічна сутність і функції фінансів. 

3. Фінанси України в умовах реформи. 

Контрольні запитання та завдання 

1. Охарактеризуйте передмови виникнення фінансів. 

2. Розкрийте соціально-економічну сутність фінансів. 

3. Дайте визначення терміну «фінанси». 

4. Порівняйте два терміни «гроші» і фінанси. Чим вони відрізняються? 

5. Чи всі грошові відносини є фінансовими? Посніть свою відповідь. 

6. Назвіть суб’єктів фінансових відносин. 

7. Розкрийте сутність і принципи здійснення розподільчої функції 

фінансів. 

8. Як реалізується контрольна функція фінансів? 
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Практична робота за темою  

Завдання 1. Основні терміни та поняття 

Кожному з положень, відзначених цифрами знайдіть відповідний 

термін, чи поняття: 

А) фінанси; 

Б) фінансові ресурси; 

В) фінансовий механізм; 

Г) форми мобілізації фінансових ресурсів; 

Д) фінансовий ринок 

1. Податки, збори, відрахування. 

2. Ринок грошей, кредитних ресурсів, цінних паперів, фінансових послуг. 

3. Економічна категорія, що відображає сукупність економічних відносин 

пов’язаних зі створенням, розподілом, перерозподілом і використанням 

фондів фінансових ресурсів. 

4. Сукупність форм і методів мобілізації фінансових ресурсів. 

5. Сума коштів , спрямованих в основні та оборотні засоби підприємства, 

на основі яких формуються продуктивні доходи. 

 

Завдання 2. Правильно/ неправильно. 

Визначте, правильні(П) чи неправильні(Н) такі твердження: 

1. Основа фінансових ресурсів - капітал. 

2. Фінанси - це гроші і лише гроші. 

3. Головним завданням фінансової політики є пошук оптимальної 

моделі перерозподілу фінансових ресурсів з метою прискорення зростання 

матеріального виробництва і добробуту населення. 

4. Об’єктами фінансових відносин є національне багатство та валовий 

внутрішній продукт. 

5. Фінанси виконують дві функції - розподільну та контрольну. 

6. Фінанси - самостійна наука, що не пов’язана з іншими 

економічними дисциплінами. 

7. Поняття фінанси виникло за часів Римської імперії. 

8. Основне призначення фінансів - надходження коштів до бюджетів. 

9. Державні фінанси - це податкові стягнення до бюджету. 

10. Фінансова криза на Україні з 2000 року ускладнюється все більше. 

11.      Фінансові органи очолює ДПА України. 

12. Причини фінансової кризи в Україні - різкий ріст ВВП та 

перевиробництво товарів. 
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Тести 

1. Фінанси це: 

а) виробничі відносини; 

б) економічні відносини; 

в) структурні відносини; 

г) правильна відповідь відсутня. 

2. У фінансовій науці найбільш поширеними є наступні концепції щодо 

сутності фінансів: 

а) державна і приватна; 

б) банківська і корпоративна; 

в) відтворювальна і розподільча; 

г) теологічна і еволюційна. 

3. Не є фазою суспільного виробництва (відтворення): 

а) виробництво; 

б) розподіл; 

в) споживання; 

г) автоматизація. 

4. Головним призначенням фінансів є  

а) стабільність виплати заробітної плати; 

б) забезпечення необхідних умов для створення, розподілу та використання 

валового внутрішнього продукту в країні; 

в) мінімізація економічних ризиків; 

г) розвиток ринку цінних паперів. 

5. Створення і використання доходів і фондів фінансових ресурсів є основними 

функціями фінансів відповідно до: 

а) розподільчої концепції; 

б) відтворювальної концепції; 

в) державної концепції; 

г) приватної концепції. 

6. Об’єктом фінансових відносин є 

а) валовий внутрішній продукт; 

б) національне багатство; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильної відповіді немає. 

7. Найбільш характерною адміністративна модель фінансових відносин у ХХ 

столітті є для: 

а) СРСР; 

б) Швеції; 

в) Великій Британії; 

г) США. 

8. Найбільший рівень участі держави у розподілі ВВП характерний для: 

а) американської моделі фінансових відносин; 

б) західноєвропейської моделі фінансових відносин; 

в) скандинавської моделі фінансових відносин. 

г) всі відповіді правильні. 

9. Матеріальним носієм фінансових ресурсів є: 

а) фінансова політика; 

б) фінансові ресурси; 

в) фінансова система; 

г) фінансовий механізм. 

10. Державні позабюджетні фонди акумулюють фінансові ресурси на … 

а) державному рівні; 

б) корпоративному рівні; 

в) приватному рівні; 

г) правильна відповідь відсутня. 



9 
 

Змістовний модуль 2.  
 

Тема 2. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ 

ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА 

 
1. Поняття фінансового механізму, його призначення, складові 

2. Види фінансового механізму, їх характеристика 

3. Сутність фінансової політики, її мета, задачі, елементи 

4. Види й типи фінансової політики, їх характеристика 

Теми повідомлень/есе  

1.Державна політика у сфері фінансів та роль держави у розвитку 

економіки. 

2. Основні напрямки державної фінансової політики в Україні в період 

переходу до ринку. 

3. Управління фінансами в розвинутих зарубіжних країнах. 

4. Типи та інструменти фіскальної політики. 

5. Інструменти грошово-кредитної політики. 

6. Механізм операцій на центрального банку на відкритому ринку цінних 

паперів. 

Контрольні запитання та завдання 

1. Охарактеризуйте поняття «фінансова політика». 

2. На яких принципах базується фінансова політика? 

3. Що є основною метою фінансової політики? 

4. Які складові фінансової політики? 

5. Які елементи включає механізм реалізації фінансової політики?  

6. Які критерії оцінки результативності фінансової політики? 

7. Розкрийте особливості фінансової політики в Україні на сучасному 

етапі. 

8. Що являє собою фінансовий механізм і які його складові? 

9. Охарактеризуйте фінансові методи та фінансові важелі. 

10.  Як змінюються методи управління фінансами в умовах переходу до 

ринку? 

11. Через які організаційні структури забезпечується управління 

фінансами? 

Практична робота за темою  

Завдання 1. Основні терміни та поняття 
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Кожному з положень, відзначених цифрами знайдіть відповідний термін, 

чи поняття: 

А) фінансове планування; 

Б) фінансова політика; 

В) фінансове право; 

Г) фінансовий контроль. 

1. Процес розроблення і затвердження фінансових планів як засобу 

збалансування фінансових потреб і можливостей. 

2. Створення відповідної системи фінансових органів та інституцій, 

надання їм достатніх функцій і повноважень для реалізації даної політики. 

3. Сукупність видів, форм і методів перевірки законності і доцільності 

здійснення фінансових операцій та реалізації на цій основі завдань фінансової 

політики. 

4. Сукупність юридичних норм, які регулюють фінансові відносини та 

фінансову діяльність у суспільстві. 

  Завдання 2. Правильно/ неправильно. 

Визначте, правильні(П) чи неправильні(Н) такі твердження: 

1. Фінансова політика — комплекс дій і заходів, що здійснюються 

державою в межах наданих їй функцій та повноважень у сфері фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання та фінансових інституцій, громадян і безпосередньо 

держави з метою вирішення певних завдань і досягнення поставлених цілей. 

2. Монетарна політика характеризує дії держави щодо централізації 

частини виробленого ВВП та її суспільного використання. 

3. Податкова політика характеризує діяльність держави у сфері 

оподаткування — установлення видів та співвідношення податків. 

4. Фінансова тактика — це політика, що розрахована на довготермінову 

перспективу і вирішення глобальних завдань соціально-економічного розвитку. 

5. Помірна регламентація полягає у тому, що переважна частина 

фінансових відносин регулюється державою. 

6. Політика мінімальних обмежень спрямована на формування 

максимальної заінтересованості суб’єктів підприємницької діяльності та громадян в 

ефективному господарюванні. 

7. Політика економічного зростання спрямована на досягнення 

необхідного для країни рівня щорічного збільшення обсягів ВВП з урахуванням її 

потенціалу. 

8. Фінансовий механізм — сукупність фінансових методів і форм, 

інструментів та важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства. 

9. Фінансове забезпечення реалізується на основі відповідної системи 

фінансування, яке може здійснюватися у двох формах. 

10. Кредитування як форма фінансового забезпечення полягає у 

тимчасовому використанні позичених ресурсів. 
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11. Ефективність фінансового механізму залежить від цілеспрямованого 

вибору фінансових інструментів та дійовості їх впливу на окремі сторони соціально- 

економічного розвитку. 

Тести 

1. Фінансовий механізм розглядається як: 

а) функціонування фінансів; 

б) сукупність методів і форм, інструментів, прийомів і важелів впливу на 

соціально-економічний розвиток; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильна відповідь відсутня. 

2. Виділення певної суми фінансових ресурсів на розв’язання окремих завдань 

фінансової політики господарюючого суб'єкта є: 

а) фінансовим забезпеченням; 

б) фінансовим регулюванням; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильна відповідь відсутня. 

3. Основою якої форми фінансового забезпечення є власний капітал? 

а) самофінансування; 

б) кредитування; 

в) зовнішнє фінансування; 

г) всі відповіді правильні. 

4. Форма фінансового забезпечення, що полягає у тимчасовому і платному 

використанні позичених ресурсів 

а) кредитування; 

б) лімітування; 

в) санкція; 

г) субсидія. 

5. Вид фінансового механізму, для якого є характерною безпосередня участь 

держави: 

а) регулюючий; 

б) директивний; 

в) народний; 

г) правильна відповідь відсутня. 

6. Спосіб організації і використання фінансових відносин – це … 

а) фінансовий коефіцієнт; 

б) фінансові ресурси; 

в) фінансова категорія; 

г) фінансова політика. 

7. Фінансова політика держави розглядається на: 

а) світовому рівні; 

б) макроекономічному рівні; 

в) мікроекономічному рівні; 

г) приватному рівні. 

8. Політика, що розрахована на довготермінову перспективу і вирішення 

глобальних завдань соціально-економічного розвитку: 

а) фінансова тактика; 

б) фінансова стратегія; 

в) всі відповіді правильні; 

г) правильна відповідь відсутня. 

9. На підтримання макроекономічної рівноваги на основі сталих обсягів 

виробництва при стабільності цін направлена … 

а) політика стабілізації; 

б) політика економічного 

зростання; 

в) політика обмеження ділової 

активності; 

г) правильна відповідь відсутня. 

10. Класичний тип фінансової політики заснований на працях: 

а) Аристотеля та Платона; 

б) А. Сміта та Д. Рікардо; 

в) К. Маркса та Ф. Енгельса; 

г) Дж. Кейнса та його 

послідовників. 
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Змістовний модуль 2.  
 

Тема 3. ФІНАНСОВА СИСТЕМА 

 

 
 

1. Поняття фінансової системи, її типи, ознаки та принципи її побудови  

2. Внутрішня (структурна) будова фінансової системи 

3. Фінансова система України за організаційною структурою 

 

Теми повідомлень/есе  

1.Роль та значення фінансових посередників для економіки країни. 

2. Державна фінансова система у розвинутих зарубіжних країнах. 

 

Контрольні запитання та завдання 

1. Охарактеризуйте поняття «фінансової системи». 

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

3. З яких ланок складаються централізовані фінанси? Дайте їм 

характеристику. 

4. З яких ланок складаються децентралізовані фінанси. Дайте їм 

характеристику. 

5. Який склад і функції фінансових органів влади? 

6. У чому полягає сутність стратегічного та оперативного управління 

фінансами?  Які органи державного управління його здійснюють ? 

7. Які функції виконує Міністерство фінансів України? 

8. Які функції покладено на Державне казначейство? 

9. Які функції і повноваження має Державна податкова служба? 
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Практична робота за темою  

Завдання 1. Основні терміни та поняття 

Кожному з положень, відзначених цифрами знайдіть відповідний термін, 

чи поняття: 

A)фінансова система за внутрішньою структурою; 

Б) фінансова система за організаційною будовою; 

B)фінансовий ринок; 

Г) ринок капіталів. 

1.Сфера торгівлі не тільки грошима, а й правом власності. 

2.Важлива складова фінансової та економічної систем. 

3.Сукупність фінансових органів та інституцій, які управляють 

грошовими потоками. 

4.Сукупність відносно відособлених взаємопов’язаних сфер і ланок, які 

відображають специфічні форми та методи фінансових відносин. 

   

Завдання 2. Правильно/ неправильно. 

Визначте, правильні(П) чи неправильні(Н) такі твердження: 

1. Фінансова система розглядається лише за внутрішньою структурою 

2. Внутрішня структура фінансової системи відображає об’єктивну 

сукупність фінансових відносин і є загальною для всіх країн. 

3. Світова та регіональні фінансові системи складаються з трьох рівнів. 

4. Фінанси суб’єктів господарювання призначені для забезпечення 

діяльності підприємств. 

5. Страхування являє собою відособлену ланку фінансової системи, яка 

відображає відносини з приводу формування і використання колективних страхових 

фондів. 

6. Фінансовий ринок є важливою складовою фінансової та економічної 

систем. 

7. Фінансовий ринок поділяється на три ланки: ринок грошей, ринок 

капіталів, ринок цінних паперів. 

8. Центральне місце в управлінні фінансами в Україні, посідає Пенсійний 

фонд. 

9. Аудиторська палата не є фінансовим органом. 

10. Державна податкова адміністрація організовує справляння податків та 

контроль за дотриманням податкового законодавства. 

11. Рахункова палата України створена з метою здійснення позавідомчого 

контролю за складанням і виконанням бюджету держави. 
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Тести 

1. Фінансову систему розглядають як: 

а) економічні (фінансові) відносини, що виокремлюють фонди фінансових 

ресурсів; 

б) сукупність фінансових інститутів та органів управління фінансами; 

в) сукупність виокремлених фондів фінансових ресурсів за певною ознакою; 

г) всі відповіді правильні. 

2. Виділяють такі типи фінансових систем: 

а) реальні та фінансові; 

б) оборотні та необоротні; 

в) активні та пасивні; 

г) реальні та чисті. 

3. Мікроекономічний рівень фінансової системи ... 

а) характеризує фінансові відносини групи країн або є світу в цілому; 

б) пов'язаний з фінансовими відносинами в межах певної держави; 

в) охоплює рівень суб’єктів господарювання та домогосподарств;  

г) всі відповіді правильні. 

4. Фінансовий ринок та страхування охоплюють: 

а) міжнародний рівень фінансової системи; 

б) макроекономічний рівень фінансової системи; 

в) мікроекономічний рівень фінансової системи; 

г) рівень забезпечення фінансової системи. 

5. До сфери публічних фінансів не належить: 

а) бюджет держави; 

б) позабюджетні фонди; 

в) державний (місцевий кредит); 

г) правильна відповідь відсутня. 

6. Головною функцією фінансової системи є: 

а) забезпечення задоволення потреб суб’єктів фінансових відносин; 

б) забезпечення політичної стабільності; 

в) культурне відродження нації; 

г) правильної відповіді немає. 

7. Діяльність державних підприємств відповідає: 

а) макроекономічному рівню; 

б) мікроекономічному рівню; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильна відповідь відсутня. 

8. Фінансова система за внутрішньою будовою складається з: 

а) фінансових інститутів; 

б) фінансових органів; 

в) всі відповіді правильні; г) правильної відповіді немає. 

9. До фінансових інститутів не відносяться: 

а) комерційні банки; 

б) страхові компанії; 

в) фінансові посередники; 

г) правильна відповідь відсутня. 

10. Відносини, пов’язані з формування, розподілом і використанням доходів 

населення відображають ... 

а) резервні державні фонди; 

б) фінанси суб’єктів господарювання; 

в) фінанси домогосподарств; 

г) правильна відповідь відсутня. 
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Змістовний модуль 3.  
 

Тема 4. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ  

ТА ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 

 
 

1. Сутність управління фінансами 

2. Методи управління фінансами, їх характеристика 

3. Поняття фінансового контролю, його форми та види 

4. Методи фінансового контролю 

 

Теми повідомлень/есе  

1.Організація фінансового контролю в Україні. 

 

Контрольні запитання та завдання 

1. Що таке фінансовий контроль і яка його роль? 

2. Які є види та методи фінансового контролю? 

3. Які функції і повноваження має Рахункова палата України? 

4. У чому полягають відмінності між державним, відомчим, 

корпоративним і незалежним фінансовим контролем? 

5. У чому полягає сутність управління фінансами? 

6. Які є методи управління фінансами? 
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Практична робота за темою 

ТЕСТИ 

1. Забезпечення необхідними фінансовими ресурсами є … 

а) метою управління фінансами; 

б) об’єктом управління фінансами; 

в) суб’єктом управління фінансами; 

г) всі відповіді правильні. 

2. До функцій управління фінансами не належить: 

а) аналіз фінансових ресурсів та фінансових відносин; 

б) обґрунтування та прийняття оперативних фінансових рішень; 

в) контроль за виконанням прийнятих фінансових рішень; 

г) правильна відповідь відсутня. 

3. Спеціальне науково-фахове дослідження для визначення майбутнього фінансового 

стану називається... 

а) фінансове планування; 

б) фінансове прогнозування; 

в) фінансове регулювання; 

г) правильна відповідь відсутня. 

4. Раціональне співвідношення між витрати на фінансове планування та 

отриманими результатами передбачено ... 

а) принципом гнучкості; 

б) принципом реальності; 

в) принципом економічності; 

г) принципом інтегрованості. 

5. Фінансове регулювання - це ... 

а) це процес розробки порядку формування і використання фінансових ресурсів для 

досягнення поставленої мети; 

б) це вплив на спонукальні дії суб’єктів фінансових відносин за допомогою важелів 

фінансового механізму та встановлення залежності винагороди від результатів діяльності; 

в) це діяльність, спрямована на зміну кількісних і якісних показників фінансових процесів; 

г) процесу вивчення, порівняння, виявлення, фіксації проблем змісту і відображення 

господарських операцій та вжиття заходів для їх розв’язання, усунення порушень, 

попередження в подальшому. 

6. Предметом фінансового контролю є … 

а) конкретний вид діяльності, на які спрямовуються контрольні дії суб’єкта контролю; 

б) фізична чи юридична особа, на види діяльності якої спрямовуються контрольні дії; 

в) операції порівняння, зіставлення показників діяльності об’єкта контролю з певними 

нормами, нормативами; 

г) правильна відповідь відсутня. 

7. У пошуку невикористаних резервів підвищення ефективності діяльності 

полягає ... 

а) інформаційна функція фінансового 

контролю; 

б) профілактична функція фінансового 

контролю; 

в) мобілізуюча функція фінансового 

контролю; 

г) соціальна функція фінансового 

контролю. 

8. До здійснення фінансових і господарських операцій проводиться ... 

а) попередній фінансовий контроль; 

б) поточний фінансовий контроль; 

в) наступний фінансовий контроль; 

г) правильні відповідь відсутня. 

9. Процес отримання якісних та кількісних показників щодо предмету контролю 

шляхом обмірів, спостережень, опитувань, інспекцій називається ... 

а) перевіркою; 

б) обстеженням; 

в) наглядом; 

г) економічним аналізом. 

10. Детальне вивчення фінансової звітності з метою загальної оцінки результатів 

господарської діяльності, фінансового стану здійснюється під час ... 

а) перевірки; 

б) обстеження; 

в) нагляду; 

г) економічного аналізу. 

 в) місцеві позики; 

г) всі відповіді правильні
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Тема 5. СФЕРА ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ:  

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ТА МІСЦЕВІ ФІНАНСИ 

 

 
 

1. Сутність та функції публічних фінансів 

2. Склад та структура публічних фінансів 

3. Публічні доходи та витрати, їх характеристика 

4. Місцеві фінанси, їх складові. 

Теми повідомлень/есе  

1. Проблеми та напрями вдосконалення системи управління 

публічними фінансами 

2. . Інновації в інформаційному забезпеченні управління публічними 

фінансами 

3. Публічні фінанси в умовах децентралізації фінансової системи 

України. 

4. Форми бюджетного фінансування. 

5. Сучасний стан організації та функціонування системи державних 

фінансів України. 

6. Видатки держави на вищу освіту та основи їх фінансування. 

Контрольні запитання та завдання 

1. Розкрийте зміст категорії фінанси 

2. Розкрийте зміст категорії публічні фінанси 

3. Розкрийте зміст категорії фінансова система 

4. Розкрийте зміст категорії публічний фонд 

5. Розкрийте зміст категорії фінансова політика 

6. Розкрийте зміст категорії фінансовий механізм 

7. Перелічіть основні функції публічних фінансів 

8. Перелічіть основні складові фінансової політики 

9. Перелічіть основні складові фінансового механізму 

10. Назвіть основні типи фінансової політики 
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Практична робота за темою 

Завдання 1. 

На підставі даних про Зведений, Державний та місцеві бюджети України 

за два роки, наведених у табл. 5.1: 

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 5.1 

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 
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Тести 

1. Публічні (державні) фінанси – це … 

а) складова частина фінансової системи; 

б) сукупність форм і методів формування фондів, що зосереджені в руках 

держави; 

в) сукупність економічних відносин; 

г) всі відповіді правильні. 

2. Відшкодування витрат державними підприємствами, а також їх розвиток 

за рахунок власних джерел фінансування має назву: 

а) кредитування; 

б) інвестування; 

в) самофінансування; 

г) глобалізація. 

3. Зменшення суми платежів або відшкодування витрат, а також 

збереження необхідних розмірів видатків називається: 

а) фінансові пільги; 

б) фінансові санкції; 

в) фінансові трансферти; 

г) фінансові ресурси. 

4. Не входить до складу державних фінансів: 

а) бюджет держави; 

б) державний кредит; 

в) позабюджетні фонди; 

г) фінанси домогосподарств. 

5. Система економічних відносин, пов’язаних із формуванням і 

використанням доходів територіальних громад і місцевих органів влади з метою 

виконання делегованих та закріплених за ними функцій називається: 

а) загальнодержавні фінанси; 

б) місцеві фінанси; 

в) фінансові пільги; 

г) фінансові санкції. 

6. За формами стягування публічні (державні) доходи визначаються як: 

а) централізовані та децентралізовані; 

б) податкові, неподаткові, операції з капіталом, трансферти; 

в) обов’язкові і добровільні платежі; 

г) забезпечені та незабезпечені (бланкові). 

7. Основні міжнародні принципи та ознаки місцевого самоврядування 

викладені в: 

а) Європейській хартії про місцеве самоврядування; 

б) Маастрихтському договорі; 

в) Лісабонські угоді; 

г) Версальському мирному договорі. 

8. Грошові ресурси, що резервуються державою для використання у разі 

настання непередбачуваних подій та для здійснення спеціальних витрат – це … 

а) державні гарантії; 

б) державні кредити 

вітчизняним компаніям; 

в) резервні фонди держави; 

г) правильна відповідь відсутня. 

9. Рішення про прийняття бюджету міста Житомира приймається: 

а) Верховною Радою України; 

б) Кабінетом Міністрів України; 

в) Житомирською обласною 

радою; 

г) Житомирською міською 

радою. 

10. Місцеві фінанси включають: 

а) місцеві бюджети; 

б) фінанси комунального господарства; 
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МОДУЛЬ 2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ. 
Змістовний модуль 4.  

 

Тема 6. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ,  

ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ В СУСПІЛЬСТВІ 

  
 

1. Сутність бюджету та державного бюджету, його моделі 

2. Принципи побудови та функції державного бюджету 

3. Бюджетна класифікація, її призначення 

 

Теми повідомлень/есе  

1. Бюджет – основний фінансовий план держави. 

2. Порівняльна характеристика бюджетної системи України та однієї 

із зарубіжних країн. 

3. Особливості бюджетної політики України на сучасному етапі. 

 

Контрольні запитання та завдання 

1. Дайте визначення бюджету як економічної категорії. 

2. Які фактори впливають на величину бюджетного фонду? 

3. Які функції виконує державний бюджет? 

4. Охарактеризуйте бюджетну систему України 

5. Для чого потрібне розмежування доходів і видатків між 

бюджетами різних рівнів? 

6. Що являє собою бюджетний процес? 

7. Який порядок затвердження бюджету? 

8. На яких принципах ґрунтується побудова бюджетної системи 

України? 
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Практична робота за темою 

Завдання 1. Основні терміни та поняття 

Кожному з положень, відзначених цифрами знайдіть відповідний термін, 

чи поняття: 

1. Бюджет 

2. Бюджетний процес 

3. Головні розпорядники бюджетних коштів 

4. Бюджетна система 

5. Зведений бюджет 

6. Секвестр бюджету 

А) Регламентований бюджетним законодавством процес складання, 

розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, 

а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства 

Б) Бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують 

повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень. 

В) Сукупність усіх бюджетів, які формуються і діють на території даної 

країні згідно з її бюджетним устроєм. 

Г) Сукупність економічних відносин з приводу формування, розподілу 

та використання централізованого фонду грошових коштів держави. 

Д) Запровадження пропорційного скорочення бюджетних видатків, що 

затверджені, щомісячно по всіх статтях бюджету, крім статей, що 

потребують захисту, до кінця бюджетного року. 

Е) Сукупність показників усіх бюджетів, що використовуються для 

аналізу і прогнозування економічного та соціального розвитку держави.  

Завдання 2. 

На підставі даних про державний бюджет країни за попередній та 

поточний роки, наведених у табл. 7.3: 

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; 
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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 7.3 

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    
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Тести 
1. Бюджет розглядають як: 

а) економічну категорію; 

б) за матеріальним змістом; 

в) за юридичним характером ; 

г) всі відповіді правильні. 

2. До власних надходжень бюджетних установ не належить: 

а) плата за надання послуг; 

б) гранти та дарунки 

в) благодійні внески 

г) правильна відповідь відсутня. 

3. Державний бюджет взаємодіє з: 

а) фінансами суб’єктів господарювання; 

б) фінансами домогосподарств; 

в) позабюджетними державними фондами; 

г) всі відповіді правильні. 

4. До функцій державного бюджету відносять: 

а) перерозподільну; 

б) стабілізаційну; 

в) втручання держави в процесу суспільного відтворення; 

г) всі відповіді правильні. 

5. Перерозподільна функція державного бюджету полягає у: 

а) перерозподілі ВВП; 

б) фінансовому контролі; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильна відповідь відсутня. 

6. Бюджетний кодекс України прийнятий у: 

а) 1937 році; 

б) 1991 році; 

в) 2000 році; 

г) 2010 році. 

7. Закон, який затверджує повноваження органів державної влади 

здійснювати виконання Державного бюджету України протягом бюджетного 

періоду – це … 

а) Закон України «Про державний бюджет»; 

б) Закон України «Про фінанси в Україні»; 

в) Закон України «Про бюджетний період»; 

г) всі відповіді правильні. 

8. Мінімально необхідним рівнем бюджетної централізації ВВП 

характеризується … 

а) американська модель бюджету; 

б) західноєвропейська модель бюджету; 

в) східноєвропейська модель бюджету; 

г) скандинавська модель бюджету. 

9 Єдиним систематизованим згрупування доходів, видатків, кредитування, 

фінансування бюджету, боргу називається: 

а) бюджетна класифікація; 

б) бюджетний період; 

в) бюджетний процес; 

г) всі відповіді правильні. 

10. Не можуть бути джерелом фінансування бюджету:  

а) кошти від державних (місцевих) внутрішніх та зовнішніх запозичень; 

б) кошти від приватизації державного майна; 

в) емісійні кошти Національного банку України; 

г) правильна відповідь відсутня. 
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Тема 7. ДОХОДИ ТА ВИДАТКИ  

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  

 

1. Поняття доходів державного бюджету, їх класифікація 

2. Поняття видатків державного бюджету, їх класифікація 

3. Показники, що характеризують стан бюджету (бюджетна 

рівновага, бюджетний профіцит, бюджетний дефіцит) 

Теми повідомлень/есе  

1. Роль державного бюджету у впровадженні в Україні інноваційної 

моделі соціально-економічного розвитку. 

2. Видатки бюджету на соціальний захист населення. 

3. Порівняльний аналіз доходів і видатків державного бюджету за два 

роки. 

Контрольні запитання та завдання 

1. Визначте сутність поняття «доходи бюджету». 

2. Як класифікують доходи бюджету? 

3. Як розподіляються доходи бюджету від операцій з капіталом? 

4. Визначте сутність поняття «видатки державного бюджету». Які 

економічні відносини виражають видатки? 

5. Охарактеризуйте економічну класифікацію видатків, її 

призначення. 

6. Які є види кошторисів? 

7. Визначте основні види податкових надходжень. 

8. Назвіть основні види неподаткових надходжень. 
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Практична робота за темою  

 

Завдання 1. Основні терміни та поняття 

Кожному з положень, відзначених цифрами знайдіть відповідний термін, 

чи поняття: 

A)      податкові надходження; 

Б)     бюджетний профіцит; 

B)      бюджетний дефіцит; 

Г)      збалансований бюджет; 

Д)    бюджетні трансферти. 

1.     Перевищення доходів над видатками бюджету. 

2.     Перевищення видатків над доходами бюджету. 

3.     Доходи бюджету відповідають видаткам бюджету. 

4.     Субсидії, субвенції, дотації. 

5.     Податки, збори та платежі.   

 

Завдання 2. Правильно/ неправильно. 

Визначте, правильні(П) чи неправильні(Н) такі твердження: 

1. Державні фінанси функціонують тільки на державному рівні. 

2. Фінансова діяльність проявляється в накопиченні фінансових ресурсів. 

3. Податкова політика - це монетарна та фіскальна політики. 

4. Фінансову політику розробляють Мінфін і НБУ. 

5. Ланки фінансового механізму - Мінфін, НБУ, ДПА, Контрольно-

ревізійна служба. 

6. Складові фінансового механізму - підприємства, організації установи, 

страховий, бюджетний та інші механізми. 

7. Сучасна наука про державні фінанси має ідеологічну направленість. 

8. Монетарна і фіскальна політика - синоніми. 

9. Фінансові показники - урожайність, виробництво продукції на одного 

середньорічного працюючого, надій молока на одну корову. 



26 
 

Завдання 3. 

Використовуючи дані табл. 7.4 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 7.4 

Відомості про плани доходів державного бюджету 

Доходи План попереднього року План поточного року 

З
аг

ал
ьн

и
й

 ф
о
н

д
, 
 

м
л
н

 г
р
н

 

С
п

ец
іа

л
ьн

и
й

 ф
о
н

д
, 
 

м
л
н

 г
р
н

 

Р
аз

о
м

, 
м

л
н

 г
р
н

 

%
  

д
о

 с
у
м

и
 д

о
х
о
д
ів

 

З
аг

ал
ьн

и
й

 ф
о
н

д
, 
 

м
л
н

 г
р
н

 

С
п

ец
іа

л
ьн

и
й

 ф
о
н

д
, 
 

м
л
н

 г
р
н

 

Р
аз

о
м

, 
м

л
н

 г
р
н

 

%
  

д
о

 с
у
м

и
 д

о
х
о
д
ів

 

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         
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Завдання 4.  

На підставі наведених у таблиці 7.5 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 7.5 

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   
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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     
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Тести 

1. Доходи бюджету включають: 

а) податкові надходження; 

б) неподаткові надходження; 

в) доходи від операцій з капіталом; 

г) всі відповіді правильні. 

2. Доходи від власності та підприємницької діяльності є складовою … 

а) податкових надходжень; 

б) неподаткових надходжень; 

в) доходів від операцій з капіталом; 

г) правильна відповідь відсутня. 

3. Кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або 

міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі – це  

а) податкові надходження; 

б) неподаткові надходження; 

в) доходи від операцій з капіталом; 

г) правильна відповідь відсутня. 

4. За ознакою головного розпорядника бюджетних коштів виділяють:  

а) функціональну класифікацію; 

б) економічну класифікацію; 

в) відомчу класифікацію; 

г) програмна класифікація. 

5. Видатки поділяються на поточні та капітальні видатки за …. 

а) функціональною класифікацією; 

б) економічною класифікацією; 

в) відомчою класифікацією; 

г) програмною класифікацією. 

6. Участь всіх членів суспільства у наповненні бюджету відповідно до 

розмірів їх доходів передбачено: 

а) принципом соціальної справедливості; 

б) принципом економічної ефективності; 

в) принципом фіскальної ефективності; 

г) правильна відповідь відсутня. 

7. До видатків бюджету не належать: 

а) погашення боргу; 

б) надання кредитів з бюджету; 

в) повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів; 

г) всі відповіді правильні. 

8. Перевищення доходів бюджету над його видатками (з урахуванням різниці 

між наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів до бюджету)– це …. 

а) бюджетний дефіцит; 

б) бюджетний профіцит; 

в) бюджетне асигнування; 

г) бюджетна резолюція. 

9. Концепція збалансування бюджету на циклічній основі відповідає: 

а) класичному типу фінансової політики; 

б) регулюючому типу фінансової політики; 

в) планово-директивному типу фінансової політики; 

г) всі відповіді правильні. 

10. Активному дефіцит бюджету характерне: 

а) спрямування коштів на здійснення інвестицій в економіку; 

б) спрямування коштів на соціальний захист населення; 

в) спрямування коштів на культурний розвиток населення; 

г) всі відповіді правильні. 



 

МОДУЛЬ 2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ. 
Змістовний модуль 4.  

 

Тема 8. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА  

ТА БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ  

 

1. Поняття бюджетного бюджетної системи держави та бюджетного 

устрою 

2. Бюджетний устрій унітарної та федеративної держави 

3. Складові бюджетної системи України 

Теми повідомлень/есе  

1. Роль державного бюджету в соціально-економічному розвитку держави. 

2. Порівняльний аналіз доходів і видатків державного бюджету за два роки. 

3. Використання програмно-цільового методу у бюджетному плануванні. 

Контрольні запитання та завдання 

1. Дайте визначення бюджету як економічної категорії. 

2. У чому полягає економічна роль бюджету як самостійної категорії? 

3. Які фактори впливають на формування бюджетного фонду? 

4. Які функції виконує державний бюджет? 

5. Визначить сутність поняття «доходи бюджету». 

6. Визначте основні види податкових надходжень. 

7. Назвіть основні види неподаткових надходжень. 

8. Як розподіляються доходи бюджету від операцій з капіталом? 

9. Дайте визначення трансфертів. Для чого вони використовуються? 

10. Визначить сутність понять «видатки державного бюджету» і «витрати 

державного бюджету». Які економічні відносини виражають видатки? 



 

Практична робота за темою  

Завдання 1. 

На підставі наведених у табл. 8.6 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 8.6 

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 

 



 

ТЕСТИ 

1. Бюджетна система України складається з: 

а) з державного бюджету та місцевих бюджетів; 

б) з федерального, регіональних та місцевих бюджетів. 

в) з єдиного державного бюджету, що містить відомості про фінансування 

місцевої влади; 
г) правильна відповідь відсутня. 

2. Принцип збалансованості бюджетної системи передбачає, що … 

а) Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними; 

б) повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу 

надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період; 

в) бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і 

соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат 

бюджету 

г) бюджетна система України будується на засадах справедливого і 

неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними 

громадами 

3. Розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими 

бюджетами, а також між місцевими бюджетами ґрунтується на необхідності 

максимально можливого наближення надання гарантованих послуг до їх 

безпосереднього споживача передбачено … 

а) принципом ефективності; 

б) принципом обґрунтованості; 

в) принципом субсидіарності; 

г) принципом повноти. 

4. Відповідність між повноваженнями на здійснення витрат бюджету і обсягу 

надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період передбачено … 
а) принципом ефективності; б) принципом обґрунтованості; 

в) принципом субсидіарності; г) принцип збалансованості. 

5. Сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з 

урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних у 

строїв і врегульована нормами права складають:  

а) бюджетну систему України; 

б) бюджетну систему Автономної 

Республіки Крим; 

в) бюджетну асоціацію України; 

г) бюджетну асоціацію Автономної 

Республіки Крим. 

6. В основі бюджетної системи України покладено: 
а) демографічну структуру держави; 

б) територіально-адміністративний 

поділ; 

в) економічну структуру країни; 

г) правильна відповідь відсутня. 

7. Бюджетний устрій федеративної держави є характерним для:

а) Сполучених Штатів Америки; 

б)Федеративної Республіки Німеччини; 

в) Російської Федерації; 

г) всі відповіді правильні. 

8. Бюджетний устрій унітарної держави є характерним для: 

а) України; 

б) Російської Федерації; 

в) Федеративної Республіки Німеччини 

г) всі відповіді правильні. 
9. Зведений бюджет України включає показники: 

а) Державного бюджету України; 

б) зведеного бюджету Автономної 

Республіки Крим; 

в) зведених бюджетів областей, міст 

Києва та Севастополя; 

г) всі відповіді правильні. 

10. Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим належить до: 

а) федеральних бюджетів; 

б) державних бюджетів; 

в) місцевих бюджетів; 

г) правильна відповідь відсутня.
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Тема 9. СУТНІСТЬ І ВИДИ ПОДАТКІВ. 

 

 

1. Сутність податків і їх роль у системі доходів державного бюджету. 

2. Функції податків, принципи та елементи оподаткування. 

3. Класифікація податків та їх характеристика. 

 

Теми повідомлень/есе  

1. Сутність податку на додану вартість. Обєкт оподаткування, особливості 

його визначення у різних галузях. 

2. Акцизний збір як форма специфічних акцизів. Особливості акцизного 

оподаткування в Україні. 

3. Склад місцевих податків і зборів та порядок їх встановлення. 

Контрольні запитання та завдання 

1. Розкрийте економічну сутність податків і значення у фінансовій системі 

України. 

2. У чому полягають відмінності між податком і обов’язковим платижем? 

3. Назвіть джерела податків. 

4. Які функції виконують податки? 

5. Назвіть принципи оподаткування. 

6. Які основні елементи податку? 

7. Охарактеризуйте єдність і суперечність функцій податків.  



 

Практична робота за темою  

Завдання 1: Основні терміни та поняття 

Кожному з положень, відзначених цифрами знайдіть відповідний термін, чи 

поняття: 

A) система оподаткування; 

Б) податковий агент; 

B) суб’єкти оподаткування; 

Г) ставка податку; 

Д) податкова квота. 

1. Особа, на яку покладається обов’язок з обчислення, утримання з доходів, що 

нараховуються платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету. 

2. Законодавче встановлена величина податку на одиницю виміру бази 

оподаткування. 

3. Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів. 

4. Частка податку в доході платника. 

5. Особи, на яких покладено обов’язки сплачувати, утримувати та 

перераховувати податки до бюджету. 

 

Завдання 2: Правильно/ неправильно. 

 

Визначте, правильні(П) чи неправильні(Н) такі твердження: 

1. Податкова система - це сукупність місцевих податків. 

2. Джерелом податку називають дохід, з якого платник сплачує податок. 

3. Процентні ставки встановлюються у грошовому вимірі на одиницю 

оподаткування в натуральному обчисленні. 

4. Об’єкт податку вказує на те, що саме оподатковується. 

5. Одиницею оподаткування є одиниця виміру об’єкта оподаткування. 

6. Податковий період - це період за який у платника податку виникають 

податкові зобов’язання. 

7. Принцип соціальної справедливості - це установлення податків та зборів з 

урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його 

надходженнями. 

8. За формою оподаткування всі податки поділяють на прямі та непрямі. 

9. Залежно від рівня державних структур, які встановлює податки, вони поділяються 

на загальнодержавні та місцеві. 

10. Прямі податки встановлюються в цінах товарів та послуг і сплачуються за 

рахунок цінової надбавки. 

11. ПДВ - це місцевий податок. 

12. Податок на прибуток підприємств - загальнодержавний податок. 



 

13. Непрямі податки сплачуються за рахунок доходів платників. 

14. ПДВ - прямий податок. 

15. Податок на прибуток - непрямий податок. 

16. Податки на доходи стягуються з доходів платників. 

17. Податки на споживання сплачуються при отриманні доходів. 

18. Податки на майно встановлюються щодо рухомого чи нерухомого майна. 

19. Державна податкова служба є центральним органом судової гілки влади. 

20. Голову ДПС України призначає голова ВРУ. 

21. Облік платників податків - одна з основних функцій органів ДПС. 

22. Камеральна перевірка проводиться у приміщенні органу ДПС. 

23. Фактичною вважається перевірка предметом якої є своєчасність, достовірність, 

повнота нарахування та сплати усіх податків та зборів. 

 
ТЕСТИ 

1. Податок – це: 

А. Обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників з 

умовою отримання ними спеціальної вигоди 

Б. Обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється 

з платників податку 

В. Обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється 

з платників податку для забезпечення діяльності держави у військовій сфері 

Г. Платіж, який сплачують платники податків 

В. обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету. 

2. Основними функціями податків є: 

А. Фіскальна, соціальна, розподільча 

Б. Фіскальна, регулююча, соціальна 

В. Фіскальна, економічна, 

накопичувальна 

Г. Фіскальна, регулююча 

3. Класичними принципами оподаткування є: 

А. Загальність, рівність, фіскальна достатність, нейтральність оподаткування 

Б. Адміністративна зручність, прозорість, ефективність, платоспроможність 

В. Соціальна справедливість, точність, прогресивність, рівність 

Г. Загальність, адміністративна зручність, ефективність, нейтральність 

оподаткування 

4. Сучасними принципами оподаткування є: 

А. Загальність, рівність, фіскальна достатність, нейтральність оподаткування 

Б. Адміністративна зручність, прозорість, ефективність, платоспроможність 

В. Соціальна справедливість, точність, прогресивність, рівність 

Г. Загальність, адміністративна зручність, ефективність, нейтральність 

оподаткування 

5. Принципи податкового законодавства: 

А. Загальність, рівність, фіскальна достатність, нейтральність оподаткування 

Б. Адміністративна зручність, прозорість, ефективність, платоспроможність 

В. Соціальна справедливість, точність, прогресивність, рівність 

Г. Загальність, адміністративна зручність, ефективність, нейтральність 

оподаткування 

6. Ставка податку – це: 



 

А. Законодавчо встановлена одиниця, яка береться в основу виміру об’єкта 

оподаткування 

Б. Законодавчо закріплена частина доходів чи майна платника податків, яку 

необхідно сплатити державі 

В. Законодавчо встановлений розмір податку, виходячи з об’єкта оподаткування 

Г. Законодавчо встановлені умови податкового навантаження 

7. Податкова політика - ... 

А. Відносини між державою і платниками щодо сплати податків 

Б. Сукупність податків і зборів, які справляються в державі 

В. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків 

Г. Відносини між державою і платниками щодо формування бюджетів усіх 

рівнів 

8. За економічним змістом об’єкта оподаткування податки класифікуються на: 

А. Прямі та непрямі 

Б. Розкладні та окладні 

В. Податки на доходи, податки на 

споживання, податки на майно 

Г. Подоходні податки, податки на 

власність, податки на власність 

9. Платник податку – це: 

А. Розмір податкових нарахувань відносно одиниці, взятої за основу виміру бази 

оподаткування, у процентах чи абсолютній сумі 

Б. Вартість товарів (робіт, послуг), доход чи його частина, обороти з реалізації 

товарів (робіт, послуг), використання природних ресурсів 

В. Сукупність дій платника податків (податкового агента) або податкового 

органу з визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджетів або цільових 
фондів 

Г. Фізична особа чи юридична особа (резидент або нерезидент України) та їх 

відокремлені підрозділи, на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів 

10. Податкова система – це: 

А. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків 

Б. Відносини між державою і платниками щодо сплати податків 

В. Сукупність податків і зборів, які справляються в державі 

Г. Відносини між державою і платниками щодо формування бюджетів усіх 

рівнів 
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Тема 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ 

ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

 
 

1. Теоретичні засади побудови податкової системи 

2. Загальнодержавні та місцеві податки в податковій системі України 

3. Зміст і цілі податкової політики держави 

4. Типи податкової політики 

5. Засоби реалізації податкової політики держави 

Теми повідомлень/есе  

1. Суть та функції податків. 

2. Класифікація податків. 

3. Податкова система, принципи її побудови. 

4. Склад місцевих податків і зборів та порядок їх встановлення. 

Законодавство України про місцеве оподаткування. 

 

Контрольні запитання та завдання 

1. Розкрийте економічну сутність податків і значення у фінансовій системі 

України?  

2. У чому полягають відмінності між податком і обов’язковим платежем? 

Наведіть приклади.  

3. Назвіть джерела податків.  

4. Які функції виконують податки?  

5. Охарактеризуйте єдність і суперечливість функцій податків. 

6. За якими ознаками можна класифікувати податки?  

7. Назвіть принципи оподаткування.  

8. Які основні елементи податку?  

9. Охарактеризуйте економічний зміст податкової системи.  

10.Назвіть загальнодержавні податки і збори України?  

11.Перелічіть місцеві податки і збори?  



 

Практична робота за темою 

 

Задача 1. 

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 2. 

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 3. 

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 4. 

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 5. 

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 6. 

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 7. 

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 8. 

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 9. 

Визначити суму комунального податку, якщо сума нарахованої заробітної 

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

 

Задача 10. 

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 11. 

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 12. 

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 13. 

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. 

 

ТЕСТИ 

1. Науковий підхід до створення податкової системи повинен 

передбачати: 

А. Встановлення визначальної бази даної системи; формування правової 

основи; 

формування принципів побудови податкової системи 

Б. Системність; встановлення визначальної бази даної системи; 

формування правової основи 

В. Формування принципів побудови податкової системи; прозорість; 

економічний розрахунок; системність 

Г. Системність; встановлення визначальної бази даної системи; 

формування правової основи; формування принципів побудови податкової 



 

системи 

2. До місцевих податків відносяться: 

А. Єдиний податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, туристичний збір 

Б. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плата за 

землю (у складі податку на майно), туристичний збір 

В. Єдиний податок; податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки; плата за землю (у складі податку на майно);  туристичний збір; збір за 

місця для паркування транспортних засобів;  збір за провадження деяких видів 

підприємницької діяльності 

Г. Єдиний податок; податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки; плата за землю (у складі податку на майно) 

3. До місцевих зборів відносяться: 

А. Єдиний податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, туристичний збір 

Б. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плата за 

землю (у складі податку на майно), туристичний збір 

В. Туристичний збір; збір за місця для паркування транспортних засобів;  

збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 

Г. Єдиний податок; податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки; плата за землю (у складі податку на майно) 

4. Місцеві податки встановлюються: 

А. Верховною Радою України і справляються на всій території України, а 

порядок їх зарахування до бюджету певного рівня визначається відповідно до 

чинного податкового законодавства – Податкового кодексу України зі змінами і 

доповненнями, та Закону України «Про Державний бюджет України» на 

відповідний бюджетний рік 

Б. Відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених 

Податковим кодексом України, рішеннями сільських, селищних і міських рад у 

межах їх повноважень, і є обов’язковими до сплати на території відповідних 

територіальних громад 

В. Верховною Радою України і справляються на всій території України 

Г. Рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень і 

є обов’язковими до сплати на території України 

5. Загальнодержавні податки встановлюються: 

А. Верховною Радою України і справляються на всій території України, а 

порядок їх зарахування до бюджету певного рівня визначається відповідно до 

чинного податкового законодавства – Податкового кодексу України зі змінами і 

доповненнями, та Закону України «Про Державний бюджет України» на 

відповідний бюджетний рік 

Б. Відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених 

Податковим кодексом України, рішеннями сільських, селищних і міських рад у 

межах їх повноважень, і є обов’язковими до сплати на території відповідних 

територіальних громад 

В. Верховною Радою України і справляються на всій території України 



 

Г. Рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень і 

є обов’язковими до сплати на території України 

6. Податкова політика виконує функції: 

А. Фіскальну, регулюючу 

Б. Фіскальну, економічну 

В. Економічну, регулюючу 

Г. Економічну, соціальну 

7. За механізмами реалізації розрізняють податкову політику: 

А. Фіскальну, соціальну, регулюючу 

Б. Помірну, стягування максимальних податків, високих ставок податків з 

виплатами соціальних допомог і субсидій 

В. Дискреційну, недискреційну 

Г. Дискреційну, помірну, фіскальну 

8. За величиною податкового тягаря виділяють податкову політику: 

А. Фіскальну, соціальну, регулюючу 

Б. Помірну, стягування максимальних податків, високих ставок податків з 

виплатами соціальних допомог і субсидій 

В. Дискреційну, недискреційну 

Г. Дискреційну, помірну, фіскальну 

9. Податкова політика держави – це: 

А. Сукупність усіх податків і зборів, що функціонують у державі 

Б. Діяльність держави у сфері встановлення, правового регламентування та 

організації справляння податків і податкових платежів у централізовані фонди 

грошових ресурсів 

В. Діяльність держави у сфері правового регламентування справляння 

податків і податкових платежів у централізовані фонди грошових ресурсів 

Г. Діяльність держави у сфері встановлення та організації справляння 

податків і податкових платежів у централізовані фонди грошових ресурсів 

10. Держава переслідує переважно фіскальні цілі, якщо провадить 

податкову політику: 

А. Недискреційну 

Б. Помірну 

В. Стягування максимальних податків 

Г. Усі, зазначені вище 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ 3. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНІ 

ФІНАНСИ  

Змістовний модуль 7 

Тема 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ ТА ДЕРЖАВНИЙ БОРГ 

 
 

1. Сутність державного кредиту як економічної категорії, його форми та види 

(зовнішній та внутрішній) 

2. Державні позики, їх характеристика 

3. Державні гарантії, їх призначення 

4. Державний борг, його види та управління ним 

Теми повідомлень/есе  

1. Структура державного боргу та механізм його формування. 

1. Державний борг України та механізм його обслуговування. 

2. Вплив державного боргу на фінансове становище держави. 

Контрольні запитання та завдання 

1. Які завдання вирішуються при формуванні бюджету? У чому полягає 

урівноваженість доходів та видатків? 

2. Що означає поняття „ бюджетний профіцит”? Охарактеризуйте форми 

бюджетного профіциту. 

3. Що таке бюджетний дефіцит? 

4. Охарактеризуйте види бюджетного дефіциту. 

5. Назвіть основні причини виникнення бюджетного дефіциту. 

6. Охарактеризуйте основні концепції збалансованості бюджету. Яка мета 

їх використання? 

7. Охарактеризуйте методи фінансування бюджетного де 

8. Дайте визначення поняття „ державний кредит”? Чим зумовлена 

необхідність державного кредиту? 

9. Охарактеризуйте основні функції, які виконує державний кредит. 

10. Назвіть суб'єктів державно-кредитних відносин. 

11. Охарактеризуйте види та форми державного кредиту. Що є 

забезпеченням державного кредиту? 

12. Назвіть критерії класифікації державних запозичень. 

13. Охарактеризуйте чинники, на яких ґрунтується залучення позик. 



 

14. Назвіть необхідні передумови проведення державних запозичень. 

15. Що таке державний борг? Охарактеризуйте його складові. 

16. Якими правовими нормами регулюється величина державного боргу 

України? 

17. Що розуміється під управлінням державним боргом? Які показники 

оцінки державного боргу ви знаєте? 

18. Охарактеризуйте основні методи управлінням державним боргом. 

 19. Назвіть основні економічні наслідки державного боргу. 

 

Практична робота за темою 

Завдання 1: Основні терміни та поняття 

Кожному з положень, відзначених цифрами знайдіть відповідний термін, 

чи поняття: 

A)   державний кредит; 

Б)   обслуговування боргу; 

B)   конверсія; 

Г)   консолідація; 

Д)  уніфікація. 

 

1. Об’єднання кількох позик в одну. 

2. Збільшення строків дії позики. 

3. Позика коштів державою у населення, підприємницьких структур 

та інших держав. 

4. Комплекс заходів з погашення позик, виплати процентів за ними, 

уточнення і змін умов погашення випущених позик. 

5. Зміна доходності позик.  

 

Завдання 2: Правильно/ неправильно. 

Визначте, правильні(П) чи неправильні(Н) такі твердження: 

1. Державний кредит буває тільки зовнішнім. 

2. Існування державного кредиту призводить до появи державного 

боргу. 

3. Величина боргу характеризує стан економіки і фінансів держави 

ефективність функціонування її урядових структур. 

4. Державний внутрішній борг гарантується лише майном, під 

гарантію якого він взятий. 

5. Державний внутрішній борг України складається з заборгованості 

минулих років та заборгованості, що виникає за борговими зобов'язаннями 

Уряду України. 



 

6. До складу боргових зобов'язань Уряду України включається також 

частина боргових зобов'язань Уряду колишнього Союзу РСР, прийнята на себе 

Україною. 

7. Найпоширенішою формою державного кредиту є позики. 

8. Позики бувають тільки добровільні. 

9. Невміння держави жити на власні кошти є основною причиною 

виникнення, а невміння використовувати залучені фінансові ресурси — 

зростання державного боргу. 

10. Погашення позик здійснюється за рахунок позабюджетних коштів. 

11. Рефінансування державного боргу - це погашення заборгованості 

шляхом випуску нових позик. 

12.Обслуговування державного внутрішнього боргу України здійснює 

Міністерство фінансів України через банківську систему України шляхом 

проведення операцій з розміщення облігацій внутрішніх державних позик, інших 

цінних паперів, їхнього погашення і виплати доходу за ними у вигляді процентів 

та в іншій формі. 

13.Відстрочення погашення позики, як правило, провадиться тоді, коли 

випуск нових позик використовують на обслуговування раніше випущених 

позик. 

 

ТЕСТИ 

1. Державний кредит – це: 

а) економічні відносини, в яких держава виступає як кредитор; 

б) економічні відносини, в яких держава виступає як гарант; 

в) економічні відносини, в яких держава виступає як позичальник; 

г) всі відповіді правильні. 

2. Боргове зобов’язання держави, за яким у встановлені строки 

повертається борг і виплачується дохід у формі процента чи виграшу – це … 

а) акція; 

б) облігація; 

в) інвентаризація; 

г) фальсифікація; 

3. За резидентністю кредитора розрізняють: 

а) короткострокові, середньострокові, довгострокові позики; 

б) зовнішні та внутрішні позики; 

в) державні й місцеві позики; 

г) правильна відповідь відсутня. 

4. Головною особливістю кредитних відносин, за яких держава виступає 

кредитором є: 

а) наявність значних фінансових ресурсів, зосереджених в руках держави ; 

б) можливість надання кредитів на пільгових умовах; 



 

в) особливе нормативно-правове регулювання даних відносин; 

г) всі відповіді правильні. 

5. Умовний вираз кредитоспроможності держави як позичальника за 

відповідною школою називається … 

а) державна гарантія; 

б) державне запозичення; 

в) кредитний рейтинг; 

г) реструктуризація. 

6. Державні гарантії надаються лише на наступних умовах: 

а) платності, строковості, майнового забезпечення та зустрічних гарантій, 

отриманих від інших суб'єктів; 

б) плановості, безстроковості, майнового забезпечення та зустрічних 

гарантій, отриманих від інших суб'єктів; 

в) плановості, чіткості, немайнового забезпечення та зустрічних гарантій, 

отриманих від інших суб'єктів; 

г) платності, безстроковості, немайнового забезпечення та зустрічних 

гарантій, отриманих від інших суб'єктів. 

7. За терміном погашення розрізняють: 

а) короткострокові, середньострокові, довгострокові позики; 

б) зовнішні та внутрішні позики; 

в) державні й місцеві позики; 

г) забезпечені та незабезпечені позики. 

8. Відокремленим органом управління державний кредитом України є: 

а) Державне казначейство; 

б) Національний банк України; 

в) Державна боргова служба Україна при Міністерстві фінансів України; 

г) правильна відповідь відсутня. 

9. Зміна доходності державних позик називається: 

а) анулюванням державного боргу; 

б) реструктуризацією державного боргу; 

в) конверсією державного боргу; 

г) уніфікацією державного боргу. 

10. Загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу 

не може перевищувати … 

а) 40 відсотків річного номінального обсягу ВВП України; 

б) 50 відсотків річного номінального обсягу ВВП України; 

в) 60 відсотків річного номінального обсягу ВВП України; 

г) 100 відсотків річного номінального обсягу ВВП України. 
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Тема 12. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

 

1. Поняття соціального захисту, його система в Україні. 

2. Поняття державних цільових фондів, їх призначення, шляхи утворення, 

класифікація. 

3. Характеристика фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування 

Теми повідомлень/есе  

1. Соціальні гарантії, їх призначення та види . 

2. Державні соціальні стандарти і нормативи. 

3. Державна допомога сім’ям з дітьми. 

4. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям. 

5. Житлові субсидії населенню. 

6. Індексація грошових доходів населення. 

7. Соціальний захист осіб, що мають заслуги перед державою і 

громадян похилого віку.  

 

Контрольні запитання та завдання 

1. У чому полягає зміст права на соціальний захист, за Конституцією 

України? 

2. Визначіть складові системи соціального захисту. 

3. Які види загальнообов’язкового державного соціального 

страхування передбачені згідно із законодавством України? 

4. Проаналізуйте основні організаційні та правові засади надання 

соціальних послуг в Україні. 

5. Опишіть організаційну структуру соціального захисту. 

6. Яка структура та основні завдання Міністерства соціальної 

політики України? 

 



 

Практична робота за темою 

Завдання 1: Правильно/ неправильно. 

Визначте, правильні(П) чи неправильні(Н) такі твердження: 

1. Соціальні гарантії полягають в гарантуванні працюючим 

нормального рівня добробуту, в задоволенні пріоритетних потреб суспільства та 

вирівнюванні рівнів життя окремих груп населення. 

2. Соціальні гарантії - це методи забезпечення з боку держави 

задоволення різноманітних потреб громадян на рівні соціально визнаних норм. 

3. Загальна сума благ і послуг, що споживається населенням за 

відповідний період - це валовий внутрішній продукт. 

4. Головна мета соціальної політики в Україні - спад життєвого рівня 

населення. 

5. Під безпосередньою опікою держави перебувають найуразливіші 

верстви населення - а саме діти, пенсіонери, інваліди, малозабезпечені сім’ї, 

безробітні. 

6. Базовий державний соціальний стандарт - це прожитковий мінімум. 

7. Норматив споживання - розмір споживання в натуральному виразі 

за певний проміжок часу. 

8. Право на допомогу за програмою житлових субсидій має родина, 

якщо її витрати на житло, комунальні послуги та паливо в межах встановленого 

ліміту перевищують 90% сукупного доходу. 

9. Індекс споживчих цін обчислюється на підставі спостережень за 

зміною курсів валют. 

10.       Індексація грошових доходів проводиться, якщо індекс споживчих 

цін перевищив по %. 

11       Індексація пенсій проводиться за рахунок ПФУ. 

12. Допомога на поховання видається родичам в разі смерті 

громадянина, що перебував у трудових відносинах з підприємством. 

ТЕСТИ 

1. Надання державних соціальних гарантій здійснюється за рахунок  

а) державного бюджету; 

б) місцевого бюджету; 

в) позабюджетних фондів; 

г) всі відповіді правильні. 

2. Соціальний захист передбачає:  

а) соціальні гарантії; 

б) соціальне забезпечення; 

в) соціальне страхування; 

г) всі відповіді правильні. 

3. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - 

це консолідований страховий внесок на … 

а) пенсійне страхування; 

б) страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності; 



 

в) страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання; 

г) всі відповіді правильні. 

4. Формою перерозподілу і використання фінансових ресурсів, що 

залучаються державою для фінансування деяких суспільних потреб є … 

а) державний цільовий кредит; 

б) державний цільовий фонд; 

в) соціальна політика держави; 

г) соціальна культура. 

5. Залежно від рівня управління державні цільові фонди поділяють на: 

а) економічні та соціальні; 

б) загальнодержавні та регіональні; 

в) бюджетні та позабюджетні; 

г) внутрішні та зовнішні. 

6. До позабюджетних фондів не належить  

а) Пенсійний фонд України; 

б) Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; 

в) Фонд загальнообов’язкового соціального страхування на випадок 

безробіття; 

г) Фонд соціального захисту інвалідів. 

7. До постійних загальнодержавних цільових фондів України не належить: 

а) Пенсійний фонд України; 

б) Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; 

в) Фонд загальнообов’язкового соціального страхування на випадок 

безробіття; 

г) Фонд сприяння конверсії. 

8. Виплати та надання соціальних послуг, на які має право застрахована 

особа за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, може 

бути припинено якщо: 

а) виплати призначено на підставі документів, що містять неправдиві 

відомості; 

б) страховий випадок стався внаслідок дії особи, за яку настає кримінальна 

відповідальність; 

в) страховий випадок стався внаслідок умисної дії особи; 

г) всі відповіді правильні. 

9. Об'єктом загальнообов'язкового державного соціального страхування є: 

а) застрахований; 

б) страховий випадок; 

в) Пенсійний фонд України; 

г) єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування.

10. Суб'єктами загальнообов'язкового державного соціального 

страхування є: 

а) застраховані громадяни; 

б) страхувальники; 

в) страховики; 

г) всі відповіді правильні
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Тема 13. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ, ОСНОВИ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

1. Сутність фінансів підприємств 

2. Фінансові ресурси підприємства  

3. Дохід підприємства, порядок його розподілу 

4. Активи підприємства 

Теми повідомлень/есе  

1. Фінанси підприємств як основа фінансів суспільства..  

2. Особливості організації фінансів підприємств різних організаційно 

правових форм господарювання. 

3. Галузеві особливості організації фінансів. 

4. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств. 

5. Фінансова діяльність підприємства, її механізм. 

6. Фінансове планування й прогнозування на підприємствах. 

Контрольні запитання та завдання 

1. Визначте особливості фінансів підприємства порівняно з державними 

фінансами. 

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

3. Визначте сутність фінансів підприємств. 

4. Охарактеризуйте групи фінансових відносин, що стосуються фінансів 

підприємств. 

 5. Дайте характеристику функцій фінансів підприємств. 

6. Назвіть обов’язкові передумови ефективного функціонування фінансів 

підприємств. 

7. Охарактеризуйте сутність грошових коштів, грошових фондів та 

фінансових ресурсів підприємства. 

8. Дайте характеристику формування та використання фінансових 

ресурсів підприємств. 

9. Розкрийте економічну сутність прибутку. 



 

10.Визначте чинний порядок оподаткування прибутку підприємств. 

11.Охарактеризуйте процес формування чистого прибутку підприємства. 

12.Охарактеризуйте зміст розподілу та використання прибутку. 

Практична робота за темою 

Завдання 1: Основні терміни та поняття 

Кожному з положень, відзначених цифрами знайдіть відповідний термін, 

чи поняття: 

A) фінанси підприємницьких структур; 

Б)         доход; 

B) витрати. 

1. Зменшення активів, або збільшення зобов’язань. 

2. Фонди фінансових ресурсів підприємницьких структур. 

3. Збільшення активів, або зменшення зобов’язань 

Завдання 1: Правильно/ неправильно. 

Визначте, правильні(П) чи неправильні(Н) такі твердження: 

1. Принципи фінансів підприємницьких структур – комер9ційний 

розрахунок, господарська і фінансова незалежність. 

2. Комерційний розрахунок передбачає покриття витрат за рахунок 

бюджету. 

3. Матеріальна зацікавленість - прибутком підприємство 

розпоряджається на власний розсуд. 

4. Фінансова відповідальність - це відповідальність підприємств 

тільки перед бюджетом. 

5. Господарська і фінансова незалежність - держава гарантує всім 

підприємствам однакові права і можливості, незалежно від форм та видів 

діяльності. 

Задача 1. 

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 2. 

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 3. 

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 4. 

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 5. 

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 6. 

Визначте повну початкову вартість основних фондів підприємства, якщо 

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

щорічних амортизаційних відрахувань — 4800 гривень. 

Задача 7. 

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. 

 

ТЕСТИ 

1. До суб’єктів фінансів підприємств не належать: 

а) державні органи; 

б) кредитно-фінансові інститути; 

в) власники підприємства; 

г) правильна відповідь відсутня. 

2. Між підприємством і його власниками виникають відносини з приводу… 

а) з приводу отримання та повернення кредитів, сплати процентів за 

користування ними; 

б) з приводу виконання господарських договорів та зобов’язань, реалізації 

продукції;  

в) з приводу використання отриманого прибутку, нарахування та виплати 

дивідендів;  

г) всі відповіді правильні. 

3. Між підприємством і фінансово-кредитними установами виникають 

відносини з приводу … 

а) з приводу інвестування, залучення фінансових ресурсів, страхування 

ризиків та отримання інших фінансових послуг; 

б) з приводу виконання господарських договорів та зобов’язань, реалізації 

продукції;  

в) з приводу використання отриманого прибутку, нарахування та виплати 

дивідендів;  

г) всі відповіді правильні. 

4. Кредити, отримані підприємством від комерційних банків є: 

а) власними фінансовими ресурсами; 

б) позиченими фінансовими ресурсами; 

в) залученими фінансовими ресурсами; 

г) правильна відповідь відсутня. 

5. Можливість маневру у разі відхилення від запланованих показників 

передбачено ... 

а) принципом плановості в організації фінансів підприємств; 

б) принципом гнучкості в організації фінансів підприємств; 

в) принципом раціональності в організації фінансів підприємств; 

г) принципом фінансової стійкості в організації фінансів підприємств. 

6. Надходження активів або зменшення зобов’язань підприємства, 

отриманих в результаті виробничої, торговельної та іншої господарської 



 

діяльності підприємства називається ... 

а) доходами підприємства; 

б) витратами підприємства; 

в) видатками підприємства; 

г) правильна відповідь відсутня. 

7. Частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) 

відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства називається ... 

а) дивідендом; 

б) дотацією; 

в) депозитом; 

г) правильна відповідь відсутня. 

8. Рентабельність активів (ROA) розраховується як ... 

а) відношення виручки до активів; 

б) відношення чистого прибутку до активів; 

в) відношення виручки до власного капіталу; 

г) відношення чистого прибутку до виручки. 

9. Активи - це ... 

а) ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, 

використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у 

майбутньому; 

б) ресурси, фінансування яких здійснюється за рахунок власного капіталу; 

в) ресурси, фінансування яких здійснюється за рахунок позикового 

капіталу; 

г) правильна відповідь відсутня. 

10. Короткострокові цінні папери, що знаходяться у власності 

підприємства є ... 

а) необоротними і реальними активами; 

б) необоротними і фінансовими активами; 

в) оборотними і реальними активами; 

г) оборотними і фінансовими активами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ 3. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНІ 

ФІНАНСИ  

Змістовний модуль 8 

Тема 14. СТРАХУВАННЯ ТА СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ 

 

1. Поняття страхового ризику, страхового захисту, страхового фонду. 

2. Економічна сутність страхування, його функції та принципи 

3. Класифікація у страхуванні, її критерії. 

4. Страховий ринок України, його основні суб’єкти 

Теми повідомлень/есе  

1. Класифікація економічних ризиків та їх місце у страхуванні. 

2. Страхування – важливий економічний важіль стабілізації ринкової 

економіки. 

3. Основні сфери впливу розвитку страхування на соціально-економічний 

стан суспільства. 

4. Економічний зміст страхування відповідальності та напрямки його 

розвитку. 

5. Фінансові механізми стабілізації й розвитку страхової справи в Україні. 

Контрольні запитання та завдання 

1. У чому полягає сутність поняття страхування? 

2. Наведіть ознаки класифікації страхування. 

3. Розкрийте механізм здійснення ризик-менеджменту. 

4. Якою є організаційна структура страхового ринку України? 

5. У чому полягають особливості функціонування страхових компаній? 

6. На основі яких нормативних актів здійснюється державне регулювання 

страхової діяльності? 

7. Визначте особливості страхування життя. 

8. Що є об’єктами майнового страхування? 

9. Дайте визначення страхування відповідальності. 

10.Розкрийте механізм здійснення співстрахування 

 

 



 

Практична робота за темою 

Завдання 1: Основні терміни та поняття 

Кожному з положень, відзначених цифрами знайдіть відповідний термін, 

чи поняття: 

A) страхування; 

Б) страховик; 

B) страхувальник; 

Г) застрахований; 

Д) співстрахування.  

1. Система обмінно-перерозподільних відносин з приводу 

формування і використання колективних страхових фондів на засадах солідарної 

відповідальності. 

2. Юридична чи фізична особа, якій належить страхове 

відшкодування при настанні страхового випадку. 

3. Участь у страхуванні відразу кількох страховиків. 

4. Юридична чи фізична особа, яка на підставі відповідної угоди зі 

страховиком сплачує страхові внески до страхового фонду. 

5. Страхова компанія, яка діє на підставі відповідної ліцензії, беручи 

на себе зобов’язання щодо створення колективного страхового фонду і виплати з 

нього страхового відшкодування. 

Завдання 2: Правильно/ неправильно. 

Визначте, правильні(П) чи неправильні(Н) такі твердження: 

1. Створення резервних страхових фондів може здійснюватися у двох 

формах. 

2. Самострахування ґрунтується на індивідуальній відповідальності. 

3. Самострахування і централізоване страхове забезпечення можуть 

здійснюватися в натуральній і грошовій формах. 

4. Страхувальник - юридична чи фізична особа, якій належить 

страхове відшкодування при настанні страхового випадку. 

5. Перестрахування — це передання договору страхування від одного 

страховика до іншого. 

6. Страхове відшкодування — це виплата застрахованим страховикові 

повної чи часткової суми збитків. 

7. Розмір страхового відшкодування залежить від двох чинників — 

страхової суми і страхового збитку. 

8. Документ, який засвідчує факт страхування, називається страховим 

полісом. 

9. Страховий випадок — це можлива подія, настання якої може 

спричинити збитки. 



 

ТЕСТИ 

1. Ймовірність виникнення збитків, втрат або недоотримання прибутку 

порівняно з прогнозним варіантом називається … 

а) ризик; 

б) компенсація; 

в) превенція; 

г) репресія. 

2. Страхування – це … 

а) це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів 

громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій, визначених договором 

страхування або чинним законодавством за рахунок грошових фондів, що 

формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових 

платежів та доходів від розміщення коштів цих фондів; 

б) це двосторонні економічні відносини, які полягають у тому, що 

страхувальник, сплачуючи грошовий внесок, забезпечує собі (чи третій особі) у 

разі настання події, обумовленої договором або законом, суму виплати з боку 

страховика, який утримує певний обсяг відповідальності і для її забезпечення 

поповнює та ефективно розміщує резерви, вживає превентивні заходи, 

спрямовані на зменшення ризику, а при потребі перестраховує частину своєї 

відповідальності; 

в) це економічні відносини з приводу організації страхового захисту за 

допомогою використання і формування страхового фонду на основі замкнутої 

солідарної розкладки страхового збитку з метою здійснення антиризикової 

діяльності; 

г) всі відповіді правильні. 

3. Фінансування заходів для попередження настання страхової події, 

сприяє запобіганню великих витрат як страхувальника, так і страховика 

забезпечує: 

а) ризикова функція; 

б) компенсаційна функція; 

в) функція заощадження коштів; 

г) превентивна функція. 

4. Відповідно до чинного законодавства страхування поділяють на: 

а) особисте страхування, страхування майна та відповідальності; 

б) цивільне та військове; 

в) валове і чисте; 

г) капітальне та поточне. 

5. Частина збитку, що не підлягає відшкодуванню страховиком 

називається… 



 

а) франшиза; 

б) суброгація; 

в) контрибуція; 

г) диверсифікація. 

6. Передачу права страховику на стягнення суми страхового 

відшкодування з винних осіб в межах здійснених страхових виплат передбачає… 

а) принцип диверсифікації; 

б) принцип суброгації; 

в) принцип сумлінності; 

г) принцип раптовості. 

7. Право страховику звертатися до інших страховиків, які за попередніми 

полісами несуть відповідальність перед одним і тим же страхувальником з 

пропозицією розділити витрати на відшкодування збитків надано … 

а) принципом незалежності; 

б) принципом контрибуції; 

в) принципом диверсифікації; 

г) принципом суброгації. 

8. Другорядне розміщення ризику, коли перший страховик страхує 

виконання своїх зобов’язань або їх частину в другого страховика, тобто передає 

йому на страхування всі або частину ризиків за договорами страхування – це … 

а) перестрахування; 

б) франшиза; 

в) модернізація; 

г) амортизація. 

9. Посередник на ринку страхових послуг, що представляє інтереси 

страхувальника (клієнта страхової компанії) та діє від його імені називається: 

а) страховий агент; 

б) страховий брокер; 

в) страховий пул; 

г) страхове бюро. 

10. Страхова компанія не можу бути створена у формі: 

а) акціонерного товариства; 

б) товариства з додатковою відповідальністю; 

в) товариства з обмеженою відповідальністю; 

г) всі відповіді правильні. 
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Тема 15. ФІНАНСОВИЙ РИНОК, 

ЙОГО МІСЦЕ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ  

 

1. Сутність фінансового ринку, його структура  

2. Цінні папери як основний інструмент фінансового ринку 

3. Державне регулювання фінансового ринку України 

Теми повідомлень/есе  

1. Правове регулювання фінансового ринку в Україні. 

2. Структура фінансового ринку та його суб’єкти. 

3. Фінансові інструменти фінансового ринку, їх економічна та правова 

природа. 

4. Міжнародні стандарти розвитку фінансового ринку. 

Контрольні запитання та завдання 

1. Дайте визначення фінансового ринку. 

2. Розкрийте економічну сутність та роль фінансового ринку. 

3. Які функції виконує фінансовий ринок? 

4. Дайте характеристику структури фінансового ринку. 

5. Дайте визначення та класифікуйте суб'єктів і об'єктів фінансового 

ринку. 

6. Що являє собою ринок грошей? 

7. Що входить до ринку капіталів? 

8. У чому полягає значення фінансових посередників на фінансовому 

ринку? Класифікуйте їх. 

9. Охарактеризуйте роль держави та державного регулювання на 

фінансовому ринку. 

10. Дайте характеристику та класифікуйте основні інструменти 

фінансового ринку. 

11. Яка основна роль емітентів та інвесторів на фінансовому ринку? 

12. Як функціонує кредитний ринок? 



 

13. Як функціонує ринок цінних паперів? 

14. У чому полягає структуризація фінансового ринку? За якими 

критеріями вона здійснюється? 

15. Які інститути входять до складу інфраструктури фінансового ринку? 

Охарактеризуйте їхню діяльність. 

16. Які інструменти обертаються на фондовому ринку? Дайте 

характеристику та класифікуйте їх. 

 

Практична робота за темою 

Завдання 1: Основні терміни та поняття 

Кожному з положень, відзначених цифрами знайдіть відповідний термін, 

чи поняття: 

A) фінансовий ринок; 

Б) ринок грошей; 

B) ринок капіталів; 

Г) ринок цінних паперів; 

Д) фінансове посередництво. 

1. Сегмент ринку фінансових послуг, який відображає відносини, які 

складаються на фінансовому ринку у процесі руху фінансових ресурсів і 

грошових коштів. 

2. Ринок короткострокових боргових зобов’язань. 

3. Ринок, який являє собою сферу торгівлі не тільки грошима, а й 

правами власності.  

4. Ринок, який являє собою особливу форму торгівлі фінансовими 

ресурсами, яка опосередковується випуском та обігом цінних паперів. 

5. Сукупність обмінно-перерозподільних відносин, пов’язаних з 

процесами купівлі-продажу фінансових ресурсів, необхідних для здійснення 

виробничої та фінансової діяльності. 

Завдання 2: Правильно/ неправильно. 

Визначте, правильні(П) чи неправильні(Н) такі твердження: 

1. Фінансовий ринок — це сукупність обмінно-перерозподільних 

відносин, пов’язаних з процесами купівлі-продажу фінансових ресурсів, 

необхідних для здійснення виробничої та фінансової діяльності. 

2. За формою фінансових ресурсів фінансовий ринок поділяється на 

кредитний ринок грошей і ринок цінних паперів. 

3. Ринок грошей являє собою ринок довгострокових боргових 

зобов’язань. 

4. Ринок капіталів, який складається з ринку фінансових інструментів, 

що відображають права власності, і довгострокових боргових зобов’язань, являє 



 

собою сферу торгівлі не тільки грошима, а й правами власності. 

5. За організацією торгівлі фінансовий ринок поділяється на 

кредитний та ринок цінних паперів. 

6. Ринок цінних паперів являє собою особливу форму торгівлі 

фінансовими ресурсами, яка опосередковується випуском та обігом цінних 

паперів. 

7. Фінансове посередництво, яке є першим сегментом ринку 

фінансових послуг, відображає відносини, які складаються на фінансовому 

ринку у процесі руху фінансових ресурсів і грошових коштів. 

8. Фінансовий консалтинг являє собою сукупність консультаційних 

послуг, що здійснюються після фінансових операцій. 

9. Кредитний ринок є складовою банківського ринку. 

10. Ринок цінних паперів складається з акцій, облігацій, казначейських 

векселів, депозитних та інвестиційних сертифікатів, комерційних паперів, що є 

інструментами даного ринку. 

11. Інвестор - це юридична особа, чи уповноважений державою орган, 

який здійснює випуск цінних паперів в обіг. 

12. Фондова біржа — це важлива індикативна структура у фінансовій 

системі, яка відображає стан економіки і фінансів та рівень ділової активності. 

 

ТЕСТИ 

1. Об’єктом відносин на фінансовому ринку є: 

а) грошові кошти; 

б) цінні папери; 

в) фінансові послуги; 

г) всі відповіді правильні. 

2. Ринок грошей – це … 

а) ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-продажу фінансових 

інструментів і фінансових послуг із терміном обертання до одного року; 

б) ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-продажу фінансових 

інструментів і фінансових послуг із терміном обертання більше одного року; 

в) ринок страхових послуг; 

г) всі відповіді правильні. 

3. Юридична особа, чи уповноважений державою орган, який 

здійснює випуск цінних паперів в обіг - це … 

а) емітент; 

б) консалтинг; 

в) кліринг; 

г) індосамент. 

4. До фінансових посередників не належать: 

а) комерційні банки; 

б) пайові інвестиційні фонди; 



 

в) страхові компанії; 

г) правильна відповідь відсутня. 

5. Фінансова послуга, що полягає у переуступці першим кредитором 

прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою або 

наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору, 

називається … 

а) факторингом; 

б) фінансовим лізингом; 

в) страхуванням; 

г) правильна відповідь відсутня. 

6. Право продавати й купувати акції за визначеною ціною надає … 

а) облігація; 

б) вексель; 

в) опціон; 

г) правильної відповіді немає. 

7. Цінний папір, що засвідчує право власника на участь у власному 

капіталі підприємства – це … 

а) облігація; 

б) опціон; 

в) вексель; 

г) акція. 

8. До боргових цінних паперів не відносяться ... 

а) державні облігації; 

б) векселі; 

в) ощадні (депозитні) сертифікати; 

г) інвестиційні сертифікати. 

9. Двосторонній контракт, який засвідчує зобов'язання придбати 

(продати) певний актив у визначений час та на визначених умовах у 

майбутньому з фіксацією ціни під час укладення контракту – це … 

а) акція; 

б) вексель; 

в) облігація; 

г) форвард. 

10. Здійснення державного регулювання та контролю за випуском і 

обігом цінних паперів та їх похідних на території України покладено на: 

а) Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг; 

б) Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку; 

в) Державну податкову службу; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ 3. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНІ 

ФІНАНСИ  

Змістовний модуль 10 

Тема 16. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ  

 

1. Поняття та складові міжнародних фінансів 

2. Характеристика міжнародні фінансові відносини 

3. Міжнародні фінансові інститути 

Теми повідомлень/есе  

1. Сучасні тенденції розвитку світової економіки та міжнародних фінансів. 

2. Еволюція світової валютної системи. 

3. Сучасні тенденції та проблеми розвитку світової валютної системи. 

4. Європейська валютна система. 

5. Національна валютна система. 

Контрольні запитання та завдання 

1. У чому полягали особливості міжнародних фінансових відносин 

античної доби? 

2. Як розвивалися міжнародні фінансові відносини на території сучасної 

України? 

3. Назвіть основні різновиди сучасних фінансових операцій. 

4.За якими напрямами здійснюється рух грошових потоків у світовому 

господарстві? 

5.Розкрийте економічну сутність міжнародних фінансів. 

6.Які грошові відносини утворюють систему міжнародних фінансів? 

 7.Дайте класифікацію та характеристику суб'єктів міжнародних 

фінансових відносин. 

 8.Які функції виконують міжнародні фінанси? Дайте їх характеристику. 

 9.Які напрями міжнародної фінансової політики ви знаєте? 

 10.Які методи та інструменти включають довгострокова та поточна 

міжнародна фінансова політика? 

11.Охарактеризуйте методи валютної політики. 

12.На що спрямована податкова та кредитна політика держави? 



 

 13.Розкрийте механізм дисконтної політики. На що вона впливає? 

14.Що таке валютна інтервенція? Для чого вона застосовується? 

15.Що передбачає політика валютних обмежень? 

16.Що таке девальвація та ревальвація валюти? 

17.З якою метою здійснюється диверсифікація валютних резервів? Як її 

досягають? 

18.Що таке політика режиму оборотності валют? 

 

Практична робота за темою 

Завдання 1: Основні терміни та поняття 

Кожному з положень, відзначених цифрами знайдіть відповідний термін, 

чи поняття: 

A) міжнародні фінанси; 

Б)         інкасо; 

B) банківський переказ; 

Г)         відкритий рахунок. 

1. Доручення одного банку іншому виплатити певну суму 

отримувачу. 

2. Експортер поставляє товари, імпортер переказує гроші на день 

платежу. 

3. Міжнародний розрахунок, коли банк імпортера перераховує кошти 

на рахунок експортера після передання імпортеру отриманих від банку 

експортера  документів, передбачених контрактом, тобто застосовується схема: 

платежі проти документів. 

4. Сукупність обмінно-перерозподільних відносин, що виникають у 

зв’язку з рухом вартості між окремими країнами та у процесі формування і 

використання на світовому та регіональному рівнях централізованих грошових 

фондів. 

Завдання 2: Правильно/ неправильно. 

Визначте, правильні(П) чи неправильні(Н) такі твердження: 

1. Міжнародні фінансові відносини виникають у зв’язку з рухом 

грошових потоків між національними суб’єктами. 

2. Міжнародні фінансові відносини ґрунтуються на двох основних 

складових: установлених формах розрахунків та системі валютного 

регулювання. 

3. При розрахунках на основі акредитив банк імпортера перераховує 

кошти на рахунок експортера після передання імпортеру отриманих від банку 

експортера документів, передбачених контрактом, тобто застосовується схема: 

платежі проти документів. 



 

4. Платіж на відкритий рахунок найбільш надійна форма. 

5. Банківський переказ — це доручення одного банку іншому 

виплатити певну суму отримувачу. 

6. Валютний курс відображає ціну грошової одиниці певної країни у 

валюті інших країн чи в міжнародних валютних одиницях. 

 

ТЕСТИ 

1. Головним завданням поточної міжнародної фінансової політики 

не є: 

а) зміна ключових елементів валютно-фінансової системи; 

б) забезпечення нормального функціонування міжнародних та 

національних механізмів світової валютно-фінансової системи; 

в) підтримка рівноваги платіжних балансів; 

г) правильна відповідь відсутня. 

2. Рух фінансових ресурсів між підприємствами та громадянами 

різних країн охоплюють: 

а) міжнародні приватні фінанси; 

б) міжнародні публічні фінанси; 

в) міжнародні фіскальні фінанси; 

г) всі відповіді правильні. 

3. Співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих 

країною з-за кордону, і сумою здійснених нею платежів за кордон протягом 

певного періоду називається ... 

а) бухгалтерським балансом; 

б) бюджетом держави; 

в) звітом про фінансові результати; 

г) платіжним балансом. 

4. Нерезиденти України – це … 

а) юридичні особи та суб'єкти господарської діяльності, що не мають 

статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням 

за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до 

законодавства іншої держави; 

б) фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без 

громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у 

тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном; 

в) юридичні особи з місцезнаходженням на території України, які 

здійснюють свою діяльність на підставі законодавства України; 

г) правильна відповідь відсутня. 

5. Виділяють такі вили валютних курсів: 

а) фіксовані та гнучкі; 

б) депозитні та кредитні; 

в) чисті та валові; 

г) приватні та банківські. 

6. У фінансовому рахунку платіжного балансу відображаються: 



 

а) операції, в результаті яких відбувається перехід прав власності на 

зовнішні фінансові активи та вимоги країни 

б) операції, що включають одержання або оплату капітальних 

трансфертів;  

в) операції, що включають придбання або реалізацію не фінансових 

активів та прав власності; 

г) всі відповіді правильні. 

7. Метою діяльності міжнародних фінансових інститутів є: 

а) стабілізація світового господарства й міжнародних фінансів на основі 

об’єднання зусиль світового співтовариства; 

б) здійснення міждержавного валютного і кредитно-фінансового 

регулювання; 

в) розробка і координація стратегії і тактики міжнародної валютної і 

кредитно-фінансової політики; 

г) всі відповіді правильні. 

8. Регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання 

їм допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання коротко- і 

середньострокових кредитів в іноземній валюті здійснює спеціалізована 

установа ООН, що називається: 

а) Міжнародна фінансова корпорація; 

б) Міжнародний банк реконструкції та розвитку; 

в) Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій; 

г) Міжнародний валютний фонд. 

9. До Групи Світового банку не входить: 

а) Міжнародна фінансова корпорація; 

б) Міжнародний банк реконструкції та розвитку; 

в) Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій; 

г) Міжнародний валютний фонд. 

10. Підтримка приватного сектору є ключовим напряжмо діяльності 

… 

а) Міжнародної фінансової корпорації; 

б) Міжнародного банку реконструкції та розвитку; 

в) Міжнародної асоціації розвитку; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Орієнтовні питання до екзамену з дисципліни 

 «Фінанси» 

1. Фінанси та  фінансові ресурси. 

2. Фінансовий ринок  та фінансовий механізм. 

3. Моделі фінансових відносин в суспільстві 

4. Фінансова  політика. Фінансова стратегія та фінансова тактика. 

5. Типи фінансової політики, залежно  від ступеня регламентування 

фінансових відносин. 

6. Типи фінансової політики, залежно   від завдань, на розв’язання яких 

вона спрямована. 

7. Фінансові відносини. 

8. Баланс фінансових ресурсів та витрат держави. 

9. Державний бюджет. 

10. Бюджетна система  та бюджетний устрій. 

11. Принципи бюджетної системи України. 

12. Основні доходи та видатки бюджету. 

13. Бюджетна класифікація. 

14. Бюджетна політика. 

15. Бюджетне планування та бюджетне прогнозування. 

16. Призначення і роль державного бюджету. 

17. Доходи державного бюджету. 

18. Видатки державного бюджету. 

19. Бюджетний дефіцит  та  профіцит. 

20. Бюджетні трансферти. 

21. Резервний фонд державного бюджету. 

22. Місцеві бюджети, їх призначення і роль. 

23. Доходи місцевих бюджетів та видатки  місцевих бюджетів. 

24. Міжбюджетні відносини та міжбюджетні трансферти. 

25. Європейська хартія місцевого самоврядування. 

26. Бюджетний процес. Бюджетний  період. 

27. Порядок складання, затвердження та розгляду державного бюджету. 

28. Порядок складання, затвердження та розгляду місцевих бюджетів. 

29. Організація виконання бюджетів. 

30. Розпорядники бюджетних коштів. 

31. Принципи побудови системи оподаткування. 

32. Склад і структура податкової системи. 

33. Податки, збори та платежі, об’єкти оподаткування, суб’єкти 

оподаткування, податкові ставки та квоти. 

34. Класифікація податків за формою оподаткування. 

35. Класифікація податків за економічним змістом. 

36. Класифікація податків залежно від рівня державних структур, що їх 

установлюють. 

37. Класифікація податків за способом стягнення. 

38. Основні завдання ДПА. 



 

39. Податковий контроль.  

40. Види  податкових перевірок та підстави для їх проведення. 

41. ПДВ. 

42. Акцизний збір. 

43. Мито. Єдиний митний тариф. 

44. Податок на прибуток підприємств. 

45. Податок з доходів фізичних осіб. 

46. Збір за парковку автомобілів. Ринковий збір. 

47. Збір за видачу ордера на квартиру. Збір з власників собак. 

48. Курортний збір. 

49. Збір за участь у бігах на іподромі. Збір за виграш на бігах. Збір з осіб, 

які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі. 

50. Податок з реклами. 

51. Комунальний податок. 

52. Плата за землю. 

53. Фіксований сільськогосподарський податок. 

54. Єдиний податок.  

55. Державне мито. 

56. Податок з власників транспортних засобів. 

57. Збір за забруднення навколишнього природного середовища. 

58. Методи організації фінансової діяльності підприємницьких структур. 

59. Принципи фінансів підприємницьких структур. 

60. Доходи та витрати підприємницьких структур. 

61. Фінансові плани підприємств. 

62. Класифікація фондів фінансових ресурсів цільового призначення. 

63. Пенсійний фонд України. 

64. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. 

65. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. 

66. Фонд соціального страхування на випадок безробіття. 

67. Об’єкт та суб’єкт управління державними фінансами. 

68. Принципи управління державними фінансами. 

69. Роль Міністерства фінансів та Державного казначейства в управлінні 

фінансами. 

70. Державний кредит. 

71. Державний борг. 

72. Методи управління держаними боргом. 

73. Фінансовий контроль. 

74. Види фінансового контролю. 

75. Форми контролю. 

76. Система державного фінансового контролю. 

77. Контролюючі органи. 

78. Види ревізій. 

79. Нецільове використання бюджетних коштів.  

80. Форми і методи страхування. 

81. Функції страхування. 



 

82. Види страхування. 

83. Сутність державного страхування.  

84. Призначення та структура фінансового ринку. 

85. Ринок грошей. 

86. Ринок кредитних ресурсів. 

87. Ринок цінних паперів. 

88. Ринок фінансових послуг. 

89. Міжнародні фінанси. 

90. Міжнародні фінансові організації та  інституції. 

 

 

 

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Контроль рівня знань дозволяє оцінювати та вимірювати здобуті 

студентами в процесі навчання знання, уміння та навички, відіграє важливу 

роль у забезпеченні належного рівня підготовки. В процесі вивчення 

дисципліни “Фінансовий менеджмент” застосовується поточний та 

підсумковий контроль знань студентів. Підсумковий контроль здійснюється у 

формі іспиту. Зазначені форми контролю тісно взаємопов’язані та 

організовуються таким чином, щоб стимулювати ефективну самостійну роботу 

студентів протягом семестру та забезпечити об’єктивне оцінювання рівня їх 

знань.  

У процесі поточного контролю здійснюється перевірка засвоєння 

студентами програмного матеріалу, набуття ними вміння та навичок щодо 

здатності опрацювання, публічного та письмового викладу конкретних питань 

дисципліни. Поточний контроль здійснюється у двох формах: 

- контроль систематичності та активності роботи студентів протягом 

семестру при вивченні програмного матеріалу дисципліни; 

- проміжний контроль. 

Систематичність та активність роботи студентів протягом семестру 

контролюється за такими напрямами: 

- регулярність відвідування лекційних та практичних занять; 

- підготовка рефератів; 

- участь у обговоренні питань відповідної теми;  

- результативність експрес-тестування та експрес-опитування; 

- участь у студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах за 

напрямами, що відповідають тематичній спрямованості дисципліни. 

Контроль самостійної роботи студентів з дисципліни передбачається на 

основі застосування таких основних напрямів контролю: 

- перевірка наявності практичних завдань; 

- проведення тестування, виконання розрахункових та ситуаційних 

завдань, контрольних робіт за основними темами курсу; 

- перевірка здатності самостійно працювати над засвоєнням 



 

основних тем в процесі виконання розрахунково-аналітичних завдань. 

При оцінці знання студентів з дисципліни необхідно врахувати повноту і 

правильність відповідей, здатність: узагальнювати отримані знання; 

застосовувати правила, методи, принципи в конкретних ситуаціях; аналізувати 

і оцінювати факти, події; викладати матеріал чітко, логічно, послідовно. 

Результати поточної успішності в балах фіксуються у журналі обліку 

поточної успішності студентів, у якому також зазначаються пропуски занять 

(н/б). 

По завершенню часу, передбаченого на практичні заняття, викладач 

підсумовує роботу студента. Внаслідок чого у журналі виставляються 

підсумкові бали, максимальна кількість яких становить 70 балів.  

Підсумкова оцінка складається з оцінок поточного контролю та оцінки, 

одержаної на іспиті. За результатами студент отримує підсумкову оцінку за 

100-бальною системою. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Рейтинговий показник Оцінка у національній шкалі Оцінка ЕСТS 
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ар

ах
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о
 відмінно А (відмінно) 

82-89 
добре 

В (добре) 

75-81 С (добре) 

67-74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-66 Е (задовільно) 

35-59 

Н
ез

ар
ах

о
ва

н
о
 

незадовільно 

FX (незадовільно) з можливістю повторного 

складання 

1-34 
F (незадовільно) з обов’язковим повторним 

вивченням 
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