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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостійна робота студента – це форма організації навчального 

процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під 

методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.  

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом під час поза аудиторної навчальної роботи.  

Метою самостійної роботи студента є засвоєння в повному обсязі 

навчальної програми та послідовне формування самостійності як риси 

характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасної моделі фахівця 

вищої кваліфікації. Самостійна робота з навчальної дисципліни "Фінанси, 

гроші та кредит" дозволить забезпечити розширення й поглиблення 

теоретичних і практичних знань студента; набути уміння застосувати 

теоретичні знання при вирішенні конкретних завдань із фінансово-економічної 

та кредитної сфери; шукати сучасні наукові досягнення і застосовувати їх на 

практиці.  

Основними формами самостійної роботи з навчальної дисципліни для 

студентів є:  

 опрацювання теоретичних засад прослуханого лекційного матеріалу;  

 вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного 

опрацювання;  

 виконання домашніх завдань;  

 підготовка до семінарських та практичних занять;  

 підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю;  

 систематизація вивченого матеріалу навчальної дисципліни перед 

написанням модулів та іспитом;  

 підготовка реферату/ презентації.  

Самостійна робота студента повинна привчати його застосовувати 

комп’ютерну техніку для аналізу даних та побудови графіків, таблиць і діаграм. 

Робота над літературними джерелами виробить у студента аналітичне 

мислення, сформує власний погляд щодо теоретичних і практичних фінансових 

та грошових проблем, навчить його робити обґрунтовані висновки й пропозиції 

під час вирішення практичних завдань. 

 

 
 

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТУ / ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

 

Кожному студенту на вибір пропонується тема для підготовки реферату 

або презентації. Форму представлення самостійної роботи (реферат чи 

презентація) студент обирає самостійно. 

У ході виконання самостійної роботи студент повинен проявити глибоке 

засвоєння теоретичних основ і проблемних аспектів курсу, повністю розкрити 

питання, пов’язані з темою. Для студентів, у яких виникають труднощі при 

складанні змісту роботи або підборі додаткової літератури, викладач проводить 

індивідуальні консультації. 

Якщо студентом не виконані зазначені нижче вимоги до відповідних 

видів робіт або не була розкрита суть теми, то робота не зараховується і 

повертається на доопрацювання. 



 

Вимоги до оформлення реферату 

 

Обсяг роботи – 15-20 сторінок формату А4. Робота повинна бути 

надрукована на одній стороні білого паперу формату А4 через 1,5 міжрядкові 

інтервали, шрифт – Times New Roman 14.  

Текст роботи розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів 

полів: зверху, знизу, зліва – 20 мм, справа – 15 мм.  

Мова контрольної роботи – українська, стиль – науковий, чіткий, 

послідовність – логічна. 

 

Вимоги до оформлення презентації 

 

Презентація повинна бути виконана у редакторі Microsoft PowerPoint. 

Презентація повинна бути представлена викладачу для перевірки мінімум за 

три дні до її представлення на практичному занятті. Якщо у ході перевірки у 

викладача є зауваження до роботи, то вона повертається на доопрацювання.  

Текст презентації повинен бути оформлений шрифтом Times New Roman 

або іншим шрифтом, який чітко читається (на вибір студента); розмір і 

міжрядкові інтервали залежать від наповненості слайду текстом чи графічним 

матеріалом (на вибір студента). 

 

Структура реферату/ презентації містить такі елементи: 

 

- титульний аркуш (для презентації – титульний слайд, де вказується 

найменування ВНЗ, факультету, кафедри, до якої прикріплена дисципліна, 

назва теми презентації, ПІБ та група студента, ПІБ та посада викладача, котрий 

веде дисципліну); 

- зміст; 

- вступ; 

- основна частина; 

- висновки; 

- список використаних джерел; 

- додатки (для презентації – немає). 

Зміст розташовують з нової сторінки/ слайду. До змісту включають: 

вступ, послідовно перелічені питання дослідження, висновки, додатки (за 

наявності), список використаної літератури. 

Вступ (обсяг 1-2 друкованих аркуші/ слайди) повинен містити 

обґрунтування практичної і теоретичної актуальності проблеми, обраної для 

дослідження. У вступі вказують на актуальність теми, оцінюють стан 

дослідження наукової проблеми, формулюють мету і визначають завдання 

реферату/презентації, дають короткий огляд літератури і використаних джерел. 

Основна частина (не менше 10 друкованих аркушів/ слайдів) може 

складатися з декількох параграфів, розділів, пунктів/ слайдів, кожен з яких 

повинен мати окрему назву, логічне завершення і починатися з нової сторінки/ 

слайду. 



Розділи реферату/ презентації повинні бути об’єднані загальною метою, 

органічно пов’язані між собою. Основна вимога до тексту – структурованість, 

лаконізм і логічна послідовність викладу матеріалу, ясність і чіткість мови. 

Висновки (1-2 друковані аркуші/ слайди) – це самостійна частина 

реферату/ презентації, в якій слід підвести підсумки проведеної роботи, 

оцінити ступінь досягнення поставленої мети, узагальнити одержані дані та 

результати дослідження. 

Список використаної літератури повинен містити достатню кількість 

опрацьованих джерел (не менше 5 праць). Список складають за алфавітом і 

пронумеровують. 

Додатки (не обов’язково) містять матеріал, який є необхідним для 

розкриття теми реферату, але не може бути розміщений в основній частині 

через великий обсяг (додаткові ілюстрації або таблиці). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Змістовний модуль 1. Загальна теорія фінансів. 

1 Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Поняття фінансів та їх роль в економічному розвитку 

 

1. Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Історія фінансової науки. 

2. Визначні фінансисти світу. 

3. Визначні фінансисти України 



Література: [7, с. 18-28], [17, с. 5-13], [22, с. 3-19], [31, с. 10-19], [32, с. 4-15], мережа 

Інтернет. 

 

2: Написати біографічну довідку на одного із фінансистів-класиків, з коротким 

оглядом їх вчення і вкладу в фінансову науку. (У. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, 

К.Маркс, Д.М. Кейнс, Р. Мальтус тощо). 

 

Тема 2. Фінансовий механізм та фінансова політика. 

1. Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Фінансовий механізм. 

2. Фінансові системи міжнародних корпорацій. 

3. Зв 'язок між сферами та ланками фінансової системи. 

Література: [17, с. 47-74], [22, с. 36-64], [31, с. 29-44], [32, с. 27-44], мережа Інтернет. 

 

2: Підготувати реферати на тему: 

1. Кейнсіанство та неокейнсіанство. 

2. Мальтузіанство. 

3. Моделі фінансових відносин в суспільстві. 

4. Фінансовий механізм. 

5. Фінансове планування. 

6. Кошториси та їх використання. 

7. Баланс фінансових ресурсів та витрат території. 

  

Тема 3.Фінансова система 

1. Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Фінансові системи зарубіжних країн. 

2. Фінансові системи міжнародних корпорацій. 

3. Зв'язок між сферами та ланками фінансової системи. 

Література: [17, с. 23-46], [22, с. 21-34], [31, с. 20-28], [32, с. 16-26], мережа Інтернет. 

 

2: Підготувати повідомлення (короткий реферат) про фінансову систему однієї з 

країн світу (СІЛА, Росія, Японія, Китай та ін.). 
 

 



2 Тема 4. Управління фінансами та фінансовий контроль 

1. Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Завдання та призначення місцевих фінансових органів. 

2. Управління фінансами місцевих органів влади. 

3. Організаційна структура Міністерства фінансів. 

4. Організаційна структура НБУ. 

5. Організаційна структура Державного казначейства України. 

6. Структура фінансових органів зарубіжних країн. 

Література: [7, с. 512-523], [17, с. 112-119], [31, с. 52-60]. 

2: Підготувати реферати на тему: 

1. Структура системи управління державними фінансами. 

2. Завдання та функції державного казначейства. 

3. Напрямки реформування Державного казначейства У країни. 

4. Принципи управління фінансами. 

5. Структура фінансових органів СІЛА. 

6. Структура фінансових органів Японії. 

Тема 5. Сфера публічних фінансів: загальнодержавні і місцеві фінанси 

1. Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Державні доходи. 

2. Державні видатки. 

3. Державні цільові фонди 

Література: [7, с. 25-28], [17, с. 112-182], [22, с. 90-103], [31, с. 51-69], [32, с. 60¬122], 

мережа Інтернет. 

2: Підготувати повідомлення на тему: 

1. Державний бюджет та його фонди. 

2. Бюджетна система. 

3. Місцеві бюджети. 

Змістовний модуль 2. Бюджетна система України. 

3 Тема 6. Державний бюджет України 

1.Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Шляхи покриття бюджетного дефіциту. 

2. Бюджетні дефіцити розвинутих країн, їх вплив на економіку країни (на 

прикладі США). 

Література: [7, с. 72-93], [8, с.141-169], [17, с. 119-130], [22, с. 163-180], [31, с. 88¬96], 

[32, с. 73-89], [17], [18]. 

2: Підготувати реферати на тему: 

1. Державний бюджет, його призначення та роль. 

2. Доходи державного бюджету. 

3. Видатки державного бюджету. 

4. Бюджетний дефіцит і методи його оптимізації. 

5. Бюджетні трансферти, їх види. 

6. Резервний фонд державного бюджету, порядок використання коштів резервного 

фонду державного бюджету. 

7. Вплив бюджетного дефіциту на економіку США. 

8. Субсидії, їх призначення та роль. 

4 Тема 7. Доходи і видатки державного бюджету України. 

8  Тема 8. Бюджетна система та бюджетний устрій 

1. Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Бюджетний устрій інших країн світу. 

2. Характеристика „сильної” і „слабкої” бюджетної політики. 

Література: [7, с. 29-72], [8], [17, с. 14-18, 119-136], [22, с. 145-162], [31, с. 72-86], [32, с. 

60-73]. 



2: Підготувати реферати на тему: 

1. Сучасні проблеми бюджетного процесу. 

2. Фактори впливу на рівень державних видатків. 

3. Субсидії в ринковій економіці. 

4. Державна фінансова підтримка малого та середнього бізнесу. 

5. Кредитування підприємств під державні гарантії в Україні. 

6. Законодавче регулювання бюджетного процесу. 

7. Напрями реформування бюджетного процесу. 

8. Бюджетна політика, її основні завдання та принципи 

Змістовний модуль 3. Податкова система України, державні фінанси. 

5 Тема 9. Сутність і види податків 

1.        Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Зміни в податковому законодавстві, в зв’язку з прийняттям Закону про 

держбюджет. 

2. Податкове законодавство розвинутих країн (на прикладі Франції, США та 

Японії). 

3. Оподаткування неприбуткових установ. 

Література: [7, с. 190-283], [11], [20]. 

2: Підготувати реферати на тему: 

1. Особливості перевірки правильності ПДВ, заявленого платниками до 

відшкодування з бюджету. 

2. Загальнодержавні податки і збори, їх види та призначення. 

3. Місцеві податки та збори, їх призначення. 

4. Особливості оподаткування діяльності підприємницьких суб’єктів – фізичних 

осіб. 

5. Єдиний податок та групи його платників. 

6. Особливості оподаткування неприбуткових організацій. 

7. Податок на прибуток. 

8. Податок на додану вартість як джерело доходів державного бюджету. 

9. Бюджетне відшкодування ПДВ. 

10. Порівняння оподаткування доходів громадян в Україні і в США. 

Тема 10. Податкова система України 

1.       Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Податкові системи зарубіжних країн. 

2. Податковий кодекс, його підготовка та запровадження. 

Література: [7, с. 162-189], [8, с. 69-90], [17, с. 136-168], [22, с. 105-140], [42], [31, с. 

124-141]. 

2: Підготувати реферати на тему: 

1. Апарат податкової служби, її роль і функції. 

2. Сучасні податкові системи зарубіжних країн. 

3. Податкова система України. 

4. Облік платників податків. 



6 Тема 11. Державний кредит та державний борг. 

1.        Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Державні кредити зарубіжних країн. 

2. Державні борги зарубіжних країн. 

Література: [7, с. 524-533], [8, с. 454-466], [17, с. 172-182], [22, с. 219-240], [31, с. 182-

205], [32, с. 113-123]. 

 

2:        Підготувати реферати на тему: 

1. Зовнішній борг та проблеми його обслуговування. 

2. Державний кредит. 

3. Методи управління державним боргом. 

4. Внутрішній державний борг України та джерела його погашення. 

 

Тема 12. Соціальний захист. 

 

1. Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Соціальні гарантії як форма як форма забезпечення достатнього рівня 

суспільного добробуту. 

2. Система соціальних гарантій населенню. 

3. Державні соціальні стандарти і нормативи. 

4. Державна допомога сім ’ям з дітьми, малозабезпеченим сім ’ям. 

5. Житлові субсидії населенню. 

6. Індексація грошових доходів населення. 

7. Пільги, допомога на поховання. 

Література: [7, с. 284-316], [8, с. 271-297]. 

 

2:        Підготувати реферати на тему: 

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. 

 

Тема 13. Фінанси підприємств, основи їх організації. 

 

1. Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Фінансові служби Міністерства оборони України. 

2. Особливості фінансування бюджетних підприємств, які крім основної 

діяльності займаються госпрозрахунковою діяльністю. 

Література: [7, с. 436-450], [17, с. 75-101], [22, с. 66-88], [31, с. 206-216], [32, с. 124-158] 

[33]. 

 

2: Підготувати реферати на тему: 

1. Принципи фінансів підприємницьких структур. 

2. Фінансове планування підприємницьких структур. 

3. Економічна сутність фінансів підприємницьких структур 



7 Тема 14. Страхування та страховий ринок України 

1. Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Страхування власності. 

2. Страхування будівель. 

3. Страхування тварин. 

4. Страхування автомобілів. 

Література: [17, с. 107-112], [22, с. 250-259], [31, с. 223-230], [32, с. 174-185]. 

2: Підготувати реферати на тему: 

1. Страхування майна юридичних осіб. 

2. Ринок майнового страхування в Україні. 

3. Майнове страхування в країнах Євросоюзу. 

4. Міжнародна система страхування. 

5. Страхування життя. 

6. Пенсійне страхування. 

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

1. Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Світові фінансові ринки. 

2. Фінансові ринки зарубіжних країн. 

Література: [17, с. 207-233], [22, с. 203-253], [31, с. 243-259], [32, с. 261-283]. 

2: Підготувати реферати на тему: 

1. Факторинг. 

2. Лізинг та його застосування. 

3. Хеджування на фінансовому ринку. 

4. Нові світові фінансові ринки. 

Тема 16. Міжнародні фінанси. 

1. Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Діяльність України в сфері міжнародних фінансових відносин. 

2. Організація Об’єднаних Націй. 

3. Європейський Союз. 

4. ОПЕК. 

Література: [17, с. 183-206], [22, с. 288-301], [31, с. 260-282], [32, с. 285-297]. 

2: Підготувати реферати на тему: 

1. Міжнародні фінансові організації. 

2. Міжнародні фінансові інституції. 

3. Історія створення та сучасні реалії діяльності ООН. 

4. Світова організація торгівлі та інтеграція до неї України. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕФЕРАТУ/ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

Кількість балів Опис виконаних вимог 

10 балів  Виконані усі вимоги до написання й захисту 

реферату/ підготовки і представлення презентації: 

чітко визначена проблема й обґрунтована її 

актуальність, проведений аналіз використаної 

літератури щодо проблематики дослідження, 

логічно викладена власна позиція, сформульовані 

висновки, тема розкрита повністю, витриманий 

обсяг, дотримані вимоги щодо зовнішнього 

оформлення, вільне володіння матеріалом, дані 

правильні відповіді на додаткові запитання  

8-9 балів  Виконані усі формальні вимоги до написання 

й захисту реферату/ підготовки і представлення 

презентації: витриманий обсяг, дотримані вимоги 

щодо зовнішнього оформлення. Проблема 

визначена, але недостатньо обґрунтована її 

актуальність, неповністю обґрунтована власна 

позиція щодо проблематики дослідження, 

сформульовані висновки, дані правильні відповіді 

на усі додаткові запитання, окрім одного-двох  

6-7 балів  Виконані основні вимоги до написання й 

захисту реферату/ підготовки і представлення 

презентації, але при цьому допущені деякі недоліки: 

необґрунтована актуальність теми роботи, наявні 

певні неточності у викладі матеріалу, нечітко 

сформульовані висновки, деякі неточності у 

відповідях на додаткові запитання  

4-5 балів  Виконані основні вимоги до написання й 

захисту реферату/ підготовки і представлення 

презентації, але при цьому допущені деякі недоліки: 

необґрунтована актуальність теми роботи, наявні 

певні неточності у викладі матеріалу, відсутня 

логічна послідовність у судженнях, невитриманий 

обсяг, неповні відповіді на деякі додаткові 

запитання  

2-3 бали  Є істотні відступи від вимог до реферування: 

тема розкрита частково, допущено фактичні 

помилки у представленому матеріалі, нечіткі або 

відсутні висновки, невільне володіння матеріалом, 

неповні відповіді на додаткові запитання. Частково 

виконано вимоги щодо зовнішнього оформлення  

 

 



 

  

Завдання для виконання контрольних робіт студентами заочної форми 

навчання 

Студенти заочної форми навчання не допускаються до складання 

семестрового іспиту з дисципліни без написання та захисту контрольної роботи. 

Під час занять протягом сесії, під час якої здійснюється начитка лекцій на 

екзаменаційну (як правило - наступну) сесію, викладач, що проводить лекційні 

заняття на потоці, видає кожному студентові завдання для виконання цієї форми 

індивідуальної самостійної роботи з установленням терміну виконання. Без 

написання контрольних робіт студент не допускається до складання іспиту з 

дисципліни. 

Контрольна робота в обов’язковому порядку повинна містити три 

теоретичних питання, номера яких студент вибирає в списку питань на контрольну 

роботу, що наведений нижче та визначає відповідно до шифра його залікової 

книжки по таблиці, що наведена нижче (після списку зазначених питань). 

При цьому контрольна робота може бути написана у звичайному учнівському 

зошиті або надрукована. У разі її друкування оформляється в обов’язковому 

порядку титульний листок до такої контрольної роботи, що за формою є схожим на 

титульного листа обов’язкового реферату (зразок наведено вище). 

Перелік питань для виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінанси» 

для студентів-заочників, що навчаються за напрямом підготовки 072 - «Фінанси, 

банківська справа та страхування»: 

1. Роль і функції фінансів. 

2. Правові і організаційні основи функціонування фінансів. 

3. Формування фінансової системи в Україні. 

4. Склад та структура фінансової системи. 

5. Вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на функціонування фінансової 

системи. 

6. Принципи та засади здійснення фінансової політики. 

7. Розпорядники бюджетних коштів. Головні розпорядники бюджетних 

коштів. 

8. Поняття фінансового механізму. Склад фінансового механізму. 

9. Фінансові відносини підприємницьких структур. 

10.Методи організації фінансової діяльності підприємств. 

11. Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування. 

12. Правові засади функціонування державних фінансів. 

13. Основні функції Міністерства фінансів. 

14. Еволюція науки про державні фінанси. 

15. Становлення та розвиток державних фінансів. 

16. Державні фінанси в системі розподілу і перерозподілу валового 

внутрішнього продукту. 

17. Основні методи управління державними фінансами. 

 



 

  

18. Фінансовий контроль. Форми, види, методи. Контролюючі органи. 

19. Розвиток бюджетної системи України. 

20. Роль і функції бюджету. 

21. Бюджетна система України. 

22. Бюджетний устрій України. 

23. Бюджетна політика України. 

24. Бюджетне планування та прогнозування. 

25. Призначення та роль державного бюджету. 

26. Доходи в бюджетній системі. 

27. Видатки в бюджетній системі. 

28. Бюджетний процес та бюджетні процедури. 

29. Бюджетна класифікація. 

30. Міжбюджетні відносини. 

31. Бюджетний дефіцит і його види. Причини виникнення. Дефіцитний та 

профіпитний бюджети. 

32. Становлення податкової системи України. 

33. Склад і структура податкової системи України. 

34. Податкова служба, як складова Державної фіскальної служби, її роль і 

функції. Основні функції Державної фіскальної служби. 

35. Облік та контроль платників податків. 

36. Особливості функціонування місцевих фінансів. 

37. Місцеві бюджети, їх роль і функції. 

38. Доходи місцевих бюджетів. 

39. Видатки місцевих бюджетів. 

40. Суть та призначення державних цільових фондів. 

41. Перелік та особливості діяльності державних цільових фондів. 

42.Економічна сутність державного кредиту. 

43. Форми державного кредиту. 

44. Державний борг, причини виникнення і збільшення його. 

45.Обслуговування державного боргу. 

46. Сутність страхування. 

47. Форми страхування. 

48. Функції страхування. 

49.Сутність та види страхування. 

50. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок. 

51. Особливості функціонування страхового ринку України. 

52. Регулювання страхової діяльності. 

53. Становлення фінансового ринку України. 

54. Склад і структура фінансового ринку. 

55.Особливості функціонування фінансового ринку. 

56. Економічна сутність міжнародних фінансів. 

57. Склад і структура міжнародного фінансового ринку. 

58. Міжнародні фінансові інституції. 

59. Особливості функціонування місцевих фінансів. 

60. Місцеві бюджети, їх роль і функції. 



 

  

61.ПДВ. 

62. Податок на прибуток підприємств. Об'єкти та суб'єкти оподаткування 

податком на прибуток, перелік пільг. 

63.Податок на доходи фізичних осіб. 

64. Види податкових ставок. 

65. Місцеві податки і збори. 

66. Основні принципи податкової системи. 

67. Зведений фінансовий баланс держави. 

68. Єдиний соціальний внесок та розподіл мобілізованих його сум між 

державними цільовими фондами. 

69. Акцизний податок та порядок його нарахування і сплати. 

70. Єдиний податок з суб’єктів малого підприємництва. 

71. Земельний податок. 

72.Елементи системи оподаткування. 

73.Екологічний податок. 

74. Рентна плата. 

75. Єдиний податок з суб’єктів агробізнесу. 

76.Транспортний податок. 

77.Пенсійний фонд України. 

78.Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. 

79. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань. 

80.Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття. 

8Е Видатки бюджету на соціальне забезпечення. 

82. Класифікація податків. 

83.Видатки бюджету на державне управління, національну оборону 

правоохоронну діяльність. 

84. Державна допомога сім’ям з дітьми . 

85. Житлові субсидії населенню. 

86.Видатки бюджету на розвиток економіки. 

87.Видатки бюджету на соціальне забезпечення. 

88. Державне регулювання фондового ринку. 

89. Мод елі фінансових відносин в суспільстві. 

90. Плата за оренду земель державної та комунальної власності 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

Таблиця для визначення номерів питань контрольної роботи 

Перед 

остання 

цифра 

шифру 

Остання цифра шифру 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1,25, 58 2,26,59 3,27, 60 4,28, 82 5,29, 61 6,30, 62 7,32, 63 8,33, 64 9,34, 65 10,35,66 

1 11,36,67 12,37,68 13,38,69 14,39,83 15,40,79 16,48,74 17,42,73 18,41,71 19,3,75 20,44,76 

2 21,45,72 22,46,70 23,47,77 24,48,78 25,49,80 26,10,81 27,50,84 28,51,85 29,52,69 30,53,71 

3 31,54,76 32,55,79 15,33,64 9,34,73 13,35,84 36,56,70 20,36,48 23,38,46 7, 39,67 12,25,40 

4 1,21,37 2,49, 68 3,58,90 7,29,89 8,28,88 11,30.87 14,35,86 16,39,69 19,51,71 20, 62,86 

5 13,17,84 18,32,87 5,22, 36 9,24, 67 34,45,72 48,76,90 19,35,66 23,59,74 40,54,75 41,56,77 

6 12,47,64 43,59,72 45,53,91 26,48,63 64,83,91 20,65,69 8,67,86 2,35,76 15,69,85 23,70.90 

7 10,27,87 6,47,64 7,21,36 49,56,72 50,56,91 3,78,89 20,24,70 61,71,88 33,57,89 14,30,51 

8 16,60,69 8,47,80 4.29.66 52,72,91 19,37,48 2,65,77 10,21,44 69,75,83 19,62,69 50,64,89 

9 13,36,67 58,79,91 1,27,59 29,73,50 30,70,90 3,33,62 7,12,49 28,58,76 15,19,51 22,45,84 

 

 



 

 
 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

 

1. Виникнення та суть фінансів. Функції фінансів.  

2. Поняття про фінансові ресурси підприємства.  

3. Поясніть суть фінансової політики держави, принципи її ведення.  

4. Типи фінансової політики.  

5. Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової політики.  

6. Поняття про управління фінансами, його принципи та функціональні 

елементи.  

7. Структура фінансової системи України.  

8. Фінансовий контроль. Функції органів державної влади у контексті 

фінансового контролю.  

9. Система державних фінансів України.  

10. Економічна природа і функції бюджету.  

11. Державний бюджет. Його функції, загальний та спеціальний фонди 

державного бюджету.  

12. Опишіть складові бюджетного процесу.  

13. Доходи та видатки державного бюджету.  

14. Бюджетний устрій та бюджетна система. Єдиний казначейський рахунок.  

15. Бюджетний дефіцит. Причини його виникнення. Способи подолання.  

16. Теоретичні основи становлення та розвитку місцевих фінансів.  

17. Місцеві бюджети — основа місцевих фінансів.  

18. Доходи та видатки місцевих бюджетів України.  

19. Міжбюджетні відносини.  

20. Необхідність створення та призначення державних цільових фондів. 

Принципи їх організації.  

21. Загальнодержавні соціальні фонди та їх значення для забезпечення 

системи соціального страхування. Пенсійний фонд.  

22. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Фонд 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття.  

23. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. 

Фонд України соціального захисту інвалідів.  

24. Джерела формування доходів і напрямки видатків. Управління коштами 

загальнодержавних цільових фондів.  

25. Сутність та функції фінансів підприємств.  

26. Організаційно-правова характеристика суб’єктів підприємницької 

діяльності  



 

 
 

27. Опишіть особливості одноосібної форми ведення бізнесу, її позитивні і 

негативні сторони.  

28. Опишіть особливості акціонерного товариства, його види, позитивні і 

негативні сторони кожного.  

29. Опишіть особливості корпорації, як форми ведення бізнесу, її позитивні і 

негативні сторони.  

30. Опишіть особливості повного товариства, його позитивні і негативні 

сторони.  

31. Опишіть особливості товариства з обмеженою відповідальністю, його 

позитивні і негативні сторони.  

32. Фінансові ресурси підприємства: джерела формування та напрями 

використання.  

33. Опишіть суть необоротних активів підприємства, складові необоротних 

активів. Амортизація основних засобів та методи її нарахування.  

34. Оборотні активи підприємства.  

35. Формування фінансових результатів підприємства.  

36. Економічна природа та функції податків.  

37. Класифікація податків.  

38. Дайте характеристику прямих і непрямих податків.  

39. Дайте характеристику основних елементів податкової системи.  

40. Сутність податкової пільги.  

41. Дайте характеристику загальнодержавних і місцевих податків.  

42. Сутність спрощеної системи оподаткування.  

43. Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні 

безперервності суспільного виробництва. Особливості фінансових відносин у 

сфері страхування.  

44. Функції страхування. Суб’єкти страхових відносин: страховик, 

страхувальник, застрахований отримувач.  

45. Форми і методи страхового захисту. Система страхових фондів.  

46. Класифікація страхування за об’єктами і за ознакою ризику. Принципи 

обов’язкового і добровільного страхування.  

47. Страхування майна юридичних і фізичних осіб, його види і форми. 

Страхування кредитних і фінансових ризиків.  

48. Особисте страхування, його сутність і значення в забезпеченні 

соціального захисту громадян. Види особистого обов’язкового і 

добровільного страхування.  

49. Концептуальні основи платіжного балансу України.  

50. Класифікація та структурні компоненти платіжного балансу.  



 

 
 

51. Принципи формування платіжного балансу.  

52. Поясніть сутність та структуру державного боргу, причини його 

виникнення.  

53. Поясніть сутність та форми державного кредиту, причини його 

виникнення.  

54. Поясніть сутність управління державним боргом, його основні цілі та 

базові показники оцінки величини державного боргу.  

55. Поясніть сутність державних гарантій, порядок їх надання.  

56. Поясніть сутність та значення фінансового ринку, його структуру.  

57. Поясніть сутність та основні особливості кредитного ринку (ринку 

позик).  

58. Поясніть сутність та основні особливості фондового ринку.  

59. Види цінних паперів.  

60. Поясніть сутність та основні особливості валютного ринку.  

61. Види фінансового ринку за різними класифікаційними ознаками.  

62. Економічна природа і призначення міжнародних фінансів.  

63. Міжнародні фінансові інститути.  

64. Міжнародний фінансовий ринок.  

65. Міжнародні фінансові розрахунки.  

66. Причини виникнення і мета діяльності міжнародних організацій.  

67. Міжнародний валютний фонд (МВФ).  

68. Світовий банк (СБ).  

69. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР).  

70. Економічні організації системи ООН.  

71. Європейський Союз (ЄС).  

72. Міжнародні інвестиції, функції, види, основні тенденції міжнародного 

інвестування.  

73. Тенденції інвестування в економіку України.  

74. ТНК: класифікація й види.  

75. Вільні економічні зони, офшорні зони.  
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