
    ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ПРЕДМЕТУ «ФІНАНСОВИЙ РИНОК» 

1. Предмет науки про фінанси. Фінансові відносини на макро- та мікро-

рівні. 

2. Методологія фінансової науки. Методи, що використовуються на 

теоретичному рівні дослідження (індукція, дедукція, системний підхід). 

3. Методологія фінансової науки. Методи, що використовуються на 

теоретичному та емпіричному рівнях дослідження (формалізація, 

абстрагування, аналіз і синтез, систематизація, узагальнення, 

моделювання). 

4. Методологія фінансової науки. Методи емпіричного 

дослідження(спостереження, експеримент, вимірювання, оцінювання, 

порівняння, візуально-графічні методи). 

5. Фінансові категорії, поняття і терміни. 

6. Історичні передумови виникнення фінансів. Етапи їх розвитку. 

7. Фінанси як економічна категорія (об’єкт, суб’єкти, сутність). 

8. Взаємозв’язок фінансів, заробітної плати і кредиту. 

9. Функції фінансів, їх зміст. 

10. Розвиток фінансів у країнах Давнього Сходу та Римській імперії (Спарта, 

Аттика, Афіни). 

11. Доходи та видатки феодальної держави(Франція, Німеччина, Італія). 

12. Фінанси феодальних міст (Ам’єн, Тулуза, Магдебург, Генуя, Флоренція 

та ін.). 

13. Фінанси в умовах становлення (період первісного накопичення капіталу). 

14. Фінанси в період розвитку капіталізму (індустріальний період, ФПГ). 

15. Розвиток фінансів у постіндустріальній економіці (ТНК,ТНБ). 

16. Теорії державних фінансів англійської класичної політекономії (У. Петті, 

А. Сміт, Д.Рікардо ). 

17. Концепція державних фінансів Дж. М. Кейнса. 

18. Фінансова наука в умовах демократизації суспільства (теорії суспільного 

вибору В.Паретто, Дж. Б’юкенен, ідеї А. Вагнера ). 

19. Фінансова система як взаємодія ланок фінансових відносин. 

Організаційна будова фінансової системи. 



20. Характеристика сфер фінансової системи України (фінанси держави, 

фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансовий 

ринок, міжнародні фінанси). 

21. Характеристика ланок державних фінансів (державний і місцеві бюджети, 

державні цільові фонди,державний і комунальний кредит ) та їх 

взаємозв’язок з іншими ланками фінансової системи України. 

22. Характеристика ланок фінансів суб’єктів господарювання (фінанси 

комерційних підприємств і організацій усіх форм власності, фінанси 

некомерційних установ і організацій) та їх взаємозв’язок з іншими 

ланками фінансової системи України. 

23. Характеристика ланок фінансового ринку (РЦП, кредитний ринок, 

валютний ринок, ринок фінансових послуг ринок дорогоцінних металів) 

та їх взаємозв’язок з іншими ланками фінансової системи України. 

24. Характеристика ланок міжнародних фінансів(фінанси міжнародних 

організацій, фінанси міжнародних фінансових інституцій, фінанси ТНК, 

фінанси інших суб’єктів ЗЕД, міжнародний фінансовий ринок) та їх 

взаємозв’язок з іншими ланками фінансової системи України. 

25. Фінансова криза. Ознаки наявності кризи. Причини їх виникнення. 

26. Фінансова наука – основа фінансової політики. 

27. Фінансова політика – складова політики держави. 

28. Основні напрямки фінансової політики. Головна мета. 

29. Сутність фінансової стратегії та фінансової тактики. 

30. Сутність бюджетної політики. 

31. Сутність податкової політики. 

32. Сутність грошово-кредитної політики. 

33. Сутність митної політики. 

34. Сутність боргової політики. 

35. Сутність інвестиційної політики. 

36. Сутність фінансового механізму, його складові (фінансові методи, 

фінансові інструменти, фінансові важелі). 

37. Фінансове планування (об’єкт, суб’єкти, види, методи). 

38. Оперативне управління (об’єкт, суб’єкти, мета). 

39. Фінансовий контроль, його види (державний, громадський, внутрішньо 

господарський, аудит), мета. 



40. Форми фінансового контролю в залежності від часу проведення 

(попередній, поточний, наступний), їх характеристика. 

41. Характеристика методів фінансового контролю (перевірка, ревізія). 

42. Фінансове забезпечення (самофінансування, кредитування, бюджетне 

фінансування, оренда, інвестування) та фінансове регулювання 

(оподаткування, бюджетні трансферти). 

43. Фінансові важелі та фінансові інструменти (податкові пільги, норми 

амортизації, фінансові резерви, стимули, санкції, штрафи, ліміти, пеня 

тощо). 

44. Нормативно-правове забезпечення фінансового механізму. 

45. Сутність фінансового права (суб’єкти, джерела фінансового права). 

46. Економічна сутність податків: визначення поняття, характеристика 

функцій. 

47. Характеристика елементів оподаткування (суб’єкт, об’єкт, одиниця 

оподаткування, ставка, джерело, податкова квота). 

48. Класифікація податків. 

49. Характеристика видів податків в залежності від форми оподаткування 

(пряма, непряма). 

50. Характеристика видів податків в залежності від об’єкта оподаткування 

(на доходи, на споживання, на майно). 

51. Характеристика видів податків в залежності від державних структур, що 

їх встановлюють (загальнодержавні, місцеві). 

52. Характеристика податку на прибуток підприємств (ідентифікація за 

класифікацією, суб’єкти, об’єкт, ставка, особливості справляння). 

53. Характеристика податку з доходів фізичних осіб (ідентифікація за 

класифікацією, суб’єкти, об’єкт, ставка, особливості справляння). 

54. Характеристика податку на додану вартість (ідентифікація за 

класифікацією, суб’єкти, об’єкт, ставка, особливості справляння). 

55. Характеристика акцизного збору (ідентифікація за класифікацією, 

суб’єкти, об’єкт, ставка, особливості справляння). 

56. Характеристика мита (ідентифікація за класифікацією, суб’єкти, об’єкт, 

ставка, особливості справляння). 

57. Сутність податкової системи (система оподаткування, платники податків, 

контролюючі органи). 



58. Принципи побудови податкової системи України (єдність, стабільність, 

раціональність, ефективність, централізація). 

59. Принципи побудови системи оподаткування України (стимулювання 

НТП та підприємницької діяльності, обов’язковість, рівнозначність, 

соціальна справедливість, стабільність,єдиний підхід тощо). 

60. Організація податкової роботи та діяльність державної податкової служби 

в Україні (суб’єкти податкової роботи, система органів державної 

податкової служби ). 

61. Сутність бюджету як економічної категорії: визначення, функції. 

62. Характеристика бюджету як фінансового плану та централізованого 

фонду фінансових ресурсів держави. 

63. Економічна сутність, склад і джерела доходів ДБУ, їх характеристика. 

64. Економічна сутність, склад і структура бюджетних видатків за напрямами 

використання. 

65. Бюджетний устрій та бюджетна система. Структура і принципи побудови 

бюджетної системи України. 

66. Характеристика принципів бюджетної системи: гласності, наочності, 

єдності, достовірності, самостійності, субсидіарності, відповідальності, 

незалежності. 

67. Сутність бюджетного дефіциту, його види та причини виникнення. 

68. Зміст планового та звітного дефіциту, причини виникнення. 

69. Зміст зовнішнього та внутрішнього дефіциту, причини виникнення. 

70. Характеристика відкритого, прихованого та квазіфіскального дефіциту, 

причини виникнення. 

71. Сутність вимушеного та свідомого дефіциту, причини виникнення. 

72. Сутність активного та пасивного дефіциту, причини виникнення. 

73. Характеристика джерел фінансування бюджетного дефіциту. 

74. Макроекономічні наслідки бюджетного дефіциту. 

75. Управління бюджетним дефіцитом. 

76. Сутність бюджетного процесу, характеристика його етапів. 

77. Відповідальність органів, що приймають участь у бюджетному процесі. 

78. Сутність кредиту: принципи кредитування, форми. 

79. Види кредиту в залежності від суб’єктів. 



80. Банківський кредит: зміст, характеристика суб’єктів, мета. 

81. Споживчий кредит: зміст, характеристика суб’єктів, мета. 

82. Міжгосподарський кредит: зміст, характеристика суб’єктів, мета. 

83. Міждержавний кредит: зміст, характеристика суб’єктів, мета. 

84. Економічний зміст державного кредиту: характеристика суб’єктів, мета. 

85. Характеристика держави як боржника, кредитора та гаранта у відносинах 

«державний кредит». 

86. Відмінності державного кредиту від банківського. 

87. Класифікація державних позик. 

88. Сутність та види державного боргу, причини його виникнення. 

89. Джерела обслуговування та погашення державного боргу. 

90. Методи управління державним боргом. 

91. Сутність місцевих фінансів, спільні та відмінні риси місцевих фінансів та 

категорії «фінанси». 

92. Роль місцевих фінансів у забезпеченні соціально-економічного розвитку 

територій. 

93. Роль місцевих бюджетів у забезпеченні функцій, покладених на органи 

місцевого самоврядування. 

94. Сутність місцевого бюджету як фінансової бази органів місцевого 

самоврядування. 

95. Принципи організації місцевих фінансів. 

96. Джерела доходів місцевих бюджетів. 

97. Функції, що реалізуються через видатки місцевого бюджету. 

98. Бюджетний федералізм та фінансове вирівнювання (сутність, мета, 

взаємозв’язок). 

99. Сутність комунального кредиту, стан розвитку в сучасних умовах. 

100.Сутність фінансів домогосподарств, сфера їх функціонування. 

 


