
Питання до іспиту  

 «Фінанси, гроші та кредит» 
 

1. Сутність та етапи розвитку грошей 

2. Функції та форми грошей 

3. Роль грошей у розвитку економіки 

4. Основні теорії грошей 

5. Раціоналістична й еволюційна концепції походження грошей 

6. Грошовий обіг та грошовий оборот: сутність, значення, структура 

7. Грошові потоки та їх класифікація 

8. Маса грошей в обігу 

9.  Грошові агрегати  

10. Грошова база та її величина 

11. Швидкість обігу грошей: сутність та чинники впливу 

12. Грошовий ринок: сутність, характеристика та особливості функціонування 

13. Пропозиція грошей: характеристика та чинники формування 

14. Попит на гроші: характеристика та чинники впливу 

15. Рівновага на грошовому ринку 

16. Сутність та елементи грошової системи 

17. Види та еволюція грошових систем 

18.  Грошова система України: створення, розвиток та сучасний стан 

19.  Державне регулювання грошового обігу 

20. Сутність та причини інфляції 

21. Наслідки інфляційних процесів 

22. Види та методи визначення інфляції  

23. Державне регулювання інфляції 

24. Грошові реформи: сутність та цілі  

25. Види грошових реформ 

26. Валюта: поняття та класифікація. 

27. Валютні відносини. 

28. Валютний курс: види та функції 

29. Порядок визначення валютних курсів 

30. Конвертованість валюти 

31. Валютний ринок: сутність та види 

32. Операції на валютному ринку 

33. Валютне регулювання: суть та необхідність 

34. Валютні системи: сутність та призначення 

35. Національна і світові валютні системи 

36.  Сутність кредиту та кредитних відносин 

37. Теорії кредиту 

38. Функції кредиту та принципи кредитування 

39. Форми та види кредиту 

40. Фінансово-кредитна система: сутність, структура та етапи розвитку 

41. Національний Банк України: призначення та функції 

42. Комерційні банки: класифікація та призначення 

43. Небанківські фінансово-кредитні установи 

44. Фінансове посередництво: сутність та види 

45. Функції фінансових посередників 

46. Банк як суб’єкт фінансового посередництва 

47. Міжнародні валютно-кредитні установи 

48. Міжнародний валютний фонд і його співробітництво з Україню 



49.  Історія виникнення фінансів 

50. Сутність, головне призначення та функції фінансів 

51.  Сутність та склад фінансових ресурсів 

52. Характеристика фінансових відносин 

53.  Особливості фінансової діяльності держави 

54. Фінансова система: сутність та структура 

55. Характеристика ланок фінансової системи держави 

56. Характеристика сфер фінансової системи держави 

57. Органи управління фінансовою системою, їх обов’язки та повноваження 

58. Фінансовий механізм: сутність та склад 

59. Управління фінансами: сутність та елементи управлінської діяльності 

60. Фінансове планування  

61. Фінансовий контроль 

62. Сутність та складові фінансової політики 

63. Типи фінансової політики 

64. Фінансова стратегія та фінансова тактика: сутність та взаємозв’язок  

65. Сутність та складові фінансової безпеки держави 

66. Основні напрями фінансової безпеки держави 

67. Механізм забезпечення фінансової безпеки держави 

68. Сутність, призначення та роль бюджету 

69. Бюджетна системи та бюджетний устрій України 

70. Бюджетна класифікація: сутність та структура 

71. Бюджетний процес в Україні та його учасники 

72. Бюджетний дефіцит: сутність, причини та наслідки 

73. Податкова політика: сутність та напрями проведення 

74. Податкова система: зміст та структура 

75. Сутність податків та їх призначення 

76. Види  податків і зборів 

77. Державна податкова служба України, організація та діяльність 

78. Зміст та основні принципи організації фінансів суб’єктів господарювання 

79. Склад і джерела формування фінансових ресурсів підприємства 

80. Класифікація доходів організацій   

81. Класифікація витрат організацій   

82. Прибуток організацій 

83. Особливості фінансової діяльності неприбуткових організацій 

84. Особливості фінансової діяльності релігійних організацій 

85. Сутність та призначення міжнародних фінансів 

86. Міжнародні фінансові інститути 

87. Міжнародний фінансовий ринок: поняття та структура 

88. Фінанси країн із розвиненою ринковою економікою 

89. Фінанси країн із слабкою ринковою економікою 

90. Фінанси населення: сутність, значення та джерела формування 

91. Сутність фінансових ресурсів населення 

92. Сутність та призначення фінансового ринку 

93. Об’єкти та суб’єкти фінансового ринку 

94. Інструменти фінансового ринку 

95. Структура та сегментація фінансового ринку 

96. Сутність страхування та страхового захисту 

97. Функції страхування 

98. Класифікація страхування 

99. Ринок страхових послуг: сучасний стан та перспективи 

100. Державне регулювання у сфері страхування 

https://library.if.ua/book/35/2379.html

