
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ПРЕДМЕТУ «ВСТУП ДО ФАХУ» 

1. Предмет та об’єкт дослідження науки про фінанси. 

2. Історичний аспект виникнення фінансів. Передумови виникнення фінансів. 

3. Фінанси як економічна категорія. \ 

4. Об’єкт, суб’єкт та функції фінансів. 

5. Склад фінансових відносин. 

6. Функції фінансів, їх суть. 

7. Фонди грошових коштів: централізовані і децентралізовані. Взаємозв’язок 

фінансів з іншими вартісними категоріями. 

8. Суть фінансової системи, її склад та принципи побудови. 

9. Характеристика ланок фінансової системи. 

10. Зміст та призначення фінансової політики. 

11. Види фінансової політики. 

12. Характеристика бюджетної політики. 

13. Характеристика податкооїа політики. 

14. Характеристика грошово-кредитої політики. 

15. Типи фінансової політики.  

16. Фінансова стратегія. 

17. Фінансова тактика. 

18. Особливості сучасної фінансової політики України. 

19. Фінансовий механізм та його складові елементи. 

20. Структура фінансового механізму. 

21. Зведені та індивідуальні фінансові показники. 

22. Цілі фінансового планування. 

23. Зміст і функції фінансового планування. 

24. Принципи фінансового планування 

25. Види та сутність фінансових планів. 

26. Бюджет (кошторис) як інструмент фінансового планування. 

27. Стратегічне та оперативне управління фінансами. 

28. Розподіл функцій в управлінні фінансами між державними органами. 



29. Функції Міністерства фінансів України та його структурних підрозділів в 

управлінні фінансами. 

30. Зміст, сфера та принципи фінансового контролю. 

31. Об’єкти та суб’єкти фінансового контролю. 

32. Класифікація фінансового контролю. 

33. Форми та методи фінансового контролю. 

34. Організація фінансового контролю в Україні. 

35. Відмінності фінансового контролю та аудиту. 

36. Склад державних фінансів. 

37. Державний бюджет як економічна категорія. 

38. Функції державного бюджету. 

39. Структура бюджетної класифікації в Україні. 

40. Склад бюджетної системи України. 

41. Призначення податків у економічній системі держави. 

42. Функцій податків. 

43. Види і форми податків. 

44. Сутність державного кредиту, його роль, функції та характерні ознаки. 

45. Класифікація державних позик та форми державного кредиту. 

46. Державний борг: сутність, види та обслуговування. 

47. Роль місцевих бюджетів в економічному і соціальному розвитку регіонів. 

48. Доходи і видатки місцевих бюджетів. 

49. Державна регіональна фінансова політика. 

50. Вертикальний та горизонтальний фіскальний дисбаланс, фінансове 

вирівнювання. 

51. Поняття суб’єкта господарювання, ознаки його ідентифікації. 

52. Класифікація суб’єктів господарювання. 

53. Характеристика організаційно-правових форм суб’єктів господарювання. 

54. Функції фінансів підприємств. 

55. Сфера фінансових відносин підприємств. 

56. Принципи організації та функціонування фінансів підприємницьких 

структур. 



57. Джерела формування та розміщення фінансових ресурсів суб’єктів 

господарювання (підприємств): їх склад і характеристика (власні, позичені, 

залучені). 

58. Поняття статутного капіталу. 

59. Поняття резервного капіталу. 

60. Поняття нерозподіленого прибутку. 

61. Оборотні та необоротні активи підприємства. 

62. Сутність та структура фінансового ринку. 

63. Класифікація фінансових ринків. 

64. Суб’єкти фінансового ринку. 

65. Фінансові активи та фінансові інструмент. 

66. Функції фінансових посередників в економіці. 

67. Класифікація фінансових посередників. 

68. Характеристика небанківських фінансово-кредитних установ. 

69. Валютний ринок та його функції. 

70. Валютна цінність, валюта. 

71. Валютні операції. 

72. Кредитний ринок. Структура, особливості організації. 

73. Ринок цінних паперів: функції, структура. 

74. Характеристика інструментів ринку цінних паперів: пайових, боргових, 

похідних. 

75. Особливості фінансових відносин у сфері страхування. 

76. Функції страхування. Принципи страхування 

77. Класифікація страхування за об'єктами і за ознакою ризику. 

78. Страховий ринок. Поняття страхового ринку і його організаційна структура. 

79. Економічна сутність банків. Функції банків. 

80. Класифікація комерційних банків. 

81. Одно- та дворівневі банківські системи. 

82. Характеристика пасивних операцій банків. 

83. Характеристика активних операцій банків. 

84. Банківські послуги. 



85. Центральний банк та його роль в економіці. Функції Центрального банку та 

його повноваження. 

86. Поняття, призначення та функції міжнародних фінансів. 

87. Тенденції розвитку світового фінансового ринку, чинники, що їх визначають. 

88. Мiжнародний валютний фонд. Держави-члени фонду та їx квоти. Органи 

управлiння Фонду. Джерела створення pecypciв Фонду та їх використання. 

89. Група Свiтового банку. 

90. Участь України в мiжнародних фiнансових органiзацiях. 


