
 

Програмові вимоги з курсу «Фінанси» 

 
1. Фінанси як економічна категорія. Необхідність і сутність фінансів. 

2. Організаційні засади функціонування фінансів: фінансові відносини та фінансова 

діяльність.  

3. Об’єкти та суб’єкти фінансових відносин. 

4. Роль і місце фінансів підприємств у фінансовій системі. 

5. Грошові фонди та фінансові ресурси підприємства. Мета та способи формування 

фінансових ресурсів. 

6. Структурна будова та засади функціонування фінансової системи. 

7.  Управління фінансовою системою. 

8. Фінансова система держави та її структура. 

9. Характеристика сфер і ланок фінансової системи. 

10. Сутність і склад державних фінансів. 

11.  Організація фінансової діяльності в Україні. 

12. Бюджетна система.  

13. Сутність, призначення та структура бюджету держави. 

14. Бюджетна система та бюджетний процес в Україні.  

15. Бюджетне планування та виконання бюджету. 

16. Податкова система.  

17. Сутність і види податків.  

18. Суб’єкт, об’єкт, одиниця оподаткування, джерело сплати, податкова ставка та 

пільга. 

19. Побудова податкової системи в Україні. 

20.  Загальнодержавні та місцеві податки і збори. 

21. Прямі та непрямі податки.  

22. Система оподаткування підприємств, її функції та призначення. 

23. Види податків, що сплачують підприємства.  

24. Вплив оподаткування на їх фінансово-господарську діяльність. 

25. Фінансова безпека в Україні. 

26. Загальнодержавні фонди цільового призначення: сутність і класифікація. 



27. Державний кредит і державний борг.  

28. Державні позики та їх класифікація. 

29. Обслуговування державного боргу. 

30. Статутний (зареєстрований) капітал підприємства як джерело формування 

майна підприємства. Складові частини статутного (зареєстрованого) капіталу. 

31. Фінансовий механізм, його організаційна  структура, методи, інструменти та 

важелі впливу на соціально-економічний розвиток суспільства. 

32. Фінансова діяльність підприємства.  

33. Особливості організації фінансів підприємств залежно від форм власності. 

34. Фінансові ресурси. Класифікація та склад фінансових ресурсів суб’єктів  

господарювання. 

35. Фінансова служба на підприємствах, її завдання та функції. 

36. Методи розрахунку прибутку та рентабельності підприємства. 

37. Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень  

підприємств. 

38. Порядок відкриття рахунків у банках. 

39. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг). Фактори, що впливають на 

розмір виручки від реалізації. 

40. Формування виручки від реалізації в часі. Визначення моменту реалізації. 

41. Розрахункові та касові операції: сутність і порядок проведення. 

42. Розподіл та використання прибутку підприємства. 

43. Безготівкові та готівкові розрахунки. Порядок ведення касових операцій. 

44. Дохід підприємства. Формування валового та чистого доходу. 

45. Формування прибутку підприємства.  

46. Економічний зміст і функції прибутку. 

47. Джерела фінансування основних засобів підприємств. 

48. Методи розрахунку прибутку.  

49. Вплив собівартості та ціни продукції на  величину прибутку. 

50. Сутність і методи обчислення рентабельності продукції та виробництва. 

 

 


