
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З КУРСУ «ФІНАНСИ» 

 

Тема 1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії 

1.Фінанси як економічна категорія.  

2.Об’єктивні передумови виникнення фінансів.  

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

4.Зміст розподільчої функції.  

5.Об’єкти і суб’єкти розподілу.  

6.Контрольна функція фінансів, їх зміст. Регулююча функція фінансів. 

7.Взаємозв’язок фінансів з іншими розподільчими категоріями у процесі вартісного 

розподілу і перерозподілу ВВП. 

8. Фінанси і ціни.  

9.Загальні риси та відмінності фінансів, заробітної плати, інших доходів фізичних осіб, як 

інструментів розподілу. Фінанси і кредит.  

10. Фінансовий контроль: його зміст, значення і види.  

11.Фінансові ресурси. Їх суть, склад, структура. 

12. Фінансові ресурси держави, їх джерела та метод акумуляції.  

13.Фінансові ресурси суб’єктів господарювання.  

14.Фінансові ресурси фізичних осіб 

15.Напрями та форми використання фінансових ресурсів. 

16. Розподіл фінансових ресурсів за цільовим призначенням.  

17.Фінансові резерви, їх суть і значення.  

18.Форми і методи формування фінансових резервів.  

19.Резервний фонд бюджету. Мета створення та напрями витрачання коштів резервного 

фонду Державного бюджету України. 

 

Тема 2. Генезис і еволюція фінансів 

20. Історичний характер фінансів. Зародкові форми фінансів. Первинні форми фінансових 

відносин.  

21. Поширення терміну «фінанси».  

22.Фінанси як економічна категорія.  

23.Еволюція форм фінансових відносин. 

24.Еволюція податку.  

25.Натуральна та грошова форма оподаткування. 

26. Домени як доходи від державної власності.  

27. Розвиток бюджету. Еволюція державних доходів і видатків. 

28. Розвиток системи державних фінансів.  

29.Перевищення доходів бюджету над видатками.  

30.Формування бюджетної системи України. 

31. Зародження та історичний розвиток позабюджетних фондів та державного кредиту. 

 

Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки 

32. Історичні передумови виникнення фінансової науки та її роль у суспільстві. 

33. Фінансова наука як самостійна галузь знань. Мета фінансової науки. 

34.Структура та особливості фінансової науки.  

35.Суб’єкти та об’єкти фінансової науки.  

36. Об’єкт та предмет дослідження фінансової науки.  

37. Предмет фінансового дослідження. Функції фінансової науки. 

38. Зародження та історичний розвиток фінансової науки у світі Фінансова наука у 

ХV_ХІХ ст. Світова фінансова наука ХХ ст.  

39. Розвиток фінансової науки у сучасний період. Сучасна фінансова думка. 

 



Тема 4. Фінансове право і фінансова політика 

40. Поняття фінансової системи, її склад та принципи побудови. 

41. Сфери і ланки фінансових відносин.  

42.Сутність та головна мета фінансової політики держави. 

43. Стратегія і тактика фінансової політики.  

44.Умови результативності фінансової політики.  

45.Основні складові фінансової політики держави.  

46.Фінансова політика держави у різних галузях.  

47.Фінансова політика суб’єктів господарювання та її складові.  

48.Основні завдання фінансової політики суб’єктів господарювання.  

49.Фінансова політика домогосподарств. 

50.Фінансовий механізм та його роль у реалізації фінансової політики держави.  

51.Склад фінансового механізму. 

52. Управління фінансами. Функції органів управління фінансами. 

53. Фінансове право як самостійна галузь права. Основи фінансового законодавства. 

 

Тема 5. Фінансова система України 
54. Поняття та структура фінансової системи України.  

55. Бюджет як основний фінансовий план держави та інструмент управління економікою. 

56. Суть та призначення бюджету. Економічний зміст бюджету. Розподільча та 

контрольна функції бюджету. 

57. Бюджетна система України. Принципи побудова бюджетної системи. Зведений 

бюджет. 

58. Бюджетний процес та його складові. Бюджетне планування та збалансування бюджету. 

59.Учасники бюджетного процесу. 

60. Стадії бюджетного процесу. 

61. Касове виконання бюджету. Казначейська форма обслуговування державного 

бюджету. 

62.Державні доходи їх економічний зміст.  

63.Склад та класифікація державних доходів. Державні видатки та їх особливості. 

65.Принципи організації державних видатків. Класифікація державних видатків.  

66. Методи фінансування державних витрат. Форми бюджетного фінансування. Метод 

єдиного казначейського рахунку.  

67. Податки як економічні відносини. Суть та функції податків. Поняття обов’язкових 

платежів. Податкові платежі, відрахування, внески. Податкові збори. 

68. Елементи податку. Основні види податків. Прямі і непрямі податки. Класифікація 

податків за характером відсоткових ставок. 

69.Податкова система України: суть та склад.  

70. Загальнодержавні та місцеві податки.  

71.Принципи оподаткування. 

 

Тема 6. Місцеві фінанси. Бюджетна децентралізація 

72. Сутність, функції та роль місцевих фінансів.  

73.Місцеві фінанси як система фінансових відносин.  

74. Принципи організації місцевих фінансів. Територіальна громадян та її функції. 

75.Місцеві бюджети у бюджетній системі України.  

76.Склад та особливості місцевих бюджетів. Загальний та спеціальний фонд.  

77. Поточний бюджет та бюджет розвитку.  

78. Класифікація доходів місцевих бюджетів за економічною природою.  

79. Власні і закріплені доходи.  

80. Бюджетне регулювання як засіб збалансування бюджетів.  

81.Фінансове вирівнювання.  



82. Міжбюджетні відносини. Способи розмежування доходів.  

83. Бюджетна децентралізація. Міжбюджетні трансферти.  

 

Тема 7. Соціальні позабюджетні фонди 

84. Становлення та розвиток соціальних позабюджетних фондів. 

85. Необхідність формування позабюджетних фондів. Загальна характеристика соціальних 

позабюджетних фондів. Функції та завдання соціального страхування.  

86.Джерела формування доходів бюджетів позабюджетних фондів.  

87. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  

88. Пенсійний фонд України як центральний орган виконавчої влади.  

89. Система пенсійного забезпечення в Україні та її рівні.  

90. Особливості реалізації пенсійного реформи в Україні.  

91. Основні завдання Пенсійного фонду України. 

92. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування 

 

Тема 8. Фінанси домогосподарств 

93. Домогосподарство як інституційна одиниця та суб’єкт фінансових відносин. 

94. Основні завдання домогосподарств в умовах економіки ринкового типу. 

95. Фінанси домогосподарств та їх особливості.  

96. Фінансові потоки домогосподарства.  

97. Фінансове планування у домогосподарствах. 

98. Фінансування домогосподарств за допомогою кредитних ресурсів. 

99. Бюджет домогосподарства та його структура. Джерела доходів домогосподарств.  

100. Напрямки видатків домогосподарств. 

101. Тенденції зміни структури витрат домогосподарств.  

102.Бюджет домогосподарств і прожитковий мінімум.  

103. Споживання і заощадження населення.  

104. Фінансові ресурси домогосподарств.  

105. Чинники, що впливають на розмір витрат домогосподарств.  

106.Особисті фінанси та їх розвиток в умовах ринку. 

 

Тема 9. Фінансовий менеджмент 

107. Поняття фінансового менеджменту та його роль у сучасних умовах.  

108.Мета та завдання фінансового менеджменту.  

109.Функції фінансового менеджменту та їх класифікація залежно від суб’єкта і об’єкта.  

110. Механізм фінансового менеджменту. 

111. Напрямки діяльності фінансових менеджерів. 

112. Функціональні обов’язки фінансових менеджерів. Інструменти фінансового 

управління. 

113. Стратегія і тактика фінансового менеджменту.  

114.Система забезпечення фінансового менеджменту.  

 

Тема 10. Міжнародні фінанси 

115.Міжнародні фінансові відносини як форма міжнародних економічних відносин. 

116.Особливості руху міжнародних фінансових потоків. 

117.Поняття та роль міжнародних фінансів.  

118.Призначення міжнародних фінансів.  

119.Розподільча та контрольна функції міжнародних фінансів. 

120.Тенденції розвитку світового фінансового ринку.  

121.Світовий фінансовий ринок з функціонального та інституційного погляду. 

122.Міжнародний фінансовий ринок – суть та призначення.  

123.Особливості сучасного міжнародного фінансового ринку. 



124. Класифікація міжнародного фінансового ринку. Сегменти міжнародного фінансового 

ринку.. 

125.Міжнародні фінансові організації. Організація Об’єднаних Націй (ООН) та 

Європейський Союз (ЄС). Міжнародні фінансові інституції. Міжнародний валютний фонд 

(МВФ) та Всесвітній банк. 

 

Тема 11. Фінансова безпека держави 

126. Економічна безпека держави. Фінансова безпека держави у системі економічної 

безпеки. 

127. Поняття та роль фінансової безпеки.  

128. Складові фінансової безпеки та їх призначення. Бюджетна, валютна, грошово-

кредитна, боргова, банківська та інвестиційна безпека. Фінансова безпека страхового та 

фондового ринку. 

129. Об’єкти та суб’єкти фінансової безпеки держави. Фактори, що впливають на 

фінансову безпеку держави та їх класифікація. 

130. Принципи забезпечення фінансової безпеки держави. 

131. Зовнішні та внутрішні загрози фінансовій безпеці держави. Індикатори фінансової 

безпеки держави. 

 

Тема 12. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою 

132.  Особливості грошового обігу та грошово-кредитної політики Сполучених Штатів 

Америки. 

133. Федеральна резервна система США. Податкова система країни. Особливості 

формування доходів та здійснення видатків федеральним та місцевими бюджетами.  

134. Грошова система та грошово-кредитна політика Японії.  

135. Особливості грошової системи та грошово-кредитної політики Німеччини.  

136. Особливості функціонування фінансової системи скандинавських країн.  

 

Тема 13. Фінанси ЄС 

137. Європейська економічна інтеграція: етапи розвитку та коригування пріоритетів 

фінансової політики. Етапи регіональної економічної інтеграції. 

138. Інституційна структура ЄС в контексті формування єдиної фінансової політики.  

139. Основні інститути влади Європейського Союзу. Фінансові органи ЄС. 

140. Організація фінансів ЄС. 

141. Автономний бюджет, гармонізація податкового законодавства, формування єдиної 

валютної політики та єдиного ринку банківських послуг. Поглиблення інтеграції в 

інституційній сфері. 

142. Особливості формування бюджету та бюджетний процес Європейського Союзу. 

Доходи і витрати бюджету ЄС.  

 


