
Київський університет імені Бориса Грінченка
Фаховий коледж “УНІВЕРСУМ”

Циклова комісія економіко-математичних дисциплін і менеджменту
Програма екзамену з дисципліни «Фінанси»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Форма проведення: комбінована
Тривалість проведення: 2 години
Максимальна кількість балів: 40 балів
Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google:
Meet – для організації відеозв’язку зі студентами;
Google forms – для виконання завдань екзаменаційного білету.
Критерії оцінювання:

1. Виконання 30 тестових завдань  30 балів (30 тестових завдань по 1
балу).

2. Встановлення правильності наведених тверджень  5 балів (1 завдання
на 5 балів).

3. Встановлення відповідності між поняттями та їх визначеннями  5 балів
(1 завдання на 5 балів).

Підсумкова кількість балів визначається автоматично за допомогою
сервісу Google forms після виконання та надсилання завдань екзаменаційного
білету екзаменатору.

Перелік питань до екзамену
1. Історичні передумови виникнення і розвитку фінансів.
2. Моделі фінансових відносин.
3. Соціально-економічна сутність та функції фінансів.
4. Поняття фінансової системи, її структура, властивості та принципи

побудови.
5. Характеристика сфер та ланок фінансової системи.
6. Система управління фінансами в Україні.
7. Сучасні проблеми розвитку фінансової системи України.
8. Поняття, зміст і завдання фінансової політик.
9. Фінансовий механізм і його складові елементи.
10.Фінансова безпека держави.
11.Суть і функції фінансів підприємств.
12.Організаційні основи функціонування фінансів підприємств.
13.Фінансові ресурси підприємств, їхній склад і джерела формування.
14.Сутність і склад державних фінансів.
15.Економічна суть та методи мобілізації державних доходів.
16.Економічна суть і класифікація державних видатків.
17.Сутність бюджету України та його функції.
18.Бюджетний устрій і бюджетна система.
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19.Бюджетний процес в Україні.
20.Сутність, джерела формування і класифікація доходів бюджету.
21.Сутність, склад і структура видатків державного бюджету.
22.Принципи і форми бюджетного фінансування.
23.Бюджетний дефіцит і його вплив на розвиток економіки.
24.Сутність і функції податків, принципи оподаткування.
25.Основні елементи податку.
26.Класифікація податків.
27.Переваги та недоліки прямих і непрямих податків.
28.Податкова система і вимоги до неї.
29.Призначення і роль цільових фондів фінансових ресурсів.
30.Пенсійний фонд України.
31.Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на

випадок безробіття.
32.Фонд соціального страхування України.
33.Місцеві фінанси у складі фінансової системи України.
34.Місцеві бюджети як провідна ланка місцевих фінансів.
35.Бюджетний федералізм та фінансове вирівнювання.
36.Економічна сутність і роль державного кредиту.
37.Форми державного кредиту.
38.Класифікація державних позик і джерела їх погашення.
39.Державний борг, його формування і обслуговування.
40.Управління державним боргом.
41.Фінансові відносини у сфері страхування.
42.Організаційні форми страхових фондів.
43.Страховий ринок.
44.Стратегія розвитку ринку страхових послуг в  Україні.
45.Призначення і структура фінансового ринку.
46.Ринок грошей та кредитних ресурсів.
47.Ринок цінних паперів.
48.Ринок фінансових послуг.
49.Сутність і призначення міжнародних фінансів.
50.Міжнародні фінансові організації і міжнародні фінансові інституції.
51.Міжнародний фінансовий ринок.

Голова циклової комісії Оксана ГОЛОВЧАНСЬКА

Екзаменатор Вікторія КАЗАКОВА


