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ВСТУП 

 
 

Для осіб, які бажають продовжити навчання за освітньо-професійними програмами «спеціаліст» 

і «магістр» за спеціальністю «Фінанси і кредит» передбачено проходження фахового вступного 

випробування за результатами якого відбувається їх зарахування. Під час фахового вступного 

випробування абітурієнти мають показати рівень опанованих теоретичних знань і здобутих 

практичних навичок з трьох фахових навчальних дисциплін: «Фінанси підприємства», «Бюджетна 

система» і «Фінанси». 

Дана програма складається з трьох розділів, які відповідають навчальним дисциплінам, знання з 

яких перевіряються під час вступного випробування. Кожен розділ містить зміст основних тем 

навчальної дисципліни з посиланнями на рекомендовану літературу, наприкінці кожного розділу 

наведено перелік рекомендованої літератури. 

При оцінюванні теоретичних питань фахового вступного випробування враховується повнота і 

обґрунтованість відповіді, наявність коректних визначень економічних і фінансових категорій, знання 

чинного законодавства, пов’язаного із регулюванням фінансових відносин на мікро і макрорівнях. 

Загальна оцінка виставляється фаховою атестаційною комісією із урахуванням оцінок за кожне 

теоретичне і практичне завдання. 

Кожний тест оцінюється: якщо обрано вірну відповідь – 4 бали, якщо обрано невірну відповідь 

– 0 балів. 

Задача № 1 оцінюється за шкалою від 0 до 18 балів 

18 балів отримують абітурієнти, які: 

1.Навели усі необхідні формули і пояснення до них 

2.Коректно провели розрахунки і отримали вірні числові розв’язки задач 

3.Чітко сформулювали висновки, які мають пояснити одержані числові результати 

Від 17 до 15 балів отримують абітурієнти, якщо перелічені умови виконуються не повністю. 

14 балів отримують абітурієнти, які:  

1.Навели усі необхідні формули 

2.Коректно провели розрахунки і отримали вірні числові розв’язки задач 

3.Нечітко сформулювали висновки, які мають пояснити одержані числові результати 

4.Одержали в цілому вірні результати, але при цьому використовували нераціональні методи 

розв’язки задач 

Від 13 до 11 балів отримують абітурієнти, якщо перелічені умови виконуються не повністю. 

10 балів отримують абітурієнти, які: 

1.Навели усі необхідні формули для проведення розрахунків 

2.Допустили арифметичні помилки при проведенні розрахунків 

3.Не привели висновків щодо одержаних результатів 

Від 9 до 7 балів отримують абітурієнти, якщо перелічені умови виконуються не повністю. 

Від 6 до 0 балів отримують абітурієнти, які: 

1.Допустили суттєві помилки при відображенні необхідних для розрахунків аналітичних формул 

2.Не одержали вірні числові розв’язки задач 

3.Не навели будь-яких висновків чи пояснень або з цих висновків чи пояснень випливає, що студент 

не розуміє економічної сутності використовуваних понять і економічного змісту проведених 

розрахунків 

Задача № 2 і задача № 3 оцінюються за шкалою від 0 до 11 балів кожна. 

11 балів отримують абітурієнти, які: 

1.Навели усі необхідні формули і пояснення до них 

2.Коректно провели розрахунки і отримали вірні числові розв’язки задач 



3.Чітко сформулювали висновки, які мають пояснити одержані числові результати 

Від 10 до 9 балів отримують абітурієнти, якщо перелічені умови виконуються не повністю. 

8 балів отримують абітурієнти, які:  

1.Навели усі необхідні формули 

2.Коректно провели розрахунки і отримали вірні числові розв’язки задач 

3.Нечітко сформулювали висновки, які мають пояснити одержані числові результати 

4.Одержали в цілому вірні результати, але при цьому використовували нераціональні методи 

розв’язки задач 

Від 7 до 6 балів отримують абітурієнти, якщо перелічені умови виконуються не повністю. 

5 балів отримують абітурієнти, які: 

1.Навели усі необхідні формули для проведення розрахунків 

2.Допустили арифметичні помилки при проведенні розрахунків 

3.Не привели висновків щодо одержаних результатів 

Від 4 до 3 балів отримують абітурієнти, якщо перелічені умови виконуються не повністю. 

Від 2 до 0 балів отримують абітурієнти, які: 

1.Допустили суттєві помилки при відображенні необхідних для розрахунків аналітичних формул 

2.Не одержали вірні числові розв’язки задач 

3.Не навели будь-яких висновків чи пояснень або з цих висновків чи пояснень випливає, що студент 

не розуміє економічної сутності використовуваних понять і економічного змісту проведених 

розрахунків 

  

Загальна екзаменаційна оцінка визначається як сума балів, отриманих за тестові завдання і 

задачі. 

 

Сума балів Оцінка ECTS 

90-100 A 

82-89 B 

74-81 C 

64-73 D 

60-63 E 

35-59 FX 

1-34 F 

 

 

 

Програма схвалена на засіданні  кафедри «Облік, фінанси і економічна безпека»  протокол № 4  

від  02.03.2015 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 1. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА 

 

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави 

 

Функції держави — визначальний чинник формування бюджету. Багатогранність бюджету як 

суспільного явища, його економічний та матеріальний зміст і форма прояву. 

Бюджет держави як економічна категорія. 

Бюджет як централізований фонд грошових коштів держави, його характерні ознаки та місце у 

системі державних фінансів. Бюджетні потоки та управління ними. 

Роль і місце бюджету у фінансовому механізмі. Бюджет у системі фінансового забезпечення 

потреб соціально-економічного розвитку, сфера поширення бюджетного фінансування. Бюджетні 

асигнування як мультиплікатор економічного зростання. Бюджет у системі фінансового регулювання, 

його визначальна роль у сукупності економічних методів управління економікою. Інструменти 

бюджетного впливу на соціально-економічний розвиток. 

 

Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави 

 

Бюджет як основний фінансовий план держави. Склад і структура дохідної і видаткової частин 

бюджету, фактори, що впливають на них. Правовий характер бюджету як фінансового плану, його 

чинники. Бюджет як віддзеркалення економічної, соціальної і міжнародної політики держави. 

Поточний бюджет і бюджет розвитку. Бюджетний процес та його складові. Завдання, принципи і 

методи бюджетного планування. Стан бюджету як фінансового плану: рівновага доходів і видатків; 

перевищення доходів над видатками; бюджетний дефіцит. Фактори, що визначають стан бюджету. 

Форми перевищення доходів над видатками: бюджетні резерви, бюджетний надлишок, бюджетний 

профіцит. Бюджетний дефіцит: визначення, причини виникнення, джерела покриття, наслідки. 

Взаємозв’язок бюджету з планом економічного і соціального розвитку та іншими фінансовими 

планами. 

Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування 

 

Бюджетні інвестиції, їх види. Капітальні вкладення і джерела їх фінансування. Відомча 

система фінансування та фінансування інвестиційних проектів. Конкурсний відбір об’єктів 

бюджетного інвестування, його завдання і критерії. Бюджетне фінансування інвестиційних проектів 

за рахунок цільових державних позик. 

Бюджетні кредити, порядок їх видачі і погашення. Порядок дотування збиткових підприємств. 

Шляхи фінансового оздоровлення державного сектора і ліквідації збитковості. 

Роль і місце бюджету у перерозподільних відносинах у суспільстві. Взаємозалежність між 

ВВП і бюджетом. Бюджетна централізація ВВП та її межі. Об’єктивна тенденція зростання 

бюджетної централізації ВВП, чинники, що протидіють цій тенденції. Фінансові протиріччя у 

суспільстві, пов’язані з формуванням бюджету та способи їх вирішення. Забезпечення оптимальності 

пропорцій розподілу і перерозподілу ВВП. Бюджетний вплив на забезпечення економічного і 

соціального розвитку. Бюджетна модель суспільства, необхідність її реформування в Україні. 

 

Тема 4. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України 

 

Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи, їх співвідношення. 

Основи бюджетного устрою: виокремлення видів бюджетів; встановлення принципів побудови 

бюджетної системи; організація розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи; 

встановлення характеру і форми взаємовідносин між бюджетами. 



Види бюджетів. Центральний бюджет держави, його призначення. Місцеві бюджети, їх види. 

Централізовані регіональні бюджети та бюджети в поселеннях. 

Принципи побудови бюджетної системи. Поєднання централізованих і децентралізованих 

бюджетів як основа демократичного бюджетного устрою. Альтернативні принципи встановлення 

взаємозв’язку між централізованими і децентралізованими бюджетами: єдність бюджетної системи та 

автономність кожного бюджету. Визначальні ознаки єдності бюджетної системи, передумови її 

встановлення. Законодавче визначення бюджету держави як єдиного фонду грошових коштів. 

Переваги і недоліки бюджетної системи, побудованої на принципі єдності. Поняття і характерні 

ознаки принципу автономності бюджетів, його забезпечення. Автономність бюджетів як визначальна 

передумова раціональної та ефективної фінансової діяльності місцевих органів влади й управління. 

Бюджетне право і його роль у побудові бюджетної системи та організації бюджетного процесу. 

Бюджетний кодекс України. Принципи побудови бюджетної системи України, їх оцінка. Склад 

бюджетної системи України. Державний бюджет України, його призначення, склад і структура 

доходів і видатків. Роль Державного бюджету в регіональному, галузевому і соціальному 

перерозподілі. Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим. Місцеві бюджети, їх види, 

склад і структура доходів і видатків. Роль Республіканського бюджету Криму та місцевих бюджетів у 

регіональному розвитку. 

 

Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання 

 

Засади розмежування видатків і доходів між окремими бюджетами. Територіальний та 

відомчий підходи до розподілу видатків. Фактори, що визначають порядок і пропорції розподілу 

доходів між бюджетами. Закріплені та регулюючі доходи. Чинники і порядок закріплення доходів. 

Види регулюючих доходів і порядок бюджетного регулювання. 

Характер і форми взаємовідносин між бюджетами. Субсидіювання та його види: субсидії, 

субвенції, дотації. Порядок виділення та використання окремих видів субсидій. Вилучення 

бюджетних надлишків як форма взаємовідносин між бюджетами і бюджетного регулювання. 

Бюджетні позички, їх причини, порядок виділення і погашення. Взаємні розрахунки між бюджетами, 

причини їх виникнення і порядок проведення. 

 

Тема 6. Система доходів бюджету 

 

Методи формування доходів бюджету. Доходи держави від підприємницької діяльності. 

Доходи від державних майна, угідь, послуг. Податковий метод мобілізації доходів бюджету. 

Державні позики. Емісійний дохід держави. Співвідношення між методами формування доходів 

бюджету. 

Джерела формування доходів бюджету. ВВП як основа дохідної бази бюджету. Причини та 

умови використання національного багатства для формування доходів бюджету. 

Склад і структура доходів бюджету України, їх класифікація. Правове регулювання 

формування доходів. Особливості податкової структури України, її відмінності від розвинутих країн. 

Загальна характеристика податкової системи України. Види непрямих податків, їх роль у 

доходах бюджету. Пряме оподаткування, його види. Значення прямих податків у формуванні доходів 

бюджету. Платежі за ресурси, їх види, роль у доходах бюджету. 

Неподаткові доходи бюджету, їх характеристика. Доходи від власності та підприємницької 

діяльності. Доходи від операцій з капіталом. Доходи рентного характеру. Інші неподаткові доходи 

бюджету. 

Офіційні трансферти та їх роль у формуванні доходів окремих бюджетів. Державні та місцеві 

позики. 

Організація мобілізації доходів бюджету. 



Тема 7. Система видатків бюджету 

 

Функції держави, їх вплив на склад і структуру видатків бюджету. Роль видатків бюджету у 

фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку. Наукова класифікація видатків 

бюджету, її ознаки. Процесуальна класифікація бюджетних видатків: функціональна, відомча та 

економічна. Оптимізація структури видатків бюджету, її критерії. 

Бюджетне фінансування видатків. Система бюджетного фінансування: відомча та програмно-

цільова. Форми бюджетного фінансування: кошторисне фінансування, державні інвестиції, бюджетні 

кредити, державні трансферти. Методи бюджетного фінансування. 

 

Тема 8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку 

 

Кошторисне фінансування як основна форма бюджетного фінансування. Основи 

кошторисного планування та фінансування, види кошторисів, їх структура. 

Роль держави у забезпеченні макроекономічної стабілізації та економічного зростання. Форми 

державного впливу на розвиток економіки. Регуляторна політика і бюджетні інструменти 

фінансового регулювання економічного циклу. Завдання, засади і методологічні основи прямого 

державного фінансування економіки. 

Склад видатків бюджету на економічну діяльність, їх роль і місце у розвитку економіки. 

Напрями і форми бюджетного фінансування економіки. 

Галузева структура видатків бюджету України на економічну діяльність. Особливості 

фінансування видатків на розвиток промисловості та енергетики, будівництва, транспорту, 

дорожнього господарства, зв’язку, телекомунікацій та інформатики, сільського та лісового 

господарства, на розвиток місцевої інфраструктури та комунальної власності. Операційні витрати, їх 

склад і призначення. Роль і місце бюджету у фінансуванні операційних витрат. 

Видатки бюджету на науку, засади та методологічні основи їх фінансування. Організація 

наукових досліджень і джерела їх фінансування. Фінансування фундаментальних досліджень у 

наукових установах Академії наук України, у відомчих наукових закладах і вищих закладах освіти. 

Кошторисне фінансування наукових закладів і наукових програм. 

 

Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу 

 

Соціальні видатки бюджету як відображення соціальної політики держави. Типи соціальної 

політики та їх вплив на обсяги бюджетного фінансування соціальних видатків. Склад соціальних 

видатків: видатки на соціальний захист, соціальне забезпечення і соціальну сферу. Соціальне й 

медичне страхування, їх роль у реалізації соціальної політики і вплив на обсяги бюджетного 

фінансування. Методологічні основи планування і фінансування соціальних видатків. 

Об’єктивні чинники видатків на соціальний захист населення за умов перехідної економіки. 

Форми і види соціального захисту населення. Склад видатків бюджету на соціальний захист 

населення, їх роль в умовах переходу до ринкової економіки. Адресні субсидії громадянам на оплату 

житла і комунальних послуг. Види разової фінансової допомоги громадянам. 

Форми і методи фінансового забезпечення установ соціальної сфери. Бюджетне фінансування 

закладів соціальної сфери, його організація, основи їх кошторисного фінансування. 

Засади бюджетного фінансування освіти, роль і місце бюджету у системі фінансового 

забезпечення освітніх закладів. 

Видатки бюджету на освіту, їх склад і структура. Бюджетні заклади освіти, особливості 

організації їх діяльності. Фінансування загальноосвітніх шкіл. Оперативно-сітьові показники 

діяльності школи, порядок їх визначення. Система заробітної плати вчителів і тарифікація 

педагогічних працівників. Штати і порядок планування фонду заробітної плати. Складання і 



перевірка кошторису загальноосвітньої школи. Особливості кошторисного фінансування шкіл-

інтернатів. Фінансування дитячих дошкільних закладів: оперативно-сітьові показники, система 

заробітної плати, штати і планування фонду заробітної плати. Кошторис дитячого дошкільного 

закладу. Бюджетне фінансування вищої освіти. Особливості кошторисного планування і 

фінансування у вищих закладах освіти. Штати і система заробітної плати працівників вищої школи. 

Позабюджетні кошти державних вищих закладів освіти. 

Видатки бюджету на охорону здоров’я, їх склад і структура. Засади бюджетного фінансування 

охорони здоров’я, роль і місце бюджету у фінансовому забезпеченні медицини. Бюджетні заклади 

охорони здоров’я, організація їх фінансової діяльності. Оперативно-сітьові показники медичних 

установ. Штати і система заробітної плати медичних працівників. Складання і перевірка кошторису 

медичних установ. Особливості організації фінансової діяльності закладів охорони здоров’я в умовах 

бюджетно-страхової медицини. 

Засади бюджетного фінансування закладів культури. Склад видатків бюджету на культуру. 

Особливості складання кошторису бібліотек, будинків культури та інших культурно-освітніх 

закладів. Фінансування преси, видавництва, радіомовлення, телебачення. 

Засади бюджетного фінансування розвитку фізичної культури і спорту, роль бюджету в 

державній підтримці олімпійського руху. Склад видатків на фізичну культуру і спорт, порядок їх 

планування і фінансування. 

Видатки бюджету на молодіжну політику. 

 

Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління 

 

Фінансові та політичні аспекти видатків держави на оборону. Воєнна доктрина країни та її 

вплив на рівень і розмір видатків на оборону. Склад видатків на оборону, порядок їх планування і 

фінансування. 

Видатки бюджету на державне управління, їх склад та засади фінансування. Утримання 

органів законодавчої і виконавчої влади. Видатки на судові органи і прокуратуру. Видатки на 

правоохоронні органи. Видатки на утримання фінансових, фіскальних і митних органів. Порядок 

планування і фінансування видатків бюджету на управління. 

 

Тема 11. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу 

 

Державний кредит як специфічна форма фінансових відносин. Державна політика позикових 

фінансів, її передумови. Форми державного кредиту, їх призначення. Суб’єкти державного кредиту, 

їх класифікація. Чинники державного кредиту. Бюджетний дефіцит як основний чинник державного 

кредиту. Роль і місце державного кредиту в покритті дефіциту бюджету. Передумови державного 

кредиту: наявність кредиторів, в яких є вільні кошти; довіра з боку кредиторів до держави; 

зацікавленість у наданні позик; платоспроможність держави у погашенні боргів і виплаті доходу. 

Державні позики як основна форма державного кредиту. Класифікація видів державних позик: 

за правом емісії; за ознакою держателів цінних паперів; за формою виплати доходів; за термінами 

погашення; за методами розміщення. Види цінних паперів з державних позик: облігації та 

казначейські зобов’язання (векселі). 

Державний борг, його структура. Внутрішній та зовнішній, поточний та капітальний державний борг. 

Обслуговування державного боргу. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу. 

Управління державним боргом. Способи управління: конверсія, консолідація, уніфікація, обмін 

облігацій за регресивним співвідношенням, відстрочка погашення, анулювання. Політика 

реструктуризації державного боргу. 

 

 



 

ПЕРЕЛІК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

1. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах . Н А К А З 

МОН України   N 161 від 2.06.93 р. 

2. «Освітньо-професійна програми підготовки бакалавра (спеціаліста, магістра) за напрямом 

підготовки  відповідної галузі знань». 

3. Освітньо-кваліфікаційна характеристика  бакалавра (спеціаліста, магістра) (відповідного 

напряму підготовки).. 

4. Галузевий стандарт вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти рівня 

бакалавр (спеціаліст, магістр) галузі знань (відповідної), напряму підготовки (відповідного). 

5. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч. посібник 

для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти.— К.: ВВП «КОМПАС», 1997.— 

64с. 

6. Конституція України // Закони України: В 11 т.— Верховна Рада України: Ін-т 

законодавства. — К., 1997. — Т. 10. — С. 3–41. 

7. Василик О.Д.., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підруч. – К.: ЦНЛ, 2003. – 608с. 

8. Германчук П.К. Планування, облік, звітність. Контроль в бюджетних установах, державне 

замовлення та державні закупівлі: Інтегрований комплекс / П.К. Германчук, П.Г. Петрашко, О.І. 

Ворона. – К.: АВТ, 2004- 593с. 

 

РОЗДІЛ 2 «ФІНАНСИ » 

 

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів 

 

Наука про фінанси як спеціальна галузь економічної науки. Вчення про фінанси як 

міжгалузева наука. Вчення про відтворення і державу – теоретична основа науки про фінанси. 

Предмет фінансової науки. Наукова методологія і її застосування при вивченні даної 

дисципліни. Мета і задачі вивчення. Структура курсу.. 

«Фінанси» як навчальна дисципліна, її місце в системі економічних наук і зв'язок з іншими 

дисциплінами. Знання й уміння, що одержуються студентами при вивченні даного курсу: їхня роль у 

підготовці висококваліфікованих фахівців. Характеристика методичного забезпечення навчальної 

дисципліни і форми контролю знань студентів. 

 

Тема 2. Генезис і еволюція фінансів 

 

Фінанси як історична категорія. Причини та передумови виникнення фінансів. Характерні 

риси виникнення фінансів. Основні етапи еволюції фінансів. 

Сутність фінансів. Фінанси – економічна категорія товарного виробництва. Грошовий характер 

фінансових відносин. Межі фінансів у системі товарно-грошових відносин. Специфічні ознаки 

фінансів. 

Необхідність фінансів в умовах товарного виробництва. Причини, що породжують 

функціонування фінансів. Фонди грошових коштів як основна форма задоволення суспільних потреб, 

їхні особливості. 

Функції фінансів як прояв їхньої сутності. Розподільча (перерозподільча) функція фінансів, її 

зміст. Об'єкти і суб'єкти фінансового розподілу (перерозподілу), його види. Контрольна функція 

фінансів. Розвиток функцій фінансів в умовах ринкової економіки. 

Дискусійні питання сутності і функцій фінансів. 



Зміст фінансів; види фінансових відносин. Групування фінансових відносин. Поняття 

фінансової системи держави. Значення окремих сфер, ланок і елементів фінансової системи держави. 

 

Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки 

 

 Основні етапи розвитку фінансової науки та їх характеристика.  Перший етап – виникнення 

фінансової науки з часів античності до 17 сторіччя. Другий етап – наукові школи 18 сторіччя та їх 

внесок в розвиток фінансової науки. Третій етап – 19 сторіччя – період остаточного відокремлення 

фінансової науки від політекономії. Четвертий етап – 20 сторіччя – розвиток кейнсіанства та перехід 

до соціального ринкового господарства.  

 Питання фінансів у працях дореволюційних вчених.  

 Радянська фінансова наука. 

 Українська фінансова наука. Погляди українських економістів у 60-ті роки 19 сторіччя. 

Формування капіталістичних відносин та фінансові реформи (80-90-ті роки 29 сторіччя) та їх вплив 

на розвиток фінансової науки. Внесок М. Туган-Барановського у розвиток фінансової науки. 

 Загальні та специфічні тенденції розвитку української фінансової науки. 

 Сучасний стан української фінансової науки. 

 

Тема 4. Фінансове право і фінансова політика  

 

Фінансове право: сутність та характеристика його складових. Правове забезпечення 

функціонування фінансів в Україні. Перелік та характеристика основних правових документів щодо 

фінансових відносин в Україні. 

Зміст, значення і завдання фінансової політики. Взаємозв'язок фінансів і фінансової політики. 

Фінансова стратегія і фінансова тактика.  

Посилення впливу фінансової політики на економічне і соціальне життя суспільства в умовах 

суспільного прогресу. Науковий підхід до розробки фінансової політики, його основні вимоги. 

Умови, що необхідні для успішної реалізації фінансової політики. 

Фінансовий механізм як інструмент реалізації фінансової політики, його склад і структура. 

Вимоги, щодо нього. Трансформація фінансового механізму під впливом зміни умов господарювання. 

Фінансова політика України на сучасному етапі. Фінансовий стан країни як основа для 

розробки фінансової політики. Вплив економічної політики на фінансову політику. Аналіз і 

економічна оцінка впливу проведених фінансових мір і заходів на економічний і соціальний розвиток 

суспільства. 

 

Тема 5. Податки. Податкова система  

 

Податки як економічна та організаційно-правова категорія. Сутність податків та їх специфічні 

ознаки. Характеристика функцій податків.  Фіскальна та регулююча функція.  

Елементи оподаткування та їх характеристика. Об’єкт та суб’єкт податку, ставка податку, 

податкові пільги, квоти оподаткування та інші елементи оподаткування.  

Класифікація податків. Види податків. Прямі та непрямі податки. 

Податкова система: поняття, основи побудови. Принципи і методи оподаткування. Податкова 

система України, основні етапи її розвитку. 

 

Тема 6. Бюджет. Бюджетна система 

 

Бюджет як економічна і юридична категорія. Роль і значення бюджету в загальній системі 

фінансових відносин. Розподільча і контрольна функції бюджету.  



Роль державного бюджету у фінансовому забезпеченні економічного і соціального розвитку 

України. 

Економічна сутність доходів і видатків державного бюджету. Формування доходів державного 

бюджету, їхній склад і структура. Видатки державного бюджету. Основні напрямки використання 

бюджетних коштів. Видатки державного бюджету на соціальний захист населення. Склад і структура 

видатків державного бюджету в соціально-культурній сфері. Фінансування соціального страхування і 

соціального забезпечення. Фінансування науки. Видатки державного бюджету на економіку. Видатки 

на оборону і управління. 

Бюджетний устрій і бюджетна система. Принципи побудови бюджетної системи. 

Демократизація суспільства й її вплив на бюджетну систему. Ланки бюджетної системи і їхній 

взаємозв'язок. Розподіл доходів і видатків між ланками бюджетної системи. Бюджетне регулювання. 

Поняття власних і закріплених доходів. Субвенції і дотації, їхнє значення в збалансованості бюджетів 

різних рівнів. 

 

Тема 7. Бюджетний дефіцит 

 

Бюджетний дефіцит. Поняття та причини його виникнення. Економічні і соціальні наслідки 

бюджетного дефіциту. Шляхи подолання дефіциту державного бюджету. 

 Поняття бюджетного процесу, його законодавча основа. Стадії складання проекту бюджету. 

Роль органів державної законодавчої і виконавчої влади в розробці й складанні державного бюджету. 

Основні методи розрахунку доходів і видатків бюджету.  

Розгляд і затвердження бюджету.  

Виконання бюджету. Складання звіту про виконання Державного бюджету і його 

затвердження парламентом України. 

 

Тема 8. Державний кредит 

 

Сутність і значення державного кредиту. Особливості фінансових відносин, що формують 

державний кредит, його суб’єкти. Об’єктивна необхідність і можливості використання державного 

кредиту. Роль державного кредиту в мобілізації коштів населення, підприємств і організацій, його 

вплив на стан грошового обігу.  

Відмінності державного кредиту від банківського. 

Види державного кредиту. Внутрішній і зовнішній державний кредит. Форми внутрішнього 

державного кредиту. Державні позики, їхні види. Класифікація державних внутрішніх позик. Форми 

зовнішнього державного кредиту. Державні зовнішні позики. Кредит міжнародних фінансових 

організацій. Міжурядові позики, банківські кредити держави, їхнє значення у фінансовій підтримці 

України. 

Поняття державного боргу. Капітальний і поточний, внутрішній і зовнішній державний борг. 

Джерела погашення державного боргу. 

Управління державним боргом. Загальна характеристика заходів в області управління 

державним боргом. Витрати щодо державного кредиту, його ефективність. Вплив на ефективність 

державного кредиту конверсії, консолідації державного боргу, уніфікації цінних паперів і їхнього 

обміну по регресивному співвідношенню, відстрочки погашення позик. 

 

Тема 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання 

 

Сутність місцевих фінансів, їхній склад і роль у забезпеченні економічної самостійності 

адміністративно-територіальних утворень.  



Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Місцеві бюджети; механізм формування доходів 

і фінансування видатків. Загальнодержавні податки і збори, що закріплені за місцевими бюджетами. 

Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів. Види неподаткових 

надходжень у місцеві бюджети. Дефіцит місцевих бюджетів та шляхи його скорочення.  

Децентралізація бюджетної системи України, необхідність її здійснення. Соціальна 

спрямованість податкової частини місцевих бюджетів. Фінансування витрат місцевого господарства. 

Фінансування адміністративного апарата місцевих органів влади. 

Концепція бюджетного федералізму як основа міжбюджетних взаємовідносин. 

Фінансове вирівнювання: сутність, форми та методи. Практика фінансового вирівнювання в 

Україні. 

Проблеми функціонування місцевих фінансів в Україні на сучасному етапі, шляхи їхнього 

подолання. 

 

Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди 

 

Позабюджетні фонди, їхній склад, роль і місце у фінансовій системі. Чинники, що 

обумовлюють необхідність створення позабюджетних фондів. Класифікація позабюджетних фондів 

за призначенням, різноманітним рівням управління. Роль позабюджетних фондів в економічному і 

соціальному розвитку суспільства.  

Соціальні позабюджетні фонди в Україні. Фонд соціального страхування в зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності. Джерела його утворення. Страхові тарифи, критерії їхнього 

визначення і диференціації. Страхові внески громадян і їхнє значення. Основні напрямки 

використання коштів фонду на сучасному етапі.  

Пенсійний фонд України. Необхідність його створення. Правове положення пенсійного фонду 

як самостійної фінансово-банківської системи. Чинний порядок формування бюджету Пенсійного 

фонду. Характеристика основних напрямків використання фонду в сучасних умовах. 

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. 

Причини створення фонду. Джерела формування і напрямки використання. Управління фондом, 

правові основи його функціонування. 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань. Причини створення фонду. Джерела формування і напрямки використання. 

Інші позабюджетні фонди України, їхнє призначення, основні умови формування і 

використання в перехідний період. 

 

Тема 11. Фінанси суб’єктів господарювання 

 

Особливості різних сфер економічної діяльності, їхній вплив на фінанси. Характерні риси 

фінансів матеріального виробництва. Специфіка фінансових відносин організацій сфери товарного 

обігу і установ, що надають соціальні послуги. 

Особливості організації фінансів підприємств і установ, що функціонують на комерційних і 

некомерційних основах. Розходження у фінансовому забезпеченні відтворювальних процесів. 

Характеристика фінансових відносин, що складають зміст фінансів підприємств, що 

функціонують на комерційних основах. Характеристика фінансових відносин установ і організацій, 

що здійснюють некомерційну діяльність. Зміст фінансів суспільних об'єднань, їхні характерні риси. 

 

Тема 12. Фінанси домогосподарств 

 

 Економічна сутність, функції та роль фінансів домогосподарств. Функціональний механізм 

фінансів домогосподарств. 



 Особливості фінансової політики та менеджменту фінансів домогосподарств. Видатки і доходи 

домогосподарств. Фінанси домогосподарств в сучасних умовах. 

 

Тема 13. Страхування. Страховий ринок 

 

 Соціально-економічний зміст і роль страхування в сучасних економічних умовах. Головні 

суб’єкти страхового ринку. Обов’язки страховика та страхувальника. Об’єкти страхування.  

 Структура національного страхового ринку. Страхові компанії та їх організаційні форми. 

Внутрішня, територіальна та галузева структура страхового ринку. Посередники страхового ринку. 

 Зарубіжна практика страхування. Страхові ринки деяких країн світу. 

 

Тема 14. Фінансовий ринок 

 

 Економічна суть фінансового ринку та його структура. Основні види діяльності фінансових 

інститутів на фінансовому ринку. Класифікація фінансових ринків. 

 Інструменти фінансового ринку. Цінні папери як основний інструмент фінансового ринку. 

Основні характеристики цінних паперів. Акції: основні характеристики та класифікація. Відкриті та 

закриті акціонерні товариства. Облігація: основні характеристики та класифікація. Похідні цінні 

папери. Варанти та опціони. 

 

Тема 15. Фінансовий менеджмент 

 

Поняття, структура та роль фінансового менеджменту. Особливості фінансів як об'єкта 

управління. Суб'єкти управління фінансами. Принципи управління фінансами і їхній розвиток в 

сучасних економічних умовах. 

 Управлінські функції фінансової діяльності. Організація фінансового менеджменту. Органи 

управління фінансами. Функції президента, законодавчих і виконавчих органів державної влади. 

Функції Міністерства фінансів України і контрольно-ревізійної служби; Державної податкової 

служби; Рахункової палати. Управління фінансами на рівні суб’єктів господарювання.  

Зміст, значення і завдання фінансового прогнозування та фінансового планування. Значення 

фінансових прогнозів та методи їх розрахунків. Методи фінансового планування. Види фінансових 

планів та їхня характеристика. 

Зміст і значення фінансового контролю. Організація фінансового контролю: форми, види, 

методи. Органи, що здійснюють фінансовий контроль, їхні права й обов'язки. Аудиторський 

фінансовий контроль, його значення. Перспективи розвитку фінансового контролю в Україні. 

 

Тема 16. Міжнародні фінанси 

 

 Поняття, призначення та функції міжнародних фінансів. Об’єкти та суб’єкти міжнародних 

фінансів. Взаємозв’язки в системі міжнародних фінансів. Класифікація валютно-фінансових потоків. 

Система та сфери міжнародних фінансів. 

 Загальна характеристика світового фінансового ринку. Структура світового фінансового 

ринку. Валютний ринок, кредитний ринок, ринок цінних паперів, ринки золота. 

 Міжнародні розрахунки та їх характеристика. Валютні операції. 

 Міжнародні валютні системи та фінансові інститути. Регулювання міжнародних фінансів. 

 

Тема 17. Фінансова безпека держави 

 



Фінансова безпека держави як багатопланове поняття. Фінансова безпека як складова 

економічної безпеки держави. Економічна безпека – особливий стан економічної системи.  

Система фінансової безпеки. Показники, що визначають рівень фінансової безпеки. 

Фінансова криза та її вплив на безпеку держави.  

Фінансова безпека як складова протидії економічній злочинності. Механізм здійснення 

злочину економічної системи.  

Сучасні проблеми економічної безпеки України.  

 

Тема 18. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою 

 

  Еволюція поняття «фінанси» у країнах з розвинутою ринковою економікою. Фінансові 

відносини як особливий взаємозв’язок держави і ринкових регуляторів. Міжнародний аспект 

фінансових відносин. 

 Інфраструктура фінансової системи. Елементи фінансової системи та їх характеристика. 

Державні фінанси та їх основні елементи. Фінанси корпорацій та їх особливості на сучасному етапі 

економічного розвитку. Фінанси домогосподарств. 

 Особливості функціонування спеціальних фондів. Страхування як важливий елемент 

фінансових відносин. Фінансові ринки та їх інструменти. 

 

Тема 19. Фінанси Європейського Союзу 

 

 Європейська єдність: становлення, чинники, проекти об’єднання.  Динаміка й етапи євро 

будівництва. Становлення Європейського Союзу. Основні теорії європейської інтеграції. Законодавча 

та виконавча влада в Європейському Союзі. 

 Структура загального бюджету Європейського Союзу. Ухвалення бюджету. Виконання 

бюджету. Процедури бюджетного контролю.  

  Інституційне приєднання до Євросоюзу: критерії та процедура. Європейські перспективи 

України 
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РОЗДІЛ 3 «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА» 

 

Тема 1.  Основи фінансів підприємств 

 

Сутність фінансів підприємств і їх місце у фінансовій системі. Функції фінансів. 

Фінанси підприємств в умовах формування ринкових відносин. Грошові фонди підприємств. 

Фінансові ресурси підприємств. 

Джерела їх формування і напрямки використання. Розподіл грошей підприємства на власні, 

позикові й залучені. 

Особливості організації фінансової діяльності; саморегулювання, самоокупність, 

самофінансування. 

Вплив організаційно-правових форм господарювання і галузевих особливостей на організацію 

фінансів підприємств. 

Фінансова діяльність підприємств. Зміст та задачі організації фінансової роботи на підприємствах. 

 

Тема 2.  Організація грошових розрахунків підприємств 

 

Кругообіг коштів підприємств і грошові розрахунки. Значення грошових розрахунків у діяльності 

підприємств. 

Безготівкові розрахунки і принципи їх організації. 

Види рахунків, що відкривають підприємствам у банку і їх характеристика. 

Форми безготівкових розрахунків: платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, 

чеками, акредитивами, векселями, платіжними вимогами, інкасовими дорученнями 

(розпорядженнями). 

Особливості розрахунків по зовнішньоекономічних операціях. Кредитні засоби міжнародних 

розрахунків. Валютний курс і курсова різниця. Кореспондентські відносини банків. Система SWIFT. 

Готівково-грошові розрахунки на підприємствах і сфера їх використання. 

Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для забезпечення господарської діяльності. 

Порядок пред'явлення претензій по розрахунках. Санкції в системі грошових розрахунків і платежів. 

 

Тема 3.  Грошові надходження підприємств 

 

Характеристика і склад грошових надходжень підприємств. Доходи від звичайної діяльності. 

Доходи від операційної і фінансово-інвестиційної діяльності. 

Доход від реалізації готової продукції (товарів, робіт і послуг). Чистий доход (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, робіт і послуг). Фактори, що впливають на величину виручки. Ціни і їх 

вплив на розмір виручки. Вільні, фіксовані і регульовані ціни. Особливості формування виручки на 

підприємствах окремих галузей економіки. 



Планування виручки від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг). Інші операційні доходи. 

Грошові надходження від фінансово-інвестиційної діяльності. 

Доходи від надзвичайної діяльності. 

 

Тема 4.  Формування і розподіл прибутку 

 

Сутність і функції прибутку. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності 

підприємства. Джерела формування прибутку підприємства. 

Прибуток від звичайної діяльності. Прибуток від операційної діяльності. 

Прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг), собівартість реалізованої продукції і її 

впливів на прибуток. 

Точка беззбитковості. 

Планування прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг). Методи планування 

прибутку: метод прямого рахування; метод розрахунку прибутку на основі показника витрат на 1 грн. 

продукції; аналітичний метод. 

Прибуток від реалізації непорівняної продукції. 

Прибуток від іншої операційної діяльності. 

Прибуток від фінансово-інвестиційної діяльності. 

Прибуток від надзвичайної діяльності. 

Розподіл прибутку підприємства і його економічна діяльність. Пропорції розподілу прибутку між 

підприємствами і централізованими фондами грошових коштів. Чистий прибуток підприємства і його 

використання. Фонди грошових коштів підприємства, що формуються за рахунок прибутку. 

Економічні методи розподілу, регулювання і використання прибутку підприємств. 

Рентабельність підприємства. Показники рентабельності та їх розрахунок. 

 

Тема 5.  Оподаткування підприємств 

 

Податки, їх сутність і функції. Фіскальна функція податків і її реалізація. Регулююча функція 

податків і її реалізація. 

Податкова система України і її характеристика. Система оподаткування підприємств, її значення і 

розвиток. Види податків. 

Джерела основних податків, що сплачуються підприємствами з виручки від реалізації продукції 

(робіт, послуг). Податки, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг). Податки, що 

відносяться на фінансові результати діяльності підприємств. 

Оподаткування прибутку підприємств. 

Податки (плата) за ресурси. Податок на землю. Податок із власників транспортних засобів. Збір за 

випадкове використання природних ресурсів (лісовий доход, плата за воду, плата за корисні 

копалини). Збір за забруднення навколишнього природного середовища. 

Податок на додану вартість. Акцизний збір. Мито. 

Відрахування суб'єктів господарської діяльності на формування цільових державних фондів. Збір 

на обов'язкове державне пенсійне страхування. Збір на обов'язкове соціальне страхування. Збір у 

державний фонд зайнятості.  Відрахування і збори на фінансування дорожнього господарства. Інші 

відрахування. 

Місцеві податки і збори. 

Відповідальність за несвоєчасну або неповну сплату податків. 

 

Тема 6.  Обігові кошти 

 



Економічний зміст і основи організації оборотних коштів. Склад і структура оборотних коштів. 

Класифікація оборотних коштів у залежності від їх участі в кругообігу засобів, по методах 

планування, від джерел формування. 

Визначення потреби в оборотних коштах. Метод прямого обчислення потреби в оборотних 

коштах, і його використання. 

Економічний метод визначення потреби в оборотних коштах і його використання. 

Джерела формування оборотних коштів. Власні кошти. Позикові і залучені оборотні кошти. 

Банківський короткостроковий кредит. Комерційний кредит. Кредиторська заборгованість у складі 

оборотних коштів підприємств, причини її виникнення. Склад і структура кредиторської 

заборгованості. 

Показники стану оборотних коштів. Нестача власних оборотних коштів, методи її визначення, 

причини виникнення і джерела покриття. Надлишок власних оборотних коштів і його використання. 

Показники ефективності оборотних коштів. Оборотність оборотних коштів (кількість оборотів), її 

прискорення, коефіцієнт завантаження оборотних коштів. 

 

Тема 7.  Кредитування підприємств 

 

Кругообіг коштів підприємств і потреба в даних коштах. Кредит як інструмент регулювання 

фінансової діяльності підприємств. Форми і види кредитів. 

Банківський кредит – основна форма одержання підприємствами позикових коштів. Принципи й 

об'єкти банківського кредитування. Цільова спрямованість кредиту. Термін кредиту. Характер 

забезпечення кредиту. Методи кредитування. 

Умови і порядок погашення банківських позичок. Етапи оформлення кредитної угоди. Документи, 

що представляють банку для одержання позичок, їх зміст і призначення. Зворотність банківських 

позичок. Кредитоспроможність підприємства: поняття, методи оцінки і вплив на кредитні взаємини з 

банком. 

Кредитний договір між позичальником і банком, його правова й економічна основа і структура. 

Позичкові рахунки. Позичковий відсоток, критерії його диференціації і джерела оплати. 

Порядок оформлення кредиту підприємствам. Банківський контроль за поверненням позички. 

Комерційний кредит, умови одержання і погашення комерційного кредиту. 

Лізинговий кредит і його використання в сучасних умовах. 

 

Тема 8.  Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 

 

Склад і структура основних засобів підприємств. Відтворення основних засобів. Знос і 

амортизація основних засобів. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань. 

Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела фінансування капітальних вкладень. Власні 

фінансові ресурси підприємств: амортизаційні відрахування, чистий прибуток, інші ресурси. 

Залучення коштів від інших господарюючих суб’єктів: продаж акцій, пайові внески. 

Кредитування відтворення основних засобів. 

Державне фінансування капітальних вкладень. 

Ремонт основних засобів і його фінансове забезпечення. 

 

Тема 9.  Оцінка фінансового стану підприємств 

 

Необхідність і значення оцінки фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення 

оцінки фінансового стану підприємства. 

Загальна характеристика майна підприємства, його склад, розміщення і структура. 

Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства. 



Аналіз фінансової стійкості підприємства. 

Аналіз фінансових результатів підприємства. Оцінка прибутку, і фактори, що впливають на 

прибуток від реалізації продукції. 

Аналіз рентабельності роботи підприємства. Вплив рентабельної роботи підприємства на його 

фінансовий стан. 

Оцінка потенційного банкрутства підприємства. 

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства. 

 

Тема 10.  Фінансове планування на підприємствах 

 

Зміст, мета і задачі фінансового планування. Фінансове планування як процес визначення потреби 

підприємства у фінансових ресурсах, прогнозування їх надходжень. 

Методи фінансового планування. Балансовий метод. Програмно-цільовий метод. Нормативний 

метод. Метод коефіцієнтів. 

Інформаційна база фінансового планування. Аналіз фінансових показників звітного періоду. 

Показники виробничо-господарської діяльності планового періоду як вихідна база для фінансового 

планування. 

Перспективне фінансове планування. 

Поточне фінансове планування, його зміст і порядок здійснення. 

Оперативне фінансове планування, його значення і зміст. 

 

Тема 11.  Фінансова санація підприємств 

 

Фінансова санація на підприємстві та причини її виникнення. 

Фінансова санація підприємства, її економічний зміст та порядок проведення. Санаційний аудит. 

Розробка плану санації. Банкрутство підприємства, причини та наслідки. 

Внутрішньогосподарський механізм фінансової стабілізації. 

Мобілізація внутрішніх фінансових джерел санації. Державна фінансова підтримка санації 

підприємства. 

Санація шляхом реорганізації (реструктуризації). Приватизаційні аспекти санації суб’єктів 

господарювання. 

Реалізація плану фінансової санації підприємства як завершений етап санаційного процесу.  
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