Питання до іспиту з курсу «Фінанси» для заочного факультету

1. Необхідність та сутність фінансів

(30)

а) поняття та економічна сутність фінансів; (15)
б) об’єктивна необхідність фінансів; (10)
в) об’єкти і суб’єкти фінансових відносин. (5)
2. Фінансове планування як складова фінансовому механізму

(30)

а) визначення фінансового планування, його завдання; (10)
б) види фінансових планів; (10)
в) державний бюджет як головний фінансовий план держави. (10)
3. Централізовані фінанси

(30)

а) сфери фінансових відносин; (5)
б) поняття централізованих фінансів; (5)
в) склад і характеристика складових централізованих фінансів. (20)
4. Бюджетна політика

(30)

а) поняття бюджетної політики; (5)
б) значення, зміст та завдання бюджетної політики; (10)
в) роль Державного бюджету у реалізації бюджетної політики держави. (15)
5. Взаємозв’язок
(30)

фінансів

з

іншими

економічними

а) поняття фінансів; (5)
б) спільні риси; (10)
в) відмінні риси. (15)
6. Об’єкти і суб’єкти управління фінансами(30)
а) об’єкти управління; (10)

категоріями

б) суб’єкти управління; (10)
в) функції Міністерства фінансів України. (10)
7. Система фінансових відносин в Україні

(30)

а) поняття та економічна сутність категорії фінансів; (5)
б) об’єкти та суб’єкти фінансових відносин; (15)
в) перспективи розвитку фінансових відносин в Україні. (10)
8. Соціально – економічна сутність податків

(30)

а) визначення податків; (5)
б) основні ознаки податків; (5)
в) соціально – економічна сутність податків; (10)
г) елементи податку. (10)
9. Децентралізовані фінанси

(30)

а) сфери фінансових відносин; (5)
б) визначення і склад децентралізованих фінансів; (10)
в) фінанси суб’єктів господарської діяльності, види відносин та функції
фінансів. (15)
10. Податкові доходи бюджету, шляхи їх удосконалення

(30)

а) склад доходів бюджету за бюджетною класифікацією; (5)
б) податки, сутність, класифікація; (15)
в) загальнодержавні та місцеві податки та збори. (10)
11. Сутність фінансової системи

(30)

а) поняття фінансової системи; (5)
б) структура фінансової системи України; (15)
в) принципи побудови фінансової системи України. (10)
12. Роль Держаної податкової служби України в системі управління
фінансами (30)

а) визначення податків; (10)
б) головні завдання Державної податкової адміністрації України; (10)
в) шляхи удосконалення податкової системи України. (10)
13. Характеристика ланок фінансової системи України

(30)

а) визначення фінансової системи; (5)
б) основні ланки фінансової системи; (10)
в) характеристика складових державних фінансів. (15)
14. Фінансовий контроль та його значення

(30)

а) визначення фінансового контролю; (5)
б) зміст фінансового контролю; (15)
в) принципи фінансового контролю. (10)
(30)

15.Фінансова система і бюджет
а) визначення фінансової системи; (5)
б) склад фінансової системи, зв'язок між ланками; (15)
в) державний бюджет як основа ланка фінансової системи держави. (10)
16. Закон України : « Про Державний бюджет України »

(30)

а) Значення Закону України : « Про Державний бюджет України »; (10)
б) Складові Закону України : « Про Державний бюджет України »; (10)
в) організація виконання Закону України : « Про Державний бюджет України
»; (10
17/ Фінанси та їх місце в системі суспільних відносин
а) визначення фінансів; (5)
б) характерні фінансів; (5)
в) централізовані фінанси; (10)
г) децентралізовані фінанси; (10)
18. Податки та їх функції

(30)

(30)

а) визначення податків; (5)
б) функції податків; (15)
в) об’єкт і суб’єкти податку; (10)
19. Бюджетна система України та принципи її побудови

(30)

а) поняття бюджетної системи; (10)
б) бюджетний устрій;(5)
в) принципи бюджетної системи України; (10)
20. Податкова система України та принципи її побудови

(30)

а) поняття податкової системи; (5)
б) принципи побудови податкової системи; (15)
в) шляхи удосконалення податкової системи України; (10)
21. Види фінансових планів

(30)

а) фінансове планування у складі фінансового механізму; (5)
б) види фінансових планів; (10)
в) характеристика основного фінансового плану країни; (15)
22. Бюджетно - податковий механізм

(30)

а) бюджетний механізм: визначення, завдання; (5)
б) складові бюджетного механізму; (15)
в) податковий механізм; (5)
23.Фінансові ресурси держави

(30)

а) поняття фінансових ресурсів; (5)
б) класифікація фінансових ресурсів; (10)
в) централізовані децентралізовані фінансові ресурси; (15)
24. Бюджетна система України та бюджетна класифікація
а) поняття бюджетної системи; (5)

(30)

б) бюджетний устрій; (10)
в) показники бюджетної класифікації; (15)
25.Державний кредит та державний борг.

(30)

а) державний кредит як складова фінансової системи; (10)
б) державний борг та його економічна сутність; (10)
в) управління державним кредитом та державним боргом. (10)
26. Місцеві бюджети як фінансова база місцевого самоврядування
(30)
а) необхідність, визначення та функції місцевих бюджетів; (10)
б) доходи місцевих бюджетів; (10)
в) видатки місцевих бюджетів. (10)
27.Функції фінансів та їх роль

(30)

а) визначення фінансів;(5)
б) функції фінансів; (15)
в) органи фінансового контролю; (10)
28. Управління фінансами та його складові елементи

(30)

а) визначення управління фінансами; (5)
б) об’єкти та суб’єкти управління; (15)
в) Міністерство фінансів в системі органів управління.(10)
29. Фінанси господарюючих суб’єктів

(30)

а) поняття та роль фінансів сфери матеріального виробництва, склад
фінансових відносин; (10)
б) функції фінансів господарюючих суб’єктів; (10)
в) основи організації фінансів. (10)
30. Бюджетний трансферт як форма міжбюджетного регулювання (30)
а) міжбюджетні відносини (визначення) та завдання міжбюджетного
регулювання; (10)

б) види трансфертів; (5)
в) характеристика видів трансфертів; (15)
31.Державні фінанси як складова частина фінансової системи України
(30)
а) економічна сутність та складові державних фінансів; (10)
б) державні доходи; (10)
в) державні видатки; (10)
32. Фінансова система України та шляхи її удосконалення

(30)

а) фінанси та фінансова система; (10)
б) основні ланки фінансової системи України; (10)
в) проблеми розвитку та шляхи удосконалення фінансової системи України.
(10)
(30)

33.Місцеві фінанси як ланка фінансової системи
а) поняття та структурні елементи; (15)
б) поняття фінансової автономії; (5)
в) фінансові ресурси органів місцевого самоврядування; (10)
34. Видатки державного бюджету та їх призначення

(30)

а) поняття видатків державного бюджету; (5)
б) призначення видатків державного бюджету; (10)
в) класифікація
структурою; (15)

видатків

державного

бюджету

за

функціональною

35.Суть і особливості бюджетного процесу в Україні

(30)

а) поняття бюджетного процесу; (5)
б) стадії бюджетного процесу; (15)
в) бюджетне планування. (10)
36. Податкова політика України та шляхи її удосконалення
а) поняття податкової політики; (5)

(30)

б) основні проблеми на сучасному етапі; (15)
в) шляхи удосконалення податкової політики; (10
37.Необхідністьі сутність державних фінансів

(30)

а) необхідність державних фінансів, їх визначення та функції; (10)
б) склад державних фінансів; (10)
в) характеристика державних фінансів; (10)
38. Бюджетне планування

(30)

а) бюджетне планування: завдання та значення; (10)
б) етапи бюджетного процесу, їх характеристика; (15)
в) шляхи удосконалення бюджетного процесу; (5)
39.Зміст і принципи фінансового планування

(30)

а) визначення фінансового планування; (5)
б) фінансові плани, їх характеристика; (15)
в) принципи фінансового планування; (10)
40. Бюджетний дефіцит України

(30)

а) принципи виникнення бюджетного дефіциту; (10)
б) наслідки існування бюджетного дефіциту; (10)
в) джерела покриття бюджетного дефіциту; (10)
41Фінансова політика та етапи її реалізації

(30)

а) поняття та етапи фінансової політики; (15)
б) фінансова стратегія; (5)
в) фінансова тактика; (10)
42. Загальнодержавні податки і збори
а) поняття податків; (5)
б) перелік загальнодержавних податків і зборів; (15)

(30)

в) основні відмінності загальнодержавних податків і зборів від місцевих
податків і зборів(10)
43Державний бюджет як фінансовий план держави

(30)

а) система централізованих фінансових планів; (10)
б) розділи державного бюджету як фінансового плану; (10)
в) характеристика розділів фінансового плану; (10)
44. Місцеві фінанси у фінансовій системі України

(30)

а) поняття «місцеві фінанси», їх елементи, функції; (10)
б) місцеві бюджети, призначення, склад; (10)
в) доходи і видатки місцевих бюджетів; (10)
45.Бюджетний кодекс України та його значення

(30)

а) Бюджетний кодекс України як основа бюджетного регулювання; (10)
б) склад доходу бюджету згідно Бюджетного Кодексу України; (10)
в) класифікація видатків бюджету; (10)
46. Державні доходи

(30)

а) визначення державних доходів; (5)
б) визначення доходів державного бюджету; (10)
в) основні відмінності державних доходів від доходів державного бюджету;
(15)
47.Суть та складові елементи фінансового механізму

(30)

а) поняття та сутність фінансового механізму; (15)
б) складові елементи фінансового механізму; (15)
48. Класифікація видатків бюджету

(30)

а) визначення видатків та види класифікації; (10)
б) класифікація
структурою; (10)

видатків

в) відомча класифікація; (5)

державного

бюджету

за

функціональною

г) програмна класифікація. (5)
49.Призначення фінансового механізму

(30)

а) визначення фінансового механізму, функції та елементи; (10)
б) характеристика складових фінансового механізму; (15)
в) зв'язок фінансового забезпечення і фінансового регулювання; (5)
50. Державний бюджет як економічна категорія

(30)

а) визначення державного бюджету; (10)
б) функції державного бюджету; (10)
в) необхідність існування державного бюджету. (10)
51Бюджетна система як основна сфера державних фінансів
а) визначення бюджетної системи, її склад; (10)
б) принципи побудови бюджетної системи; (10)
в) структура бюджетної системи; (10)
52. Міжбюджетні відносини

(30)

а) поняття міжбюджетних відносин; (10)
б) завдання бюджетного регулювання; (5)
в) види трансфертів та їх характеристика; (15)
53.Бюджетний дефіцит як економічне явище
а) визначення бюджетного механізму; (5)
б) причини виникнення бюджетного дефіциту; (10)
в) шляхи скорочення бюджетного дефіциту; (15)
54.Фінансова політика

(30)

а) визначення фінансової політики; (5)
б) зміст, мета, принципи фінансової політики; (10)
в) ланки фінансової політики. (15)

(30)

(30)

55. Доходи державного бюджету та їх класифікація

(30)

а) визначення доходів державного бюджету; (5)
б) класифікація доходів державного бюджету; (10)
в) склад доходів бюджету згідно Бюджетного Кодексу України. (15)
56.Державні видатки

(30)

а) визначення державних видатків; (10)
б) визначення видатків державного бюджету; (10)
в) основні відмінності державних видатків від видатків державного бюджету;
(10)
57. Бюджетна політика

(30)

а) фінансова і бюджетна політика (визначення); (5)
б) завдання, принципи та напрями бюджетної політики; (10)
в) фінансовий механізм. (15)
58. Державний бюджет у фінансовій системі України

(30)

а) необхідність, визначення та сутність державного бюджету; (10)
б) функції та роль бюджету; (10)
в) державний бюджет як основна ланка фінансової системи; (10)

Окремі питання
Дати визначення поняття « податковий механізм »
Дати визначення поняття « державний бюджет »
Дати визначення поняття « фінансова система »
Дати визначення поняття « державні фінанси »
Дати визначення поняття « фінансова політика »

Дати визначення поняття « фінанси»
Дати визначення поняття « бюджет »
Дати визначення поняття « бюджетний механізм »
Дати визначення поняття « міжбюджетні відносини »
Дати визначення поняття « децентралізовані ресурси »
Дати визначення поняття « податкова політика »
Дати визначення поняття « податки »
Дайте визначення поняття « офіційні трансферти »
Дати визначення поняття « субсидія »
Дати визначення поняття « бюджетні права »
Дати визначення поняття « бюджетна політика »
Дати визначення поняття « бюджетний фонд
Дати визначення поняття « фінанси підприємств »
Дати визначення поняття « субвенція »
Дати визначення поняття « фінансові ресурси »
Дайте визначення поняття « місцеві фінанси »
Дайте визначення поняття « доходи бюджету »
Дайте визначення поняття « фінансовий механізм »
Дати визначення поняття « державні доходи »
Дати визначення поняття « державні витрати »
Дати визначення поняття « бюджетні ресурси »
Дати визначення поняття « дотація »
Дати визначення поняття « податкова система »
Дати визначення поняття « бюджетна класифікація »
Дати визначення поняття « централізовані ресурси »

