ПИТАННЯ
для підготовці до вступного іспиту
(спеціальність 072 – Фінанси, банківська справа та страхування)
1. Банківський кредит, його види і форми.
2. Банківські послуги та їх види.
3. Бюджет розвитку місцевих бюджетів, джерела його формування та
напрями використання.
4. Бюджет як економічна категорія.
5. Бюджетна децентралізація в умовах унітарної держави.
6. Бюджетна стійкість та засоби її забезпечення.
7. Бюджетна політика, її завдання і пріоритети.
8. Бюджетна система та її елементи.
9. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.
10. Бюджетний дефіцит як інструмент фінансового регулювання.
11. Бюджетно-податкова політика як складова державного
регулювання економіки
12. Бюджетно-податкова політика, її завдання та інструменти.
13. Валютне регулювання і його інструменти.
14. Валютний курс і курсова політика.
15. Видатки місцевих бюджетів, їх склад та характеристика.
16. Вплив бюджетної політики на соціально-економічний розвиток
країни.
17. Вплив податкового регулювання на економічне зростання.
18. Грошово-кредитна політика: інструменти та напрями її
проведення.
19. Державне регулювання фінансового ринку.
20. Державне фінансування соціальних програм.
21. Державний борг, його структура та порядок обслуговування.
22. Державний кредит і його форми.
23. Державний фінансовий контроль та його форми.
24. Державні фінанси та їх структура.
25. Доходи місцевих бюджетів: їх структура та порядок формування.
26. Економічна суть і роль державного кредиту.
27. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування в системі соціального страхування в Україні.
28. Зведений бюджет України та показники його динаміки.
29. Зміст і задачі фінансового планування.
1

30. Класифікація доходів та видатків державного бюджету.
31. Кредитні операції та їх форми.
32. Міжбюджетне регулювання як складова державної регіональної
політики.
33. Міжбюджетні відносини та їх регулювання.
34. Міжнародні фінанси і їх форми.
35. Міжнародні фінансові організації та їх операції.
36. Місцеві бюджети: їх складові та роль у бюджетній системі.
37. Місцеві податки і збори.
38. Напрями реформування податкової системи України.
39. Перспективне бюджетне планування і прогнозування.
40. Податки в системі регулювання доходів юридичних і фізичних
осіб.
41. Податки як інструмент перерозподілу валового внутрішнього
продукту.
42. Податкова політика, її цілі і інструменти.
43. Податкова система: її складові та напрями реформування.
44. Податкові надходження державного бюджету: їх структура та
класифікація.
45. Податкові пільги в Україні.
46. Податок на доходи фізичних осіб в системі оподаткування.
47. Податок як інструмент перерозподілу ВВП.
48. Призначення і роль фінансів в економічній системі держави.
49. Програмно-цільовий метод планування бюджету.
50. Регулювання діяльності комерційних банків в Україні.
51. Розвиток бюджетного планування, його завдання і принципи.
52. Середньострокове бюджетне планування і прогнозування.
53. Спрощені системи оподаткування та їх використання в Україні.
54. Стан та перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.
55. Становлення та розвиток банківської системи України.
56. Страхування, його види і форми.
57. Сутність бюджету та його функції.
58. Сутність і функції міжнародних фінансів.
59. Сутність і функції фінансів.
60. Торгівельний баланс України та його структура.
61. Управління державним боргом.
62. Управління державними фінансами.
63. Фінансова діяльність підприємства та її показники.
64. Фінансова політика держави та напрями її проведення.
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65. Фінансовий ринок та його організаційні форми.
66. Фінансовий стан підприємства та його показники.
67. Фінансові посередники і їх операції.
68. Фінансові результати діяльності підприємства і їх показники.
69. Фінансування видатків на соціальний захист населення.
70. Фондовий ринок та його організаційні форми.
71. Форми і методи забезпечення повернення банківських кредитів.
72. Форми та види банківських кредитів.
73. Функціональна класифікація бюджетних видатків.
74. Характеристика бюджетної системи України.
75. Характеристика видатків державного бюджету.
76. Характеристика казначейської системи обслуговування бюджетів.
77. Характеристика місцевих податків і зборів.
78. Характеристика операцій комерційних банків
79. Характеристика платіжного балансу України.
80. Характеристика податкової системи України.
81. Цінні папери, їх види і форми.
82. Презентація дослідницької пропозиції.
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