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Питання до заліку 
1. Функції фінансів. 

2. Призначення та роль фінансів.  

3. Організаційні основи функціонування фінансової системи 

4. Правові засади організації фінансових відносин. 

5. Фінанси господарських організацій, доброчинних фондів. 

6. Державні доходи. 

7. Державні видатки 

8. Податкова система і принципи оподаткування. 

9. Податковий менеджмент на підприємстві. 

10. Збалансування місцевих бюджетів. 

11. Міжбюджетні відносини і їх регулювання 

12. Предмет фінансової науки. 

13. Історичний характер фінансів, їх генезис. 

14. Сутність і відмінні ознаки фінансів 

15. Фінансова система, її сутність. Сфери та ланки фінансової системи. 

16. Фінансова система України. 

17. Принципи побудови та структурні компоненти фінансової системи. 

18. Фінансова політика, як важлива складова економічної політики 

держави. 

19. Фінансовий механізм і його елементи. 

20. Фінансовий контроль. 

21. Фінансові важелі. 

22. Фінансові відносини суб’єктів господарювання. 

23. Фінанси комерційних підприємств. 

24. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела формування. 

25. Особливості фінансів підприємств різних форм власності та видів 

діяльності. 

26. Сутність і призначення державних фінансів. 

27. Основні елементи фінансового господарства держави. 



28. Фінансові ресурси держави. 

29. Сутність і функції податків. 

30. Розвиток наукової теорії податків. 

31. Елементи системи оподаткування. 

32. Класифікація податків. 

33. Податкова політика держави. 

34. Місцеві фінанси в економічній системі держави. 

35. Місцеві бюджети – фінансова основа місцевого самоврядування. 

36. Збалансування місцевих бюджетів. 

37. Економічна природа і функції бюджету. 

38. Бюджетна система України. 

39. Бюджетний процес в Україні. 

40. Бюджетні права державних та місцевих органів влади і управління. 

41. Міжбюджетні відносини і їх регулювання 

 


