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Модульна контрольна робота №_1 

з дисципліни "ФІНАНСИ" 

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність:     071   «Облік і оподаткування» 

Освітньо-професійна програма:  «Облік і аудит» 

Спеціальність:  075  «Маркетинг» 

Освітньо-професійна програма: «Маркетинг» 

 «Електронний маркетинг» 

Спеціальність: 076   «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Освітньо-професійна програма:    «Підприємницька діяльність в авіації» 

                                                          «Підприємництво та бізнес-технології» 

                                                          «Митна та біржова справа» 

Галузь знань:      05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність:      051   «Економіка» 

Освітньо-професійна програма:   «Економічна кібернетика» 

                                                          «Міжнародна економіка» 

                                                      «Економіка підприємства (за видами                  

           економічної  діяльності)» 
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Перелік  теоретичних питань для проведення модульної 

контрольної роботи 

1.  Розкрийте економічну сутність фінансів. 

2.  Охарактеризуйте етапи становлення та розвитку фінансової науки.  

3.  Розкрийте сутність функцій фінансів. 

4.  Поясніть зв'язок фінансів з іншими економічними категоріями.         

5.  Розкрийте економічний зміст фінансової системи.  

6.  Проаналізуйте склад і структуру  фінансової системи в Україні, її правову та 

організаційну основу. 

7.  Дайте характеристику окремих ланок фінансів.  

8.  Розкрийте сутність та завдання фінансової політики як важливої складової 

економічної політики держави. 

9.   Охарактеризуйте фінансовий механізм та його елементи. 

10.   Викладіть особливості фінансового планування. 

11.    Розкрийте особливості різних видів фінансових планів.  

12.    Поясніть суть і значення фінансового контролю. 

13.    Проаналізуйте поняття суб’єкта господарювання, ознаки його ідентифікації.  

14.    Приведіть класифікацію суб’єктів господарювання. 

15.    Розкрийте сутність фінансових відносин суб’єктів господарювання.  

16.    Дайте характеристику фінансам комерційних підприємств.  

17.    Охарактеризуйте фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела формування.  

18.    Поясніть економічну сутність і призначення бюджету. 

19.    Дайте характеристику бюджетної системи та принципам її побудови. 

20.    Проаналізуйте склад доходів і видатків бюджету.  

21.    Поясніть сутність дефіциту бюджету та причини його виникнення.  

22.    Охарактеризуйте методи фінансування бюджетного дефіциту. 

23.    Дайте визначення державному кредиту та державним запозиченням.  

24.    Розкрийте сутність механізму застосування державних запозичень. 

25.    Розкрийте поняття державного боргу та методів управління ним. 

26.    Викладіть  економічну сутність і функції податків.  

27.     Проаналізуйте складові податку і приведіть їх характеристику. 

28.     Дайте визначення податкової системи і податкової політики держави.  

29.     Розкрийте сутність класифікації податків.  

30.     Дайте характеристику основних податків податкової системи України.             

31.     Поясніть роль місцевих фінансів в економічній системі держави.  

32.     Розкрийте особливості місцевих бюджетів як фінансової основи місцевого 

самоврядування.  

33.     Дайте характеристику збалансуванню місцевих бюджетів. 

34.     Розкрийте економічну природу і сутність страхування. 

35.     Дайте пояснення специфічним особливостям страхування як економічної 

категорії. 



36.    Охарактеризуйте об'єктивну необхідність і сутність страхового захисту. 

37.    Розкрийте сутність функцій страхування. 

38.    Дайте характеристику принципам страхування. 

39.    Розкрийте сутність поняття страхового ринку та його структури. 

40.    Дайте характеристику об’єктів та суб’єктів страхування. 

41.    Дайте характеристику страхових фондів як джерела забезпечення страхового 

захисту. 

42.    Охарактеризуйте критерії класифікації страхування. 

43.    Охарактеризуйте види добровільного і обов’язкового страхування. 

44.    Охарактеризуйте вторинний страховий ринок. 

45.   Дайте характеристику  перестрахуванню і співстрахуванню. 

46.   Розкрийте  перспективи обов'язкового медичного страхування. 

47.   Розкрийте сутність та функції фінансового ринку. 

48.   Охарактеризуйте сегменти фінансового ринку. 

49.   Охарактеризуйте інструменти фінансового ринку. 

50.   Охарактеризуйте учасників фінансового ринку. 

51.   Охарактеризуйте об’єкти фінансового ринку. 

52.   Охарактеризуйте фінансових посередників, їх класифікацію та функціональне 

призначення. 

53.   Охарактеризуйте інфраструктуру фінансового ринку. 

54.   Поясніть особливості кредитного ринку  як складової фінансового ринку. 

55.   Розкрийте особливості фондового ринку як складової фінансового ринку. 

56.   Охарактеризуйте законодавче регулювання фондового ринку та операцій з 

цінними паперами. 

57.   Охарактеризуйте основних учасників фондового ринку: емітентів, посередників, 

держави. 

58.   Розкрийте  види цінних паперів та дайте їх характеристику.  

59.   Розкрийте особливості операцій з цінними паперами. 

60.   Охарактеризуйте пайові цінні папери. 

61.   Охарактеризуйте боргові цінні папери. 

62.   Розкрийте сутність фінансового менеджменту. 

63.   Охарактеризуйте мету й основні завдання фінансового менеджменту. 

64.   Охарактеризуйте функції об’єкта і суб’єкта фінансового менеджмента. 

65.   Охарактеризуйте методи  фінансового менеджменту. 

66.   Дайте характеристику важелям  фінансового менеджменту. 

67.   Розкрийте сутність інструментів  фінансового менеджменту. 

68.   Розкрийте сутність механізму фінансового менеджменту та його складових. 

69.    Розкрийте особливості стратегії і тактики фінансового менеджменту. 

70. Охарактеризуйте рівні фінансового менеджменту. 

71.   Дайте характеристику фінансовим рішенням, їх розробці, прийняттю та реалізації. 

72.   Розкрийте сутність операційного важеля та його значення в управлінні компанією. 

73.    Розкрийте особливості методів фінансового планування. 

74.    Розкрийте особливості видів фінансового контролю. 

75.    Розкрийте сутність та  охарактеризуйте функції міжнародних фінансів. 

76.    Дайте характеристику суб’єктам міжнародних фінансів. 

77.    Розкрийте сутність функціонального призначення та інструментів міжнародного 

фінансового ринку. 

78.    Дайте характеристику інструментів міжнародного фінансового ринку. 

79.    Дайте характеристику міжнародному валютному ринку. 

80.    Дайте характеристику міжнародному ринку цінних паперів. 

81.    Дайте характеристику міжнародному ринку боргових цінних паперів. 

82.    Дайте характеристику економічній діяльності ООН. 



83.    Дайте характеристику фінансам ООН. 

84.    Дайте характеристику кредитної діяльності МБРР. 

85.    Дайте характеристику діяльності Міжнародної фінансової корпорації. 

86.    Дайте характеристику діяльності Міжнародної асоціації розвитку. 

87.    Охарактеризуйте джерела формування ресурсів Міжнародного валютного фонду. 

88.    Дайте характеристику відносин України і Міжнародного валютного фонду. 

89.   Розкрийте сутність функцій та джерела формування ресурсів Європейського банку 

реконструкції та розвитку. 

90.    Дайте характеристику видам діяльності, які не фінансуються за Програмою ЄБРР. 

91.  Дайте характеристику цілям діяльності міжнародних фінансових інституцій. 

92.    Дайте характеристику ресурсам Міжнародного валютного фонду. 

93.  Розкрийте сутність економічної безпеки як багаторівневої системи. 

94.     Дайте характеристику індикаторам  стану макроекономічної безпекиУкраїни. 

95.     Розкрийте сутність загроз економічній безпеці держави та приведіть їх класифікацію. 

96.    Дайте характеристику  внутрішнім загрозам економічній безпеці держави. 

97.    Розкрийте сутність фінансової безпеки, її роль в системі економічної безпеки. 
98.    Розкрийте сутність механізму, системи та основних принципів забезпечення 

фінансової безпеки держави. 

99.     Дайте характеристику фінансової безпеки держави. 

100.    Розкрийте сутність суб’єктів забезпечення фінансової безпеки держави. 

101.    Дайте характеристику методам забезпечення фінансової безпеки. 

102. Охарактеризуйте еволюцію та сучасні риси фінансових систем країн з 

розвинутою ринковою економікою. 

103.  Охарактеризуйте фінансову систему Сполучених Штатів Америки. 

104.  Охарактеризуйте фінансову систему  Федеративної Республіки Німеччини. 

105.  Охарактеризуйте фінансову систему  Великобританії. 

106.  Охарактеризуйте фінансову систему  Франції. 

107.  Охарактеризуйте фінансову систему  Японії. 

108.  Охарактеризуйте фінансову систему  Скандинавських країн. 

109.  Розкрийте сутність етапів економічної інтеграції в Європі. 

110.  Розкрийте сутність фінансової політики в контексті поглиблення європейської 

інтеграції. 

111.  Розкрийте сутність  етапів  економічної інтеграції ЄС. 

112. Дайте характеристику принципам формування бюджету ЄС. 

113. Охарактеризуйте джерела формування бюджету Європейського Союзу. 

114. Розкрийте сутність дохідної частини бюджету ЄС. 

115.  Розкрийте сутність видатків бюджету ЄС. 

116. Дайте характеристику основним механізмам кредитування ЄС. 

 

Типові завдання для розв’язку 

для проведення модульної контрольної роботи 

(зразок) 

      1.   Акціонерним товариством виділяється з прибутку на оплату по акціям 200 тис.грн. 

Ця сума розподіляється між 8 привілейованими акціями ( номінальна вартість однієї акції 

10000 грн. , розмір дивіденду 20%   від номіналу) і 30 простими акціями.  

       Визначити  розмір дивідендів по простим акціям.  



 

 

 

 

 

 

 

 


