
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

                                     Кафедра управління 
                                           ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

« УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

(ДНЗ/ЗНЗ/ПНЗ)» 

курс 5 

Спеціальність:                                       073 Менеджмент 

Газузь знань :                                          07 Управління та адміністрування  

Форма проведення:                                письмова  

Тривалість проведення        1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:               40 балів 

Критерії оцінювання: 10 балів - питання1; 10 балів – питання 2; 10 балів – питання3; 10 балів - тести 

 

Перелік допоміжних матеріалів:   

1. Конспект лекцій з дисципліни «Управління фінансово – економічною 

діяльністю (ДНЗ/ЗНЗ/ПНЗ)». 

2. Закон України «Про освіту» прийнятий Верховною Радою України 5 

вересня 2017 року  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=58639&pf354

01=428951 

3. . Фінансовий менеджмент. Практикум: навч. посібник / Л.Д. Буряк, 

О.М. Білик, М.Д. Грицино та ін.; за заг. ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: 

КНЕУ, 2015. – 335 с. 

4. . Фінансовий менеджмент За редакцією Говорушко Т.А. Фінансовий 

менеджмент: Підручник Л.: Магнолія, 2014 

5. Фінансово-економічна діяльність: Навч. посіб. / О. О. Коць, П. Г. 

Ільчук. – Львів: Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016.- 134 с. 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. 1. Зробіть порівняльний аналіз повноважень органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, керівництва закладів у реалізації 

управлінських функцій в освіті.  

2. В яких напрямах посилюються повноваження закладів освіти згідно 

прийнятої реформи. 

3. Опишіть складові посилення впливу громадськості на прийняття 

управлінських рішень, включаючи економічний аспект. 

4. Покажіть роль і значення лідерствослужіння в системі управління 

навчальним закладом». 

5. Дайте характеристику головним складовим компетентностного підходу в 

освіті та його вплив на виконання управлінських функцій. 

6. Висвітліть як впливає психологічний чинник на побудову ефективної 

управлінської моделі в освіті. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=58639&pf35401=428951
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=58639&pf35401=428951


7. Зробіть огляд та аналіз головних нововведень Закону «Про освіту», 

прийнятого у 2017 році. 

8. Поясніть чому посилюється роль та значення людського фактора в 

управлінні освітою. 

9. Покажіть особливості прояву лідерського аспекту при виконанні функцій 

економічного напряму – преміюванні підлеглих, розподілу планових завдань, 

розподілу фінансових ресурсів між поточним споживанням та накопиченням 

для майбутнього розвитку. 

10. В чому проявляються соціально – психологічні чинники управління 

навчальним закладом.  

11. Які професійні якості повинен мати менеджерв освіті.  

12. Яка роль особистості у прийнятті управлінських рішень. 

13. Який вплив типів темпераменту на мотиваційні рішення керівників.  

14. Опишіть суть та складові процесу управління, а також особливості 

здійснення процесу управління у закладах освіти  

15. Проілюструйте на прикладах авторитарний, демократичний та 

ліберальний стилі управління 

16. Які повноваження має засновник закладу освіти відповідно до 

прийнятому в першому читанні нового проекту Закону «Про освіту» 

17. Які повноваження має керівник  закладу освіти відповідно до прийнятому 

нового проекту Закону «Про освіту» 

18. Які повноваження повинен мати колегіальний орган управління закладом 

освіти.  

19. Які види громадського самоврядування можуть діяти в закладах освіти. 

Дайте характеристику кожному 

20. Які функції мають виконувати наглядові (піклувальні) ради в закладі 

освіти. В чому їх відмінність від громадського самоврядування. 

21. Чи потрібен такий орган як рада школи і в чому можуть бути її 

специфічні функції 

22. Охарактеризуйте склад і функції директорату (ректорату) 

23. За якими повноваженнями мають спеціалізуватись заступники директора 

(ректора)  

24. В яких випадках (крім вищої школи) варто вводити посаду заступника 

директора із наукової роботи і які мають бути функції цієї посадової особи 

25. Охарактеризуйте аналіз як першу складову процесу управління  

26. Дайте характеристику предмету та джерелам інформації щодо для 

проведення аналізу 

27.  Опишіть всі складові тематичного аналізу 

28  Опишіть всі складові підсумкового аналізу 

29. Які завдання планування як складової процесу управління економічним 

розвитком 

30. Що має включати в себе комплексна цільова програма розвитку 

навчального закладу 

31. Яка мета, завдання та структура перспективного (п’ятирічного) плану 

розвитку закладу  



32. Яка мета, завдання та структура середньострокового (трирічного) плану 

розвитку закладу  

33. Яка мета, завдання та структура поточного (річного) плану розвитку 

закладу  

34. Опишіть етапи розробки планів 

35. Охарактеризуйте головні складові організації діяльності із управління 

навчальним закладом 

36.  Опишіть процес розробки та прийняття рішень (накази, розпорядження, 

протокольні рішення колегіальних органів) 

37. В чому має проявлятись процес самоврядування при вирішенні 

економічних питань в освітніх закладах  

38. В чому головні завдання внутрішнього шкільного фінансового контролю 

39. Які особливості та складові елементи тематичного, фронтального та 

персонального  контролю  

40. Що включає в себе система фінансового планування  

41. Охарактеризуйте  баланс доходів та витрат навчального закладу  

42. Дайте характеристику складовим дохідної частини фінансового плану 

43. Дайте характеристику складовим витратної частини фінансового плану  

44. Які особливості управління персоналом у навчальному закладі 

45. Які особливості прийому на роботу педагогічних працівників 

46. Дайте характеристику процесу атестації кадрів  в освіті 

44. В яких напрямах Ви бачите необхідність реформування підготовки кадрів 

для освіти 

46. Зробіть аналітичне дослідження за обраним Вами розділом нового Закону 

«Про освіту». 

47. Які нові аспекти фінансово – господарської діяльності закладів освіти, 

визначені у новому Законі «Про освіту» 

48. Які особливості організації проведення фінансово – господарської 

діяльності закладами вищої школи. 

49. Які особливості організації проведення фінансово – господарської 

діяльності закладами середньої школи. 

50. Покажіть як визначається та розподіляється освітня субвенція як засіб 

бюджетного фінансування освітніх закладів. 

51. Опишіть порядок складання бюджетних запитів для формування 

асигнувань на освіту в місцевих бюджетах. 

52. Дайте характеристику системі платних послуг в освіті. 

53. В яких напрямах здійснюється фінансовий контроль та аудит закладів 

освіти. 

54. Як повинні враховуватись результати аналізу фінансово – господарської 

діяльності на прийняття управлінських рішень 

55. Які вимоги до менеджерів навчальних закладів у питаннях фінансово – 

економічного управління. 

56. Які основні нормативно – правові акти, що регулюють процес проведення 

управління і контролю фінансово – господарської діяльності 



57. Яка роль держави у фінансуванні освіти. Особливості державного 

фінансування освіти в Україні 

58. Опишіть порядок розробки, затвердження та використання балансу 

навчального закладу 

59. Охарактеризуйте позиції активу балансу. Особливості оцінки основних 

засобів, оборотних коштів, грошових вкладень, нематеріальних активів, 

інших статей. 

60. Охарактеризуйте позиції пасиву балансу навчального закладу. 

Особливості оцінки власного капіталу, запозичень, кредиторської 

заборгованості, резервів, інших пасивів. 

61. Покажіть порядок розрахунку кошторису навчального закладу 

62. Покажіть особливості та відмінні риси фінансового плану, порівнюючи із 

кошторисом 

63. Дайте загальну характеристика статей доходів навчального закладу 

64. По яким напрямам проводиться аналіз доходів, отриманих в результаті 

фінансово – господарської діяльності закладу освіти. 

65. Як треба проводити аналіз доходів від оренди та надання у тимчасове 

користування матеріальних цінностей та отриманих внаслідок благодійної 

діяльності.  

66. Які особливості здійснення управління фінансово – економічною 

діяльністю у закладах освіти, що мають прибутковий та неприбутковий 

статуси.  

67. Покажіть особливості аналізу операційних витрат навчального закладу, 

аналізу витрат за економічними статтями, аналізу витрат на проведення 

платних послуг, аналізу капітальних витрат закладу.  

68. Який порядок розрахунку собівартості освітньої послуги та аналізу її 

динаміки. 

69. В чому визначається економічна та соціально-економічна ефективність 

навчального закладу. 

70. Які методи виявлення економічних результатів навчання 

71. У чому проявляється державне стимулювання залучення фінансових 

коштів у сферу освіти. 

72. Кредитування освіти та форми його організації. 

73. Які особливості складання фінансового плану закладу освіти 

74. Як проводяться розрахунки потреби в коштах по головним позиціям 

кошторису та фінансового плану. 

75. У чому суть програмно – цільового підходу до фінансового планування. 

76. Охарактеризуйте звітні та планові документи навчального закладу 

77. Як проводиться аналіз виконання плану за доходами, за витратами, за 

джерелами формування та надходження фінансових ресурсів, за напрямами 

використання фінансових ресурсів 

78. Як проводиться комплексна оцінка фінансового та майнового стану 

закладу освіти в динаміці. 

79. Як оцінити ефективність управління власністю, закріпленої за 

навчальним закладом. 



80. Як провести узагальнену оцінку ефективності управління закладом.  

81. Як провести оцінку ефективності управлінських рішень. Виявлення 

об'єктивних  та  суб'єктивних  причин незадовільного фінансового стану. 

82. Покажіть алгоритм розробки плану покращення фінансового стану 

освітнього закладу. Методичні підходи для розробки такого плану 

83. Охарактеризуйте порядок взаємовідносини між навчальним закладом та 

вищестоящою організацією, зокрема районним, міським управлінням освіти 

із питань оцінки фінансового стану та прийняття заходів щодо його 

поліпшення. 

84. Які доплати та премії застосовуються в системі освіти при розрахунку 

витрат на оплату праці. 

85. Дайте характеристику системі фінансового менеджменту в освіті. 

 

Екзаменатори:                        Міляєва В.Р. 

                                                                                          Яковенко І.В. 

         

Завідувач кафедри               Міляєва В.Р.  

 

 


