
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «Економіка і фінанси підприємства»  

курс 3 

Напрям підготовки:                                    073 «Менеджмент» 

Форма проведення                                      комп’ютерне тестування 

Тривалість проведення                               40 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  40 балів – 40 тестових завдань  

в середовищі Moodle 

Перелік допоміжних матеріалів:   

 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Поняття підприємства як організаційно відокремленої та 

економічно самостійної первинної ланки виробничої сфери.  

2. Правові основи функціонування підприємств в Україні: огляд 

законодавчо-нормативних актів, які визначають функціонування підприємств 

в Україні.  

3. Класифікація підприємств за такими ознаками: мета і характер 

діяльності; форма власності майна; належність капіталу; правовий статус і 

форма господарювання; галузево-функціональний вид діяльності; 

технологічна (територіальна) цілісність та ступінь підпорядкування; розміри 

та чисельність працівників. 

4. Основні типи господарських товариств. 

5. Суть, класифікація і структура основних фондів.  

6. Поняття та види оцінки основних фондів.  

7. Фізичне (матеріальне) та моральне (економічне) спрацювання 

основних фондів.  Моральний знос першого та другого роду. 

8. Амортизація основних фондів. Методи нарахування амортизації: 

прямолінійний, зниження залишкової вартості, прискореного зниження 

залишкової вартості, кумулятивний, податковий, виробничий. 

9. Характеристики процесу відтворення основних фондів: просте та 

розширене, інтенсивне та екстенсивне.  

10. Система показників відтворення, оснащеності та ефективності 

використання основних фондів, методики їх розрахунку. 

11. Суть, структура та класифікації оборотних засобів підприємства.  

12. Елементний склад оборотних фондів та фондів обігу.  

13. Нормовані оборотні засоби. Методи розрахунку нормативів 

оборотних засобів.  



14. Обчислення нормативів оборотних засобів. Виробничі запаси та їх 

види. 

15. Основні показники рівня ефективності використання оборотних 

засобів: коефіцієнти оборотності і завантаження, тривалість одного обороту в 

днях, рентабельність, методика їх обчислення.  

16. Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства. 

Елементний склад нематеріальних активів. 

17. Методи оцінки вартості ліцензій, патентів, та інших об’єктів 

інтелектуальної власності: витратний, прибутковий, ринковий.  

18. Поняття та  класифікації персоналу підприємства.  

19. Категорії персоналу підприємств (керівники, спеціалісти, 

службовці, робітники). 

20. Кількісні та якісні показники оцінки змін персоналу підприємства.  

21. Поняття продуктивності праці.  

22. Методи розрахунку продуктивності праці (трудовий, натуральний 

та вартісний).  

23. Поняття оплати праці. Основна і додаткова заробітна плата.  

24. Складові тарифної системи: тарифна ставка, тарифна сітка, 

тарифно-кваліфікаційний довідник, схема посадових окладів.  

25. Основні форми оплати праці: погодинна та відрядна. 

26. Розрахунок заробітку робітників за прямої погодинної та 

погодинно-преміальної систем.  

27. Відрядна форма: розрахунок заробітків за простої відрядної, 

відрядно-преміальної, відрядно-прогресивної, непрямої відрядної, бригадної 

систем.  

28. Безтарифні системи оплати праці: колективна форма оплати праці, 

контрактна система.  

29. Витрати на продукування виробів (послуг), їх класифікація і 

структура.  

30. Собівартість продукції як комплексний економічний показник. 

Виробнича та повна собівартість. 

31. Кошторис виробництва. Зміст і методика обчислення кошторису 

виробництва.  

32. Калькулювання та його місце в економічних розрахунках. Типова 

номенклатура калькуляційних статей витрат. 

33. Поняття ціни на продукцію. Види цін (тарифів) і сфери їх 

застосування.  

34. Поняття точки беззбитковості. Обсяг виробництво, що забезпечує 

цільову величину прибутку. 

35. Типи цінової політки підприємства.  

36. Якість продукції як економічна категорія. Показники якості 

продукції та їх характеристика.  

37. Методи оцінки якості продукції.  

38. Поняття і визначення рівня конкурентоспроможності продукції. 



39. Застосовувані в Україні стандарти: державні стандарти, технічні 

умови, класифікатори, кодекси усталеної практики.  

40. Поняття та економічне значення сертифікації продукції. 

Обов’язкова і добровільна сертифікація.  

41. Поняття, склад і структура інвестицій. Внутрішні та зовнішні 

джерела інвестування. 

42. Показники оцінки ефективності інвестицій: чистий приведений 

дохід, індекс дохідності, період окупності, внутрішня норма дохідності.  

43. Суть та складові фінансового ринку. 

44. Інструменти ринку грошей, кредитного та фондового ринку. 

45. Поняття і характеристика інноваційних процесів. Види інновацій.  

46. Показники оцінки ефективності інновацій. 

47. Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів 

діяльності підприємства.  

48. Джерела формування доходу і прибутку підприємства.  

49. Види прибутку та методика їх розрахунку.  

50. Методичні підходи до оцінки загального фінансово-економічного 

стану підприємства.  

51. Групи показників для оцінки фінансового стану: показники 

фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, прибутковості 

(рентабельності), ділової активності, методика їх обчислення. 

52. Суть та переваги безготівкових розрахунків. 

53. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття. 

54. Особливості розрахунків платіжними дорученнями.  

55. Особливості розрахунків платіжними вимогами-дорученнями.  

56. Особливості розрахунків платіжними вимогами.  

57. Особливості розрахунків із застосуванням розрахункових чеків.  

58. Особливості розрахунків за акредитивами.  

59. Особливості розрахунків векселями.  

60. Касові операції й організація контролю за дотриманням касової 

дисципліни. Касова книга та касові ордери. 

61. Розрахунково-платіжна дисципліна: наслідки порушення та види 

санкцій. 

62. Класифікація податків: загальнодержавні та місцеві, прямі та 

непрямі.  

63. Оподаткування прибутку підприємства (ставка, база 

оподаткування, особливості обчислення).  

64. Платежі за ресурси та плата за землю (ставка, база оподаткування, 

особливості обчислення).  

65. Податок із власників транспортних засобів (ставка, база 

оподаткування, особливості обчислення).  

66. Податок на додану вартість та його вплив на діяльність 

підприємства (ставка, база оподаткування, особливості обчислення).  

67. Сплата акцизного збору (ставка, база оподаткування, особливості 

обчислення).  



68. .Митні платежі, їх види. 

69. Місцеві податки та збори: ставка, база оподаткування, особливості 

обчислення.  

70. Призначення й форми фінансового планування.  

71. Принципита методи фінансового планування.  

72. Зміст і значення оперативного фінансового плану.  

73. Бюджетування на підприємстві. Види бюджетів.  

74. Платіжний календар підприємства.  

75. Зміст поточного фінансового плану та порядок його складання.  

76. Сутнісна характеристика реструктуризації підприємств. 

77. Форми реструктуризації суб’єктів господарювання. 

78. Санація (фінансове оздоровлення) господарюючих суб’єктів.  

79. Типи санації та рішення про проведення санації.  

80. Ефективність санації господарюючих суб’єктів. 

81. Банкрутство підприємств як економічне явище. Симптоми прояву 

банкрутства.  

82. Процедура офіційного порушення справи про визнання банкрутом 

підприємства.  

83. Етапи судової справи про банкрутство.  

84. Загальна характеристика процесу організації ліквідації 

(припинення діяльності) збанкрутілого суб’єкта господарювання. 

85. Черговість задоволення вимог кредиторів.  

 
 

 

 

Екзаменатор               Жукова Ю.М. 

 

Завідувач кафедри     Рамський А.Ю. 

 

 
 

 


