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Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
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Спеціальність: 6.030508  Фінанси і кредит 

Форма проведення                                      комбінована 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  20 балів -  письмова відповідь,  

                                                                       5 балів - тести, 

                                                                      15 балів – вирішення задачі 

Перелік допоміжних матеріалів:  Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" 

 

Орієнтований перелік питань: 

• Фінанси і фінансовий механізм підприємств. Цілі, завдання, функції і механізм 

управління фінансами підприємств.  

• Завдання організації фінансів та основні напрямки фінансової роботи 

підприємства. Фінансова звітність та вимоги до її складання. 

• Фінансові ресурси та джерела їх формування. Критерії оптимізації співвідношення 

власного і позичкового капіталу. Ефект фінансового важеля.  

• Порядок відображення активів та джерел їх формування в Балансі підприємства. 

Характеристика основних статей Балансу підприємства.  

• Функції власного капіталу та характеристика його складових за Балансом 

підприємства.  

• Формування статутного капіталу акціонерних товариств. 

• Безготівкові розрахунки та принципи і форми їх організації. 

• Вексельна форма розрахунків. Види векселів, особливості вексельного обігу.  

• Готівкові розрахунки та їх обмеження. Касова дисципліна на підприємствах.  



• Порядок оцінки руху грошових коштів.  

• Загальні принципи оцінки доходів і витрат підприємства. Класифікація доходів і 

витрат за видами діяльності та їх характеристика 

• Операційні доходи, їх класифікація і порядок визначення 

• Операційні витрати,  їх класифікація і порядок визначення. 

• Порядок оцінки фінансових результатів діяльності підприємств (прибутків, 

збитків).  

• Порядок розподілу і основні напрями використання прибутку. Тезаврація 

прибутку. Виплата дивідендів та дивідендна політика підприємств.  

• Система оподаткування підприємств та основні види податків і зборів.  

• Податок на додану вартість - ставки оподаткування, база оподаткування, платники 

податку. Операції, що оподатковуються і не оподатковуються ПДВ. 

• Податкові зобов’язання платника ПДВ, податковий кредит.  

• Податок на прибуток та особливості визначення бази оподаткування.  

• Основні засоби і нематеріальні активи, їх класифікація та порядок вартісної оцінки 

• Порядок і методи нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних 

активів. 

• Оренда і лізинг як форми залучення основних засобів, особливості їх обліку  

• Оцінка ефективності довгострокових капітальних інвестицій   

• Довгострокові фінансові інвестиції, їх класифікація та оцінка ефективності  

• Оборотні активи та порядок їх вартісної оцінки. Принципи оцінки ліквідності 

активів. 

• Фінансові аспекти управління запасами - нормування, вартісні оцінки запасів та їх 

руху. 

• Дебіторська заборгованість, її оцінка та засоби урегулювання. Резерв сумнівних 

боргів. 



• Сутність кредитування та види кредитів у фінансуванні діяльності підприємств. 

Оцінка ефективності залучення кредитних ресурсів. 

•  Принципи банківського кредитування та форми їх реалізації.  

• Основні види банківського кредитування і банківських послуг кредитно-

гарантійного характеру та їх характеристика 

• Облігаційне кредитування. Вимоги щодо емісії корпоративних облігацій.  

• Методи і показники аналізу фінансової результативності (прибутковості) і ділової 

активності.  

• Сash-flow аналіз та маржинальний аналіз фінансових результатів діяльності. 

Метод точки беззбитковості 

• Методи і показники аналізу платоспроможності і фінансової незалежності 

підприємств. Аналіз ліквідності балансу.  

• Завдання і форми фінансового планування на підприємстві та їх характеристика.  

• Фінансові показники та методи оцінки ефективності і ризику в бізнес-планах 

підприємств.  

• Фактори і ознаки фінансової кризи, методи оцінки ймовірності банкрутства і рівня 

неплатоспроможності підприємства-боржника. 

• Порядок порушення справи про банкрутство Цілі та основні етапи процедури 

банкрутства.  

• Ліквідаційна процедура підприємства-банкрута, порядок задоволення претензій 

кредиторів. 

• Мета та порядок проведення санації підприємств. Види,  форми і способи 

фінансової санації. Санаційні заходи з реструктуризації активів, власного 

капіталу, зобов’язань, організаційної реструктуризації. 

 

Екзаменатор               Васечко Л.І. 

Завідувач кафедри     Рамський А.Ю.  

 


