
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Кафедра управління

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ

з дисципліни

«Управління фінансово-економічною діяльністю (ЗДО/ЗЗСО)»

курс 6
рівень освіти: другий (магістр)

Спеціальність: 073 «Управління закладом освіти»

Форма проведення                                      тестові завдання в Moodle
Тривалість проведення                               1 год. 20 хв.
Максимальна кількість балів:                    40 балів
Критерії оцінювання:                                  1 бал за 1 тест

Перелік допоміжних матеріалів: комп’ютерна аудиторія

Орієнтований перелік питань
1. Норми,  що  регулюють  фінансово-економічну  діяльність  в

галузі освіти згідно нового Закону “Про освіту” та законодавчої бази,
що діяла до 2018 року

2. Специфіка проведення діяльності по фінансовому контролю
3. Розподіл освітньої субвенції між місцевими бюджетами
4. Бюджетна  програма  місцевого  бюджету  із  визначенням

підпрограм, завдань, показників якості, показників результативності,
інвестиційної складової

5. Які надходження до дохідної частини формують спеціальний
фонд  у  місцевому  бюджеті,  що  використовується  на  фінансування
потреб освіти, а які надходження формують бюджети розвитку освіти
у місцевих бюджетах

6. Платні послуги в освіті регламентовані чинним законодавством
7. Відмінності  у  веденні  фінансово-економічної  діяльності  а)

закладу  освіти  як  бюджетної  установи;  б)  неприбуткового  закладу
освіти; в) прибуткового закладу освіти

8. Функції, притаманні зовнішньому та внутрішньому аудиту
9. На  конкретному  прикладі  (використання  коштів  на  оплату

праці,  закупівлі  матеріальних  цінностей,  експлуатація  основних
засобів,  тощо) покажіть які  контрольні  функції  має здійснювати:  а)
керівник закладу; б) засновник; в) спеціалізовані контролюючі органи;
г) громадський контроль.

10. Розрахунок освітньої послуги на прикладі орієнтовних даних
згідно типових методик



11. На конкретному прикладі освітнього закладу поясніть в чому
специфічні риси: а) документальної ревізії; б) фінансового аудиту; в)
аудиту  ефективності;  г)  аудиту  економності;  д)  аудиту
результативності

12. В разі проведення аналізу фінансово-економічної діяльності,
які питання мають бути поставлені: а) керівнику закладу; б) завучу; в)
завгоспу; г) бухгалтеру; д) іншим посадовим особам.

13. Принципові відмінності балансу ЗО від балансу підприємства
у сфері матеріального виробництва

14. Особливості  оцінки  вартості  та  динаміки  основних  та
оборотних котів у балансі ЗО

15. Особливості  оцінки,  врахування  грошових  вкладень  по  їх
основних видах

16. Основні  види  запозичень  та  порядок  врахування
кредиторської заборгованості

17. Порівняльна  характеристика  прав  і  повноважень  ЗО,
отриманих  відповідно  до  нового  закону  про  освіту  та  прав  і
повноважень закладів у правовому полі, що діяло до вересня 2018 р.

18. Напрями  покращення  фінансового  стану  закладу  освіти  за
результатами аналізу

19. Види доходів, що отримує ЗО
20. Покажіть  у  вигляді  порівняльної  таблиці  різницю  у

фінансовому  механізмі  прибуткового  та  неприбуткового  закладів
освіти

21. Спільні  програми між різними громадами в  галузі  освіти і
бюджетні трансферти на фінансування цих програм

22. Ефективність надання в оренду приміщень ЗО
23. Напрями  аналізу  при  оцінці  доходів,  отриманих  внаслідок

благодійної діяльності
24. Економічна природа прибутку у ЗО
25. Характеристика складових витрат на оплату праці в ЗО
26. Механізм проведення процесу закупівель в освіті
27. Особливості аналізу фінансових операцій у закладі освіти
28. Процес калькуляції собівартості освітньої послуги
29. Специфічні  моменти  аналізу  ефективності  капітальних

витрат 
30. Критерії оцінки ефективності діяльності ЗО
31. Економічна  та  соціальна  складові  при  оцінці  ефективності

господарської діяльності ЗО
32. Специфіка оцінки стійкості та ліквідності ЗО
33. Ефективність  фінансово-економічної  діяльності  закладу  в

системі інших подібних закладів регіону або держави
34. Порівняльна  характеристика  призначення,  розробки,

застосування та прийняття кошторису та фінансового плану
35. Головні  елементи  програмно-цільового  підходу  щодо



планування фінансово-економічної діяльності
36. Врахування  при  фінансово-економічному  плануванні

стандартів освіти
37. Фактори, що впливають на відхилення фактичних показників

фінансово-економічної діяльності від планових (на умовних цифрах)
38. Комплексна оцінка фінансового та майнового стану закладу

освіти в динаміці за результатами аналізу 
39. Факторний аналіз надходження та використання фінансових

ресурсів, виявлення  резервів  розвитку  суб’єктів  господарювання  в
галузі освіти

40. Оцінка майнового стану ЗО
41. Показники оцінки ліквідності і платоспроможності ЗО
42. Оцінка ефективності управління власністю, закріпленої за ЗО

Екзаменатор Краус К. М.

Завідувач кафедри Ільїч Л. М.


