
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «Економіка і фінанси підприємства»  

курс 2 

Напрям підготовки: 073 «Менеджмент» 

Форма проведення                                      тестування в Moodle онлайн 

Тривалість проведення                               50 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  40 балів – 40 тестових завдань  

в середовищі Moodle* 

Перелік допоміжних матеріалів:  - 

 

* - Кожен тест оцінюється у 1 бал максимально. 

При  тестуванні онлайн оцінка обраховується: 

-                     для тестів, які передбачають одну правильну відповідь 

(формату «один з багатьох» та «так або ні») 1 бал виставляється, якщо 

відповідь правильна, у протилежному випадку виставляється оцінка 0 балів; 

-                      за тест, який передбачає декілька правильних відповідей 

(формат «декілька з багатьох», «відповідність») оцінка розраховується 

на пропорційній основі. Якщо, наприклад, в тесті передбачено дві правильні 

відповіді, то 1 бал виставляється, якщо студент навів обидві правильні 

відповіді, якщо одну правильну і одну неправильну – то оцінка за тест 0,5 

балів, якщо ж обидві відповіді студента неправильні – тест оцінюється у 0 

балів). Аналогічно для 3 відповідей – кожна оцінюється у 0,33 бали і 

помилки враховуються відповідно. 

       

Орієнтовний перелік питань: 

1. Поняття підприємства як організаційно відокремленої та економічно 

самостійної первинної ланки виробничої сфери.  

2. Правові основи 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. Добровільні та інституційні об’єднання підприємств (організацій).  

5. Оцінка, класифікація і структура основних фондів.  

6. Поняття “оцінка основних фондів”. Первісна, відновна, балансова, 

ліквідаційна та залишкова вартість основних фондів.  



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

основних фондів. Моральний знос першого та другого роду.  

8. Амортизація основних фондів. Методи нарахування амортизації. 

9. Характеристики процесу відтворення основних фондів: просте та 

розширене, інтенсивне та екстенсивне.  

10. Система показників відтворення, оснащеності та ефективності 

використання основних фондів. 

11. Структура та класифікації оборотних засобів підприємства.  

12. Елементний склад оборотних фондів.  

13. Сутнісна характеристика фондів обігу.   

14. Нормовані оборотні засоби. Методи розрахунку нормативів оборотних 

засобів (аналітичний, коефіцієнтний, прямого розрахунку). 

15. Виробничі запаси та їх види. Визначення загального нормативу 

оборотних засобів для підприємства. 

16. Основні показники рівня ефективності використання оборотних 

коштів: коефіцієнти оборотності (кількість оборотів) і завантаження, 

тривалість одного обороту в днях, рентабельність, методика їх 

обчислення. Шляхи підвищення ефективності використання 

оборотних коштів.  

17. Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства Елементний 

склад нематеріальних активів. 

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

інтелектуальної власності. Роялті та паушальні платежі.  

19. Поняття, класифікації і структура персоналу підприємства. 

20. Кількісні та якісні показники оцінки змін персоналу підприємства.  

21. Продуктивність праці як економічна категорія. Методи розрахунку 

продуктивності праці (трудовий, натуральний та вартісний).  

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

23. Складові тарифної система: тарифна ставка, тарифна сітка, тарифно-

кваліфікаційний довідник, схема посадових окладів.  

24. Основні форми оплати праці: погодинна та відрядна.  

25. Розрахунок заробітку робітників за прямої погодинної та погодинно-

преміальної систем.  

26. Відрядна форма: розрахунок заробітків за простої відрядної, відрядно-

преміальної, відрядно-прогресивної, непрямої відрядної, бригадної 

систем.  

27. Нарахування на заробітну плату. Оподаткування доходів фізичних 

осіб. 

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

структура. Поточні витрати (собівартість продукції) як комплексний 

економічний показник. 

29. Кошторис виробництва і собівартість товарної продукції. Виробнича 

та повна собівартість продукції. 

30. Калькулювання та його місце в економічних розрахунках. Типова 

номенклатура калькуляційних статей витрат. 



31. Ціни на продукцію. Види цін (тарифів) і сфери їх застосування.  

32. Методи встановлення цін: на основі витрат, на основі попиту, на 

основі конкуренції. Типи цінової політки підприємства.  

33. Якість продукції як економічна категорія. Показники якості продукції 

та їх характеристика. 

34.  Методи оцінки якості продукції.  

35. Поняття і визначення рівня конкурентоспроможності продукції.  

36. Стандартизація і сертифікація продукції (послуг). Застосовувані в 

Україні стандарти.  

37. Поняття та економічне значення сертифікації продукції. Обов’язкова і 

добровільна сертифікація виробів в Україні.  

38. Поняття, склад і структура інвестицій.  

39. Оцінка ефективності інвестицій. Показники оцінки ефективності 

виробничих інвестицій: чистий приведений дохід, індекс дохідності, 

період окупності, внутрішня норма дохідності. 

40. Суть, складові фінансового ринку. Інструменти ринку грошей, 

кредитного та фондового ринку. 

41. Поняття і змістова характеристика інноваційних процесів. Види 

інновацій. Показники ефективності інновацій. 

42. Джерела формування прибутку підприємства. Види прибутку та 

методика їх розрахунку.  

43. Методичні підходи до оцінки загального фінансово-економічного 

стану підприємства.  

44. Групи показників для оцінки фінансового стану: показники фінансової 

стійкості, ліквідності, платоспроможності, прибутковості 

(рентабельності), ділової активності, методики їх обчислення. 

45. Грошовий оборот і система розрахунків підприємства. 

46. Готівкові розрахунки. Організація грошових розрахунків.  

47. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття. 

48. Форми безготівкових розрахунків і платіжні документи. 

49. Розрахунки платіжними дорученнями.  

50. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями.  

51. Розрахунки платіжними вимогами.  

52. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.  

53. Розрахунки за акредитивами.  

54. Вексельна форма розрахунків.  

55. Касові операції й організація контролю за дотриманням касової 

дисципліни.  

56. Платіжна дисципліна: наслідки порушення та способи зміцнення. 

57. Сутність і призначення системи оподаткування підприємства.  

58. Класифікація податків: загальнодержавні та місцеві, прямі та непрямі.  

59. Оподаткування прибутку підприємства.  

60. Платежі за ресурси. 

61.  Плата за землю.  

62. Податок із власників транспортних засобів.  



63. Податок на нерухоме майно.  

64. Податок на додану вартість.  

65. Сплата акцизного збору.  

66. Митні платежі, їх види. 

67. Платежі (збори) на загальнообов’язкове державне пенсійне і соціальне 

страхування. 

68. Місцеві податки та збори. 

69. Види кредитів, що надаються підприємствам.  

70. Загальна характеристика банківських кредитів.  

71. Методика оцінки платоспроможності позичальника та порядок 

надання кредиту.  

72. Порядок нарахування відсотків за депозитними й кредитними 

операціями. Порядок погашення банківського кредиту.  

73. Небанківське кредитування підприємств.   

74. Призначення й форми фінансового планування. Принципи 

планування. 

75.  Методи фінансового планування.  

76. Фінансова стратегія підприємства. 

77. Зміст і значення оперативного фінансового плану.  

78. Бюджетування. Види бюджетів. Платіжний календар.  

79. Зміст поточного фінансового плану та порядок його складання.  

80. Сутнісна характеристика реструктуризації підприємств. Форми 

реструктуризації суб’єктів господарювання. 

81. Санація (фінансове оздоровлення) господарюючих суб’єктів. Типи 

санації та рішення про проведення санації 

82. Банкрутство підприємств як економічне явище. Симптоми прояву 

банкрутства.  

83. Процедура офіційного порушення справи про визнання банкрутом 

того чи іншого підприємства. Етапи судової справи про банкрутство.  

84. Організація і наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств 

(організацій). 

85.  Загальна характеристика процесу організації ліквідації (припинення 

діяльності) збанкрутілого суб’єкта господарювання. Управління 

майном боржника та оцінка можливих наслідків ліквідації 

збанкрутілих підприємств.  

86. Черговість задоволення вимог кредиторів. Форми ліквідації 

підприємств – банкрутів. 

 

 

Екзаменатор               Жукова Ю.М. 

 

Завідувач кафедри     Сосновська О.О. 

 


