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1. Організаційно-методичні вказівки 

 

1.1. Загальні положення 

 

Мета і завдання атестаційного екзамену 

Програма атестаційного екзамену для випускників першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування», освітньо-професійної програми 

«Фінанси» є узагальненим етапом підготовки фахівців, який призначений для 

виявлення рівня знань та професійних навичок, здобутими студентами протягом 

навчання в університеті. 

Мета екзамену полягає в оцінюванні рівня фахової підготовки випускників 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

ОПП «Фінанси». 

Завдання екзамену орієнтоване на перевірку засвоєння студентами знань з 

теоретико-прикладних основ функціонування бюджетної та казначейської системи, 

місцевих фінансів, питань фінансового менеджменту, а також рівня розвитку навиків 

практичної роботи у державних профільних інституціях та міністерствах, зокрема в 

Міністерстві фінансів України та місцевих фінансових органах, органах Державної 

казначейської служби України, органах Державної аудиторської служби України, 

Державної митної служби України, Державної податкової служби України, 

управліннях державних соціальних фондів, на підприємствах різної форми власності на 

посадах фінансових директорів, фінансових аналітиків та менеджерів, на керівних 

посадах у місцевих радах територіальних громад, у сфері фінансового консалтингу на 

посадах фінансових консультантів і аудиторів, фінансових менеджерів з управління 

проєктами та ризиками, активами та капіталом; в інших фінансових, банківських 

установах, страхових компаніях. 

Атестація випускників здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу 

освіту», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», 

Постанови КМУ «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», Статуту 

ЗУНУ, Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу атестаційної 

комісії в ЗУНУ. Атестація випускників проводиться в Університеті за акредитованими 

спеціальностями та завершується видачею документів встановленого зразка про 

ступінь освіти та здобуту кваліфікацію. Положення про атестацію визначає порядок 

атестації здобувачів вищої освіти, формування та організації роботи атестаційної 

комісії у ЗУНУ.  

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалаврів – це встановлення фактичної 

відповідності рівня їх освітньо-професійної і практичної підготовки, набутих 

компетентностей вимогам освітньо-професійної програми «Фінанси» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Формою державної 

атестації фахівців освітньо-професійної програми «Фінанси» є атестаційний екзамен з 

нормативних освітніх компонент: «Бюджетна система», «Казначейська система», 

«Місцеві фінанси», «Фінансовий менеджмент». Атестаційний екзамен є засобом 

об’єктивного контролю якості вищої освіти, ґрунтовної підготовки студентів, рівень 

якої встановлюється опосередковано за допомогою різних за складністю завдань. Він 



проводиться на завершальному етапі навчання бакалавра, містить комплекс завдань 

теоретичного та практичного характеру. 

Атестаційна комісія перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку 

студентів, приймає рішення щодо присудження випускникам відповідного ступеня 

вищої освіти, видачу державного документа про освіту (звичайного зразка чи з 

відзнакою). Контроль за формуванням та організацією роботи атестаційної комісії 

здійснює ректор, а форми та терміни проведення атестації здобувачів вищої освіти 

визначаються робочим навчальним планом і графіком навчального процесу. 

 

Критерії оцінювання знань студентів 

Оцінювання рівня якості підготовки здобувача та здобутої ним вищої освіти 

здійснюють члени екзаменаційної комісії на основі принципів об’єктивності, 

індивідуальності, комплексності, етичності, диференційованого та компетентнісного 

підходу, за критеріями оцінювання набутих загальних і професійних компетентностей 

і шкалою оцінювання, застосовуючи форми і методи діагностики. Об’єктом 

оцінювання є сукупність знань, умінь і навичок, набутих компетентностей. У процесі 

визначення оцінки враховується ряд важливих показників: чіткість формулювань; 

структура і логіка вибудовування відповіді; оригінальність вирішення проблем, якість 

і глибина володіння теоретичним матеріалом; наявність критичного аналізу та 

здатність до наукової полеміки; рівень обґрунтованості пропозицій для вирішення 

управлінських проблем; змістовність повідомлення; правильність та чіткість 

відповідей на запитання. Враховуючи компетентністно-орієнтований підхід до 

навчання, у структурі єдиного (комплексного) білету більшу вагу надано завданням 

практичного характеру у формі задач, ситуаційних вправ. 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з атестаційного екзамену 

визначається як середньозважена величина в залежності від питомої ваги кожної 

компоненти єдиного (комплексного) білету: 
 

Комплексне теоретичне 

питання 

Тестові завдання Завдання 

практичного 

характеру 

Разом 

20% 40% 40% 100% 

1 питання – 20 балів, макс. 

20 балів 

20 тестів по 2 бали за 

тест, макс. 40 балів 

2 завдання – кожне по 

20 балів, макс. 40 балів 

100 

 

Критерії оцінювання знань студентів на атестаційному екзамені та їх 

відповідність шкалі оцінювання наведені у таблиці. 
 

Підсумкові оцінки Критерії оцінювання знань 

За шкалою ECTS 
За національною 

шкалою 
Бали  

1 2 3 4 

А 

«Відмінно» 
Відмінно 90-100 

Випускник виявив всебічні, систематичні та глибокі 

знання навчального матеріалу дисципліни, 

передбаченого програмою; засвоїв основну та 

додаткову літературу, рекомендовану програмою; 

проявив творчі здібності в розумінні, логічному, 

стислому та ясному трактуванні навчального 

матеріалу; засвоїв взаємозв’язок основних понять 

дисциплін, їх значення для подальшої професійної 

діяльності. 



В 

«Дуже добре» 

Добре 

85-89 

Випускник виявив систематичні та глибокі знання 

навчального матеріалу дисциплін вище середнього 

рівня; продемонстрував уміння вільно виконувати 

завдання, передбачені програмою; засвоїв літературу, 

рекомендовану програмою; засвоїв взаємозв’язок 

основних понять дисциплін, їх значення для 

подальшої професійної діяльності. 

С 

«Добре» 
75-84 

Випускник виявив загалом добрі знання навчального 

матеріалу дисципліни при виконанні передбачених 

програмою завдань, але припустив низку помітних 

помилок; засвоїв основну літературу, рекомендовану 

програмою; показав систематичний характер знань з 

дисциплін; здатний до самостійного використання та 

поповнення надбаних знань у процесі подальшої 

навчальної роботи та професійної діяльності. 

D 

«Задовільно» 

Задовільно 

66-74 

Випускник виявив знання навчального матеріалу 

дисциплін у обсязі, необхідному для подальшого 

навчання та майбутньої професійної діяльності; 

справився з виконанням завдань, передбачених 

програмою; ознайомився з основною літературою, 

рекомендованою програмою; припустив значну 

кількість помилок або недоліків у відповідях на 

запитання при співбесідах, тестуванні та при 

виконанні завдань тощо, принципові, які може 

усунути самостійно. 

E 

«Достатньо» 
60–65 

випускник виявив знання основного навчального 

матеріалу дисциплін в мінімальному обсязі, 

необхідному для подальшого навчання та майбутньої 

професійної діяльності; в основному виконував 

завдання, передбачені програмою; ознайомився з 

основною літературою, рекомендованою програмою; 

припустив помилки у відповідях на запитання при 

співбесідах, тестуванні та при виконанні завдань 

тощо, які може усунути лише під керівництвом та за 

допомогою викладача. 

FХ 

«Незадовільно» 

Незадовільно 

35-59 

Випускник має значні прогалини в знаннях основного 

навчального матеріалу дисциплін; допускав 

принципові помилки при виконанні передбачених 

програмою завдань. 

F 

«Незадовільно» 
1-34 

Випускник не мав знань зі значної частини 

навчального матеріалу; допускав принципові помилки 

при виконанні більшості передбачених програмою 

завдань; не спроможний самостійно засвоїти 

програмний матеріал. 
 

 

Якщо відповідь студента на атестаційному екзамені не відповідає вимогам рівня 

атестації, комісія ухвалює рішення про те, що студент не пройшов атестацію, що 

відображається в протоколі засідання. 

У випадку незгоди з оцінкою з атестаційного екзамену здобувач вищої освіти 

має право не пізніше 12 години наступного робочого дня за днем оголошення 

результату екзамену подати апеляцію на ім’я ректора. У випадку надходження 

апеляції розпорядженням ректора створюється комісія для розгляду апеляції. 

Апеляція розглядається протягом трьох робочих днів після її подачі. 
 

1.2. Порядок проведення атестаційного екзамену 

 

Державна атестація студентів проводиться атестаційною комісією після 

завершення навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з метою 



встановлення рівня набуття студентами компетентностей, визначених освітньо-

професійною програмою «Фінанси». Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

Атестаційний екзамен проводиться в усній формі. 

Проведення атестаційного екзамену здійснюється з дотриманням наступних 

принципів: 

– уніфікація умов та методик проведення оцінювання; 

– інформаційна підготовка студентів до екзамену; 

– дотримання вимог таємності при розмноженні завдань екзаменаційних 

білетів (теоретичних питань, задач тощо), їх зберіганні та використанні. 

Форма державної атестації доводиться до відома студентів на початку 

навчального року, у якому буде здійснено державну атестацію. Розклад консультацій, 

екзаменів доводиться до відома студентів за два тижні до початку атестаційного 

екзамену. Для них проводяться групові консультації. Згідно з вимогами Міністерства 

освіти і науки України до програми і екзаменаційних білетів включаються питання 

мінімум з трьох фахових дисциплін. 

Згідно правил проведення атестаційного екзамену: 

1. Реєстрація учасників атестаційного екзамену починається за 30 хвилин до 

його початку, запізнення є неприпустимими. 

2. Студенти до початку атестаційного екзамену мають надати секретарю 

атестаційної комісії залікову книжку. 

3. Під час екзамену забороняється: 

– використовувати будь-яку літературу, записи, смартфони; 

– підказувати, говорити, надавати консультації студентами один одному;  

– консультуватися з членами атестаційної комісії; 

– виходити з аудиторії з будь-якими робочими аркушами. 

У разі недотримання перелічених вище вимог студент буде видалений з 

аудиторії без попередження й права продовження складання екзамену. 

Для проведення атестаційного екзамену виділяється аудиторія, в якій 

забезпечуються сприятливі умови для роботи студентів над завданнями єдиного 

(комплексного) білета. 

Завдання екзаменаційного білету переписуються студентами на спеціальні 

аркуші, одержані для виконання екзаменаційних завдань. На цих аркушах студент дає 

коротку відповідь на поставлені питання (студент готується впродовж 30 хвилин). 

Неприпустимим є продовження роботи над завданням після оголошення про її 

закінчення. 

Усні відповіді студентів на питання екзаменаційного білету повинні чітко 

віддзеркалювати їхнє знання та розуміння важливих завдань, які стосуються проблем 

відповідних фахових дисциплін. Відповідь студентів на атестаційному екзамені 

повинна свідчити про рівень набуття студентами компетентностей, визначених в 

ОПП. 

 

1.3. Структура екзаменаційного завдання 

Кожен комплексний екзаменаційний білет атестаційного екзамену включає в 

себе 1 комплексне теоретичне питання, 20 тестів і 2 завдання практичного характеру 

(у формі задачі, ситуаційного завдання). 

 

 

 



1.4. Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен 

Атестаційний екзамен для випускників першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» включає 

завдання з таких дисциплін циклу професійної підготовки: «Бюджетна система», 

«Казначейська система», «Місцеві фінанси», «Фінансовий менеджмент», які дають 

можливість комплексно оцінити рівень фахової підготовки студентів 

 

2. Перелік питань, які виносяться на атестаційний екзамен 

 

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА  

1. Історичні аспекти виникнення бюджету. Соціально-економічна сутність, 

призначення та роль бюджету у забезпеченні сталого розвитку держави. Функції 

бюджету як економічної категорії. 

2. Складові частини та характерні риси бюджету як основного фінансового плану 

держави. Цільові фонди у складі бюджету. 

3. Економічна сутність, складові, принципи та види бюджетної політики. 

4. Бюджетний механізм та його роль у реалізації бюджетної політики. Принципи 

формування і функціонування бюджетного механізму. 

5. Бюджетний дефіцит та профіцит як показники стану бюджету. Характеристика 

видів бюджетного дефіциту. 

6. Причини виникнення та соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту. 

Джерела фінансування бюджетного дефіциту. 

7. Поняття та склад бюджетної системи України. Принципи побудови бюджетної 

системи. 

8. Бюджетна класифікація та її зміст. 

9. Бюджетні ризики: економічна сутність, види та управління. 

10. Поняття, принципи організації та учасники бюджетного процесу. Бюджетний 

регламент, його зміст, завдання та засади побудови. 

11. Сутність, види та характеристика технологій бюджетування. 

12. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.  

13. Прозорість та участь громадськості у бюджетному процесі. 

14. Складання, розгляд і схвалення Бюджетної декларації. 

15. Складання, розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України. 

Бюджетний запит та порядок його складання. 

16. Організація виконання державного бюджету. Бюджетний розпис, порядок його 

складання та затвердження. Підготовка та розгляд звіту про виконання 

державного бюджету. 

17. Порядок складання, розгляду та схвалення прогнозу місцевого бюджету. 

18. Складання проекту місцевого бюджету. Розгляд проекту та прийняття рішення 

про місцевий бюджет. 

19. Організація виконання місцевого бюджету. Підготовка та розгляд звіту про 

виконання місцевого бюджету. 

20. Сутність та види контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Система 

органів бюджетного контролю в Україні. 

21. Види порушень бюджетного законодавства та застосування заходів впливу за 

порушення бюджетного законодавства. 



22. Соціально-економічна сутність та класифікація доходів бюджету держави. 

Методи та джерела формування доходів бюджету держави. Планування доходів 

державного та місцевих бюджетів. 

23. Склад та види доходів Державного бюджету України.  

24. Склад та види доходів місцевих бюджетів.  

25. Сутність та організація міжбюджетних відносин в Україні. Бюджетне 

регулювання, його сутність та методи. 

26. Види міжбюджетних трансфертів та їхня характеристика. 

27. Дотації та порядок їх розрахунку.  

28. Склад бюджетних субвенцій та особливості їх надання. 

29. Соціально-економічна сутність та класифікація видатків бюджету держави. 

30. Склад видатків Державного бюджету України. 

31. Видатки місцевих бюджетів, їх склад та характеристика. 

32. Кошториси бюджетних установ, порядок їх складання та затвердження.  

33. Функціональне призначення, порядок планування і здійснення видатків 

державного та місцевих бюджетів на соціальний захист населення. 

34. Видатки державного та місцевих бюджетів на освіту. 

35. Функціональне призначення, порядок планування і здійснення видатків 

державного та місцевих бюджетів на охорону здоров’я. 

36. Видатки державного та місцевих бюджетів на духовний і фізичний розвиток. 

37. Функціональне призначення, порядок планування і здійснення видатків 

державного та місцевих бюджетів на економічну діяльність та науку. Бюджетне 

кредитування економіки. 

38. Організація здійснення державних та місцевих запозичень. Планування видатків 

бюджетів на обслуговування державного та місцевого боргу. 

39. Порядок здійснення платежів з обслуговування і погашення державного та 

місцевого боргу. 

40. Борговий портфель держави: управління ризиками та оптимізація структури. 

 

КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА 

1. Форми касового виконання бюджету, їхні переваги та недоліки. Генезис 

вітчизняної системи касового виконання бюджетів. 

2. Історичні умови започаткування інституту казначейства. Необхідність і 

передумови створення казначейської системи в Україні.  

3. Організаційна структура та правовий статус Державної казначейської служби 

України. Нормативно-правове та організаційне забезпечення діяльності 

Державної казначейської служби України.  

4. Функції, завдання та права Державної казначейської служби України. Взаємодія 

органів казначейства з іншими учасниками бюджетного процесу. 
5. Необхідність створення та сутність інформаційних систем. 
6. Структура та складові автоматизованої інформаційної системи казначейства 
7. Організація роботи автоматизованої інформаційної системи казначейства. 
8. Автоматизація процесу казначейського обслуговування бюджетних коштів. 
9. Захист інформації в системі казначейства. 
10. Поняття, складові та види платіжних систем.  

11. Сутність внутрішньої платіжної системи Державної казначейської служби 

України. Принципи проведення операцій у внутрішній платіжній системі 

казначейства.  

12. Економічний зміст, призначення та особливості функціонування єдиного 



казначейського рахунку. Принципи управління єдиним казначейським рахунком. 

13. Загальна характеристика рахунків, які відкриваються в органах державного 

казначейства. Ознаки кодування та аналітичні параметри рахунків. 

14. Порядок відкриття та закриття рахунків. 

15. Учасники процесу касового виконання бюджетів за доходами та їх 

повноваження. 

16. Порядок обслуговування бюджетів за доходами.  

17. Відкриття та забезпечення функціонування бюджетних рахунків для 

обслуговування бюджетів за доходами. 

18. Зарахування платежів на бюджетні рахунки. Повернення надмірно або 

помилково сплачених платежів до бюджетів. 

19. Система електронного адміністрування податку на додану вартість. 

20. Облік і складання звітності про надходження коштів до державного та місцевих 

бюджетів. 

21. Учасники процесу касового виконання бюджетів за видатками та їх 

повноваження. 

22. Організація роботи органів казначейства з касового виконання бюджетів за 

видатками. 

23. Організація роботи щодо ведення органами Державної казначейської служби 

України Єдиного реєстру і мережі розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів. 

24. Облік бюджетних асигнувань та контроль за їх дотриманням. Відкриття / 

виділення асигнувань. 

25. Облік бюджетних зобов’язань, фінансових зобов’язань розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів. 

26. Порядок здійснення видатків розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів. Відмови в оплаті рахунків розпорядників і одержувачів бюджетних 

рахунків. 

27. Організація роботи органів казначейства з обслуговування державних цільових 

фондів. 

28. Єдиний соціальний внесок та його зарахування в системі казначейства. 

29. Здійснення видатків фондами соціального страхування. 

30. Казначейське обслуговування коштів від приватизації державного майна. 

31. Особливості обслуговування розпорядників коштів за видатками бюджетів по 

міжбюджетних трансфертах. 

32. Облікова політика Державної казначейської служби України. 

33. Система бухгалтерського обліку виконання бюджету. 

34. Організація бухгалтерського обліку в органах Державної казначейської служби 

України. 

35. Структура та призначення плану рахунків бухгалтерського обліку виконання 

державного та місцевих бюджетів. 

36. Відображення операцій з виконання бюджетів на рахунках бухгалтерського 

обліку. 

37. Характеристика звітності про виконання бюджету. 

38. Порядок складання, подання та розгляду звітності про виконання бюджетів. 

39. Повноваження Державної казначейської служби України щодо здійснення 

бюджетного контролю. 

40. Внутрішній контроль в органах Державної казначейської служби України. 



 

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ 

1. Вчення про місцеві фінанси та його формування. 

2. Місцеві фінанси у фінансовій системі України. Сутність місцевих фінансів та 

склад місцевих фінансових інститутів. 

3. Принципи організації та функції місцевих фінансів. Роль місцевих фінансів в 

економічній системі держави. 

4. Зміст та значення Європейської хартії місцевого самоврядування.  

5. Розвиток законодавчої бази місцевих фінансів за часи незалежності України. 

Питання місцевого самоврядування і місцевих фінансів в Конституції України. 

6. Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів. Розвиток місцевих 

бюджетів та їх роль у місцевих фінансах України. 

7. Формування доходів місцевих бюджетів, їх склад та динаміка. 

8. Склад власних і закріплених доходів місцевих бюджетів. 

9. Податкові надходження місцевих бюджетів, їх склад та структура. 

10. Місцеві податки і збори як складова податкових надходжень місцевих бюджетів. 

Специфічні вимоги до місцевих податків та зборів.  

11. Податок на майно в Україні. 

12. Учасники бюджетного процесу на місцевому рівні. 

13. Неподаткові надходження місцевих бюджетів та проблеми їх збільшення. 

14. Склад та структура видатків місцевих бюджетів. 

15. Планування видатків місцевих бюджетів. 

16. Порядок надання трансфертів місцевим бюджетам з державного бюджету. 

17. Актуальні проблеми зміцнення доходної бази місцевих бюджетів. 

18. Зміст та досвід фінансової децентралізації в Україні 

19. Особливості організації міжбюджетних відносин в Україні. 

20. Фінансове вирівнювання та його стан в Україні. 

21. Характеристика бюджетних трансфертів місцевим бюджетам. 

22. Субвенції місцевим бюджетам з Державного бюджету України. 

23. Інвестиційна складова місцевих бюджетів та проблеми її зміцнення. 

24. Фінансова незалежність місцевого самоврядування та напрями її зміцнення. 

25. Місцеві фінансові органи та їх функції. 

26. Бюджетний процес на місцевому рівні. 

27. Склад фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. 

28. Комунальний кредит і його форми. 

29. Порядок випуску і обігу облігацій місцевих позик. 

30. Забезпечення прозорості бюджетного процесу на місцевому рівні. 

31. Місцеве господарство та його роль у місцевих фінансах. 

32. Особливості організації фінансів комунальних підприємств. 

33. Особливості організації фінансів житлово-комунального господарства. 

34. Управління фінансами і фінансовий контроль на місцевому рівні. 

35. Основи організації фінансів органів місцевої влади у зарубіжних країнах. 

36. Місцеве оподаткування за кордоном. 

37. Економічний зміст, призначення та основні завдання фандрейзингу. 

38. Проблеми забезпечення прозорості бюджетного процесу на місцевому рівні. 

Форми участі громадян в управлінні місцевими фінансами. 

39. Фінансова політика органів місцевого самоврядування. 

40. Зміст та значення бюджетної децентралізації. 



 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
1. Необхідність фінансового менеджменту в сучасних умовах господарювання. 

2. Поняття «фінансовий менеджмент» у спеціальній навчальній літературі. 

3. Ціль і завдання фінансового менеджменту. 

4. Принципи фінансового менеджменту. 

5. Суб’єкти та об’єкти фінансового менеджменту. 

6. Функції фінансового менеджменту як суб’єкта управління. 

7. Функції фінансового менеджменту як об’єкта управління. 

8. Механізм фінансового менеджменту, його елементи. 

9. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту, його структура. 

10. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту, його характеристика. 

11. Користувачі фінансової інформації. 

12. Фінансовий контролінг як форма внутрішнього фінансового контролю на 

підприємстві. 

13. Фактори впливу на зміну вартості грошей у часі. 

14. Майбутня вартість грошей: порядок розрахунку. 

15. Теперішня вартість грошей: порядок розрахунку. 

16. Поняття грошових потоків, їх значення у діяльності підприємства. 

17. Види грошових потоків підприємства. 

18. Управління грошовими потоками на підприємстві: необхідність, зміст і 

завдання. 

19. Управління грошовими потоками на підприємстві, його етапи. 

20. Планування грошових потоків на підприємстві. 

21. Капітал підприємства, його сутність і компоненти. 

22. Класифікація капіталу підприємства. 

23. Визначення потреби в капіталі підприємства. 

24. Вартість капіталу підприємства. 

25. Власний капітал підприємства: сутність, джерела формування і вартість. 

26. Позичковий капітал підприємства: сутність, джерела формування і вартість. 

27. Структура капіталу підприємства, її оптимізація. 

28. Активи підприємства, їх сутність і види. 

29. Управління необоротними активами підприємства, його зміст і завдання. 

30. Управління оборотними активами підприємства, його зміст і завдання. 

31. Управління виробничими запасами підприємства. 

32. Управління дебіторською заборгованістю підприємства. 

33. Управління коштами підприємства. 

34. Стратегії фінансування оборотних активів підприємства. 

35. Прибуток підприємства: сутність, значення і класифікація. 

36. Управління прибутком підприємства, його зміст і завдання. 

37. Управління розподілом і використанням прибутку підприємства. 

38. Фінансові ризики підприємства, їх сутність і види. 

39. Управління фінансовими ризиками на підприємстві, його етапи. 

40. Методи нейтралізації фінансових ризиків підприємства. 

41. Інвестиції підприємства, їх сутність і види. 

42. Джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємства. 

43. Управління інвестиціями на підприємстві, його зміст і етапи. 

44. Управління реальними інвестиціями підприємства. 



45. Управління фінансовими інвестиціями підприємства. 

46. Внутрішньофірмове фінансове планування і прогнозування: зміст, цілі та 

завдання. 

47. Бюджетування на підприємстві, його зміст. Види бюджетів підприємства. 

48. Оперативне фінансове планування на підприємстві. 

49. Зміст, цілі та завдання аналізу фінансових звітів. 

50. Аналіз майнового стану підприємства. 
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