
Київський університет імені Бориса Грінченка
Фаховий коледж “УНІВЕРСУМ”

Циклова комісія економіко-математичних дисциплін і менеджменту
Програма екзамену з дисципліни

«Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Форма проведення: комбінована
Тривалість проведення: 2 години
Максимальна кількість балів: 40 балів
Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google:
Meet – для організації відеозв’язку зі студентами;
Google forms – для виконання завдань екзаменаційного білету.
Критерії оцінювання:

1. Виконання 20 тестових завдань  20 балів (20 тестових завдань по 1
балу).

2. Встановлення правильності наведених тверджень  5 балів (1 завдання
на 5 балів).

3. Встановлення відповідності між поняттями та їх визначеннями  5 балів
(1 завдання на 5 балів).

4. Виконання практично-ситуаційного завдання  10 балів (1 завдання на
10 балів).

Бали Критерії оцінювання практичного завдання
10 балів Практичне завдання виконано в повному обсязі
8 - 9 балів Практичне завдання виконано в повному обсязі, але допущені

незначні помилки
6 - 7 балів Завдання виконано неповністю, але більше ніж на 2/3 загального

об’єму. Допущенні помилки у виконанні. Послідовність
виконання завдання правильна

4 - 5 балів Завдання виконано на половину. Послідовність виконання
завдання порушена, що призвело до помилкового результату

0 - 3 бали Завдання не виконано, або виконано менше ніж на половину.
Допущено значну кількість суттєвих помилок

Перелік питань до екзамену
1. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів

підприємництва.
2. Законодавча база фінансової діяльності підприємств.
3. Організація фінансової діяльності підприємств.
4. Форми фінансування підприємств.
5. Поняття та класифікація суб’єктів підприємництва.
6. Особливості фінансової діяльності підприємницьких формувань.
7. Галузеві аспекти фінансової діяльності.
8. Фінансова діяльність банківських установ.
9. Визначення, функції і складові власного капіталу.
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10. Загальні умови формування статутного капіталу.
11. Особливості формування статутних капіталів акціонерних товариств і

товариств з обмеженою відповідальністю.
12. Особливості створення та формування статутного капіталу

приватного підприємства.
13. Суть джерел фінансування підприємств.
14. Самофінансування та його роль у формуванні фінансових ресурсів

суб’єктів підприємництва.
15. Чистий грошовий потік.
16. Управління грошовими потоками (CashFlow) підприємства.
17. Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики.
18. Фактори дивідендної політики.
19. Види дивідендної політики.
20. Порядок нарахування та форми виплати дивідендів.
21. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові елементи.
22. Фінансові кредити, їх види.
23. Комерційні кредити.
24. Вплив часу на визначення вартості грошей.
25. Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності

підприємств.
26. Укрупнення підприємства.
27. Подрібнення (розукрупнення) підприємства.
28. Перетворення без зміни розмірів підприємства.
29. Сутність та види інвестицій підприємств.
30. Цілі та об’єкти фінансового інвестування.
31. Довгострокові та поточні фінансові інвестиції.
32. Економічна сутність, види та форми вартості підприємства.
33. Оцінювання вартості діючого підприємства: етапи, операції та методи.
34. Методи оцінювання вартості бізнесу суб’єктів підприємництва.
35. Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролінгу.
36. Види фінансового контролінгу.
37. Система раннього попередження та реагування (СРПР).
38. Методи контролінгу.
39. Теоретичні основи бюджетування.
40. Типи і види бюджетів підприємства.
41. Формування фінансових бюджетів підприємства.

Голова циклової комісії Оксана ГОЛОВЧАНСЬКА

Екзаменатор Вікторія КАЗАКОВА


