
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ 

1. Сутність, функції та завдання фінансів підприємств.  

2. Зовнішні та внутрішні фінансові відносини діяльності  підприємств. 

3. Поняття фінансової діяльності підприємств. Механізм фінансової 

діяльності  підприємств.   

4. Методи організації фінансової діяльності підприємств.  

5. Суть та форми  грошових розрахунків в організації виробничо-

господарської діяльності підприємств.  

6. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття.  

7. Економічна характеристика і склад грошових надходжень підприємств. 

8. Дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт і послуг.  Чинники, що 

впливають на розмір виручки  від реалізації продукції.  

9. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності. 

10. Суть прибутку. Порядок формування прибутку підприємств. 

11. Розподіл і використання прибутку підприємства. 

12. Поняття рентабельності, її види та показники. 

13. Поняття про систему оподаткування, принципи її побудови. 

14. Класифікація податків, їх функції. 

15. Вплив податків на фінансово-господарську діяльність підприємства. 

16. Суть оборотних коштів і їх організація.  Склад і структура оборотних 

коштів. Джерела формування коштів. 

17. Показники ефективності використання оборотних коштів. 

18. Поняття норм і нормативів обігових коштів.  

19. Методи визначення потреби в оборотних коштах.  

20. Необхідність та сутність кредитування підприємств. Види кредитів, що 

надаються підприємствам. 

21. Види банківського кредиту, їх характеристика. 

22. Умови та порядок отримання банківського кредиту. 

23. Порядок погашення банківського кредиту підприємством. 

24. Небанківське кредитування підприємств. 

25. Суть основних засобів та їх відтворення. 

26. Показники стану та ефективності використання основних засобів. 

27. Сутність, мета та завдання оцінки фінансового стану підприємства. 

28. Ознаки фінансової стабільності організацій і підприємств. 

29. Зміст, мета й завдання фінансового планування. 

30. Принципи і методи фінансового планування. 
 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 

1. Суть функції та значення бухгалтерського обліку. 

2. Види господарського обліку.  

3. Вимірники, що застосовуються в обліку.  

4. Внутрішні та зовнішні користувачі бухгалтерської інформації. 

5. Організація та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.  



6. Облікова політика, завдання та вимоги до бухгалтерського обліку. 

7. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку. 

8. Класифікація господарських засобів за складом і розміщенням, за 

джерелами їх утворення. 

9. Елементи методу бухгалтерського обліку. 

10. Бухгалтерський баланс, його зміст, побудова. Значення 

бухгалтерського балансу. 

11. Типи змін в балансі. 

12. Поняття, суть, значення та види класифікації рахунків. 

13.  Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.  

14. Бухгалтерські документи, їх класифікація.   

15. Поняття про первинне спостереження й облікові документи, їх 

значення і роль. 

16. Вимоги до змісту, структури і оформлення документів.  

17. Порядок прийняття, перевірки та бухгалтерської обробки документів. 

18. Способи виявлення та виправлення помилок в обліку: коректурний, 

сторнування, додаткових проводок. 

19. Класифікація бухгалтерських документів. 

20. Порядок організації документообороту та зберігання документів. 

21. Інвентаризація, її види і значення. 

22. Поняття, суть та значення класифікації рахунків. 

23. Поняття плану рахунків, його зміст, взаємозв’язок між планом рахунків 

і балансом. 

24. Поняття та роль облікових регістрів у бухгалтерському обліку.  

25. Класифікація облікових регістрів за: змістом, характером записів, 

видом вимірників, формою побудови, цільовим напрямом і формою. 

26. Матеріальні носії облікової інформації, їх класифікація. Методика та 

техніка облікової реєстрації.  

27. Правила ведення облікових регістрів. 

28. Нормативні документи, що регламентують порядок облікової 

реєстрації та етапи облікової реєстрації. 

29. Форми бухгалтерського обліку, їх сутність. 

30. Звітність, її роль та значення в управлінні. Склад фінансової звітності. 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

1. Визначення підприємства, цілі та напрями його діяльності. 

2. Класифікація підприємств. 

3. Поняття: "трудові ресурси", "кадри", "персонал" і "трудовий 

потенціал". Категорії персоналу підприємства.  

4. Продуктивність праці персоналу. Показники продуктивності праці. 

Методи розрахунку продуктивності праці. Фактори зростання 

продуктивності праці. 

5. Поняття "мотивація трудової діяльності". Методи мотивації. 

6. Оплата праці. Поняття "заробітна плата". Основна та додаткова 

заробітна плата. 



7. Форми та системи оплати праці, їх характеристика. 

8. Планування фонду оплати праці. 

9. Капітал, його суть та види. Поняття "виробничі фонди" та "виробничі 

засоби". Виробничі засоби: основні та оборотні, їх характеристика та 

відмітні ознаки. 

10. Оцінка основних засобів. Класифікація та структура основних засобів.  

11. Показники ефективності використання основних засобів. 

12. Оборотні засоби, їх особливості, склад і структура. Нормування 

оборотних засобів.  

13. Поняття "оборотні кошти". Ефективність використання оборотних 

коштів: коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження, тривалість 

одного обороту. 

14. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів. 

15. Поняття "нематеріальні ресурси". Інтелектуальна власність та її 

об'єкти. Поняття "нематеріальні активи". 

16. Економічна сутність, класифікація та структура інвестицій. Основні 

поняття інвестиційної діяльності, її об'єкти та суб'єкти. 

17. Зміст інноваційної діяльності. Напрями інноваційної діяльності. 

Інноваційний процес та його види.  

18. Державне регулювання діяльності підприємства. Принципи та методи 

державного регулювання. 

19. Прогнозування діяльності підприємства. 

20. Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві. 

Види планування: стратегічне, тактичне, оперативне, їх суть.  

21. Бізнес-планування, його мета. Основні розділи бізнес-плану. 

22. Інфраструктура підприємства, її поняття, види та значення. 

23. Витрати виробництва, їх характеристика та класифікація відповідно до 

П(С)БО 16 "Витрати". Класифікація витрат за різними ознаками. 

24. Кошторис виробництва. Зміст і методика його обчислення. 

25. Собівартість продукції та собівартість окремих виробів. 

Калькулювання та його місце в економічних розрахунках. Методика 

обчислення окремих статей калькуляції. 

26. Ціни в ринковій економіці, їх види. Ціноутворюючі фактори. 

Визначення цін на продукцію виробництва. 

27. Дохід і прибуток підприємства як основні показники фінансових 

результатів діяльності підприємства. Види прибутку. Джерела 

формування доходу та прибутку підприємства відповідно до стандартів 

бухгалтерського обліку.  

28. Рентабельність підприємства, її види та порядок розрахунку. 

29. Санація (фінансове оздоровлення) підприємства. Види санації. План 

санації. 

30. Поняття про банкрутство підприємства та причини його виникнення. 

Неплатоспроможність підприємства. Процедури банкрутства. 

Ліквідація збанкрутілих підприємств. 

 


