
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ  

 Планування фінансової діяльності підприємства 
 

Тема 1. Фінансове планування на підприємстві 

1. Сутність поняття «планування», види фінансових планів та їх характеристика 

2. Місце фінансового планування в сучасних умовах господарювання 

3. Фактори обмеження фінансового планування на підприємстві 

4. Зміст та задачі фінансового планування 

5. Принципи і методи фінансового планування 

6. Бюджетування, його сутність і значення для підприємства 

7. Методи складання бюджетів та їх характеристика 

8. Порядок розробки фінансових планів 

 

Тема 2. Оцінка і аналіз фінансового стану підприємства 

9. Оцінка активів підприємства та джерел їх формування 

10. Методи структурного та динамічного аналізу фінансового станупідприємства 

11. Оцінка фінансової незалежності підприємства 

12. Оцінка платоспроможності підприємства 

13. Сутність поняття «ліквідність», його значення при оцінки активів  

14. Аналіз використання активів підприємства 

15. Аналіз прибутковості підприємства 

 

Тема 3. Планування грошових надходжень підприємства 

16. Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг 

17. Методи планування виручки від реалізації продукції та їх характеристика 

18. Розрахунок обсягу реалізації, виручки та прибутку методом прямого рахунку 

19. Укрупнений метод розрахунку виручки і прибутку від реалізації продукції 

20. Обсяг валової продукції за виробничою собівартістю 

21. Сутність понятти «валовий доход», формування валового доходу підприємства 

22. Розрахунок чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

23. Планування собівартості виробленої і реалізованої продукції 

 

Тема 4. Планування оборотних активів підприємства 

24. Економічна сутність оборотних активів 

25. Оборотний капітал (оборотні активи) підприємства, їх склад і значення 

26. Методи визначення потреби підприємства в оборотних активах 

27. Поточний (складський) запас, його значення для виробничого підприємства 

28. Страховий, транспортний та технологічний запас підприємства 

29. Розрахунок нормативу оборотних активів 

30. Планування і фінансування приросту нормативу власних оборотних коштів 

31. Джерела формування оборотних активів підприємства 

 

Тема 5. Планування фінансово-економічних результатів діяльності та грошових 

фондів підприємства 

32. Формування прибутку підприємств 

33. Методи планування прибутку та їх характеристика 

34. Розподіл та використання прибутку підприємства 

 

Тема 6. Планування інвестиційного бюджету підприємства 

35. Джерела фінансування капітальних вкладень 

36. Порядок фінансування капітальних вкладень 

 



Тема 7. Планування бюджету грошових коштів 

37. Види бюджетів та їх характеристика. Бюджет продажів. 

38. Бюджет виробництва, його сутність і значення 

39. Бюджет придбання та використання матеріалів 

40. Бюджет прямих витрат на оплату праці 

41. Бюджет виробничих накладних витрат 

42. Бюджет собівартості виробленої та реалізованої продукції 

43. Планування надходження грошових коштів 

44. Планування грошового забезпечення закупівель матеріальних ресурсів 

45. Планування грошового забезпечення витрат на оплату праці і соціальні потреби 

46. Планування грошового забезпечення інших операційних і фінансових витрат 

47. Планування бюджетного балансу 

48. Бюджетный контроль, його сутність і значення на підприємстві 

 

Тема 8. Оперативне фінансове планування на підприємстві 

49. Складання платіжного календаря 

50. Складання касового плану  підприємства 

 

 

 


