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1. Funkcje finansów publicznych w gospodarce państwa. 
2. Struktura sektora finansów publicznych w Polsce. 
3. Główne tendencje w kształtowaniu się dochodów i wydatków 

budżetu państwa. 
4. Deficyt budżetowy, dług publiczny i źródła ich finansowania. 
5. Podstawowe zasady gospodarki budżetowej. 
6. Procedury zamówień publicznych - potrzeba ich stosowania. 
7. W spółczesny system podatkowy a rozwój gospodarczy. 
8. Zasady podatkowe w teorii i praktyce. 
9. Finansowe podstawy autonomii władz samorządowych. 
10. Funkcje banku centralnego i instrumenty ich realizacji. 
11. Rodzaje banków i ich funkcje w gospodarce rynkowej. 
12. Cele i instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego. 
13. Operacje bankowe i ich rodzaje. 
14. Regulacje ostrożnościowe i ich rodzaje. 
15. Formy rozliczeń bezgotówkowych. 
16. Organizacja rozliczeń bezgotówkowych w Polsce. 
17. Istota, funkcje i rodzaje kredytu bankowego. 
18. Ryzyko bankowe i jego rodzaje. 
19. Metody ograniczania ryzyka kredytowego. 
20. Prawne formy zabezpieczenia zwrotności kredytu. 
21. Normy koncentracji kredytów i ich znaczenie. 
22. Cechy przedsiębiorstwa istotne dla menedżera finansowego. 
23. Cele finansowe funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
24. Zasady podejmowania decyzji finansowych. 
25. Skutki decyzji finansowych przedsiębiorstwa. 
26. Sposoby utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa. 
27. Zasady gospodarowania aktywami obrotowymi. 
28. Aktywa trwałe i ich struktura. 
29. Elementy składowe kapitału firmy. 
30. Venture capital jako źródło finansowania przedsiębiorstwa. 
31. Leasing, jego funkcje i rodzaje. 

32. Krótkoterminowe papiery dłużne i ich znaczenie w finansowaniu 
firmy. 

33. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym. 
34. Wynik finansowy, jego kształtowanie i podział. 
35. Rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie. 
36. Wykorzystanie analizy progu rentowności w zarządzaniu. 
37. Metody oceny efektywności inwestycji. 
38. Działanie dźwigni operacyjnej. 
39. Efekt dźwigni finansowej. 
40. Kapitał pracujący w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstwa. 
41. Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa. 
42. Porównanie wartości kapitałowej, rynkowej i księgowej 

przedsiębiorstwa. 
43. Struktura kapitału a wartość firmy. 
44. Najważniejsze obszary zarządzania finansami przedsiębiorstwa. 
45. Mechanizm rynku finansowego i j ego struktura. 
46. Istota i funkcje rynku pieniężnego w gospodarce. 
47. Istota stopy procentowej i jej rodzaje. 
48. Charakterystyka rynku kapitałowego w Polsce. 
49. Metody wyceny akcji. 
50. Przebieg realizacji zlecenia zakupu akcji na giełdzie. 
51. Charakterystyka papierów dłużnych i ich rodzaje. 
52. Instrumenty pochodne i ich rodzaje. 
53. Różnice między kontraktami forward i futures. 
54. Strategie inwestowania na rynku kapitałowym. 
55. Charakterystyka walutowych kontraktów terminowych. 
56. Najważniejsze indeksy i mierniki giełdowe. 
57. Wykorzystanie controllingu w zarządzaniu finansami 

przedsiębiorstwa. 
58. Kształtowanie równowagi finansowej przedsiębiorstwa w długim i 

krótkim okresie. 
59. Istota budżetowania jako metody zarządzania przedsiębiorstwem. 
60. Użyteczność planowania finansowego w przedsiębiorstwie i jego 

zakres. 
 


