
Zagadnienia do obrony pracy dyplomowej 

Kierunek: EKONOMIA II stopnia 

Studia stacjonarne i niestacjonarne 

Specjalność: Ekonomia i finanse w przedsiębiorstwie 

Obowiązują od roku akademickiego 2018/2019 

 

 

Pytania ze specjalności: Ekonomia i finanse w przedsiębiorstwie 

1. Istota zarządzania finansami przedsiębiorstwa: Pojęcie i istota przedsiębiorstwa.  

Zarządzanie jako proces. Czym są finanse i finanse przedsiębiorstwa? Kierunki zarządzania 

finansami przedsiębiorstwa. 

 

2. Charakterystyka źródeł finansowania przedsiębiorstwa: Definicja i klasyfikacja kapitałów 

w przedsiębiorstwie. Finansowanie kapitałami własnymi. Obce źródła finansowania 

przedsiębiorstwa. 

 

3.  Zarządzanie strukturą finansową przedsiębiorstwa: Koszt kapitału w przedsiębiorstwie. 

Czynniki wpływające na sposoby finansowania przedsiębiorstwa. Strategie finansowania 

przedsiębiorstwa. 

 

4. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw: Definicje i rodzaje inwestycji. Przesłanki i 

uwarunkowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Inwestycje rzeczowe. Inwestycje 

kapitałowe. 

 

5. Zarządzanie kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa: Krótkoterminowa polityka finansowa 

przedsiębiorstwa. Wartość płynności w zarządzaniu finansami firmy. Zarządzanie 

składnikami aktywów bieżących (Zarządzanie zapasami, należnościami, gotówką). 

 

6. Zarządzanie wynikiem finansowym przedsiębiorstwa: Etapy powstawania i czynniki 

kształtujące wynik finansowy. Analiza przyczynowa wyniku ze sprzedaży. Stopień dźwigni 

operacyjnej. Ryzyko finansowe i dźwignia finansowa. 

 

7. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych (pojęcie standaryzacji i 

harmonizacji, omówienie zadań Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości). 

 

8. Założenia podstawowe (zasady) sporządzania sprawozdań finansowych (cel 

sporządzania sprawozdań finansowych, omówienie nadrzędnych zasad rachunkowości 

według Ustawy o Rachunkowości i Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 1; 

prezentacja sprawozdań finansowych). 

 

9. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych (istota ram 

konceptualnych sprawozdawczości finansowej, omówienie poszczególnych 

cech jakościowych) 

 

10. Wycena środków trwałych w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 

(istota środków trwałych, ustalanie wartości początkowej, rodzaje amortyzacji, odpisy z tytułu 

trwałej wartości). 

 

11. Inwestycje w nieruchomości inwestycyjne (istota nieruchomości inwestycyjnych, 

wycena nieruchomości inwestycyjnych według modelu wartości godziwej). 



 

12. Płynność finansowa w przedsiębiorstwie (istota, przyczyny i skutki utraty płynności 

finansowej, statyczny i dynamiczny pomiar płynności finansowej). 

 

13. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie (istota, rodzaje, odbiorcy, źródła informacji, etapy 

analizy). 

 

14. Rentowność przedsiębiorstwa (istota, wskaźniki oceny rentowności, zysk księgowy a 

przepływy pieniężne) 

 

15. Rachunek przepływów pieniężnych (istota, konstrukcja rachunku, metody sporządzania 

rachunku, analiza wstępna i wskaźnikowa). 

 

16. Zagrożenie bankructwem przedsiębiorstw (przyczyny, symptomy, prognozowanie 

upadłości przedsiębiorstwa). 

 

17. Podatki w liberalnej teorii finansów (założenia teorii liberalnej, stosunek do podatków, 

stosunek do własności prywatnej jako źródła podatków). Podatki w teorii interwencjonizmu 

(założenia teorii interwencjonizmu, funkcje podatków, rola państwa 

 

18. Granice opodatkowania (krzywa Laffera, szara strefa i jej ocena). 

 

19. Rozliczenie podatków w działalności gospodarczej (podatki wynikowe, podatki 

rozrachunkowe, podatki kosztowe). 

 

20. Tarcza podatkowa (definicja oparta na pojęciu korzyści podatkowej i korzyści w zakresie 

danego wydatku, warunki zaistnienia efektu tarczy podatkowej, znaczenie tarczy dla 

przedsiębiorców). 

 

21. Luka podatkowa a uszczelnienie systemu  podatkowego (definicje pojęć, zagadnienie 

nadużycia podatkowego i działań organów podatkowych, zagadnienie optymalizacji 

podatkowej i działań ustawodawcy) 

 


