18. Призначення оборотних відомостей.
19. Значення інвентаризації в системі бухгалтерського обліку.
20. Характеристика основних форм бухгалтерського обліку.
21. Спрощена форма бухгалтерського обліку.
22. Бухгалтерський баланс, як елемент бухгалтерського обліку. Зміст і будова
бухгалтерського балансу.
23. Оцінка статей балансу.
24. Види змін у балансі, що виникають під впливом господарських операцій.
25. Поняття та класифікація основних засобів.
26. Облік необоротних матеріальних активів.
27. Порядок проведення інвентаризації основних засобів.
28. Синтетичний облік основних засобів.
29. Нарахування амортизації основних засобів.
30. Облік нематеріальних активів.
31. Облік виробничих запасів. Синтетичний облік надходження і використання
виробничих запасів.
32. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.
33. Облік браку у виробництві.
34. Облік напівфабрикатів.
35. Поняття та класифікація готової продукції.
36. Облік готової продукції.
37. Облік товарів.
38. Порядок інвентаризації товарів і тари.
39. Економічна сутність та класифікація витрат.
40. Облік витрат виробництва.
41. Заробітна плата: поняття , види, форми.
42. Порядок ведення касових операцій.
43. Документальне оформлення касових операцій.
44. Облік грошових коштів в касі.
45. Інвентаризація грошових коштів в касі підприємства.
46. Облік грошових коштів на рахунках в банку.
47. Форми безготівкових розрахунків.
48. Облік дебіторської заборгованості.
49. Облік розрахунків з покупцями і замовниками.
50. Облік розрахунків з підзвітними особами.
51. Облік власного капіталу.
52. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.
53. Облік доходів за видами діяльності.
54. Облік фінансових результатів підприємства.
55. Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків.
56. Суть та призначення звітності.
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Перелік питань з дисципліни
«Статистика»
1.
Предмет статистики.
2.
Основні категорії статистики.
3.
Методологічні підвалини статистики. Етапи статистичного дослідження.
4.
Статистичне спостереження як метод інформаційного забезпечення. Суть та
організаційні форми статистичного спостереження.
5.
План статистичного спостереження. Програмно – методологічні та організаційні
питання статистичного спостереження.
6.
Види статистичного спостереження.
7.
Помилки спостереження та методи контролю отриманих даних.
8.
Поняття та основні елементи статистичного зведення, його види.
9.
Групування. Види і основні питання методології побудови статистичних
групувань.
10. Ряди розподілу, їх види.
11. Статистичні таблиці, їх елементи, види та правила оформлення.
12. Суть, значення та види статистичних показників.
13. Абсолютні статистичні величини, їх види та одиниці виміру.
14. Відносні величини в статистиці, поняття, форми вираження та види.
15. Суть середньої величини у статистиці. Види середніх величин.
16. Особливості обчислення середніх величин. Середня арифметична та середня
гармонічна. Розподільчі середні. Мода та медіана.
17. Суть варіації масових явищ. Статистичні характеристики варіації.
18. Поняття про статистичні ряди динаміки, їх значення, види, порівнянність усіх
даних, що утворюють динамічний ряд.
19. Характеристики динамічних рядів.
20. Середні величини ряду динаміки.
21. Характеристика основної тенденції розвитку. Оцінка коливань і сталості
динаміки.
22. Суть і функції індексів, їх види. Індивідуальні та зведені індекси.
23. Агрегатна форма індексів як основна.
24. Середньозважені індекси. Середній гармонічний та середній арифметичний
індекси.
25. Взаємозв’язки індексів..
26. Статистика продукції. Натуральні та вартісні показники продукції
промисловості. Поняття промислової продукції, продукту, готового виробу,
напівфабрикату, незавершеного виробництва.
27. Облік продукції в натуральному вираженні. Вартісні показники продукції.
Визначення валової, товарної продукції.
28. Аналіз випуску продукції.
29. Статистика чисельності працівників, завдання статистики. Вивчення складу та
розподілу чисельності працівників підприємства.
30. Показники руху чисельності працюючих.
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31. Основні показники рівня продуктивності праці і завдання їх статистичного
вивчення. Аналіз динаміки продуктивності праці.
32. Система показників ефективності виробництва. Поняття ефективності та ефекту.
Види ефекту.
33. Показники прибутку та рентабельності.
34. Статистичне вивчення зміни показників ефективності виробництва.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Перелік питань з дисципліни
«Фінанси»
Необхідність та сутність фінансів.
Функції і роль фінансів.
Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва.
Поняття фінансової системи.
Структура і принципи побудови фінансової системи за внутрішньою будовою.
Характеристика сфер і ланок фінансової системи.
Фінансова політика, її зміст та завдання.
Фінансовий механізм та його складові елементи.
Управління фінансами в Україні;.
Організаційно - правове забезпечення фінансової політики.
Фінансове планування: суть, принципи, методи, завдання.
Фінансовий контроль: суть, види форми та методи.
Методи організації фінансової діяльності підприємств.
Фінанси комерційних підприємств.
Особливості організації фінансів неприбуткових установ.
Фінанси бюджетних установ.
Сутність і склад державних фінансів.
Державні доходи .
Державні видатки.
Сутність, призначення та структура бюджету держави.
Бюджетний устрій і бюджетна система.
Бюджетна політика і бюджетний механізм.
Бюджет як фінансовий план держави.
Структура бюджетної системи. Принципи бюджетного устрою.
Бюджетний процес в Україні.
Класифікація бюджетних доходів та джерела їх формування.
Видатки державного бюджету.
Бюджетний дефіцит, поняття і причини виникнення.
Суть, поняття та форми державного кредиту.
Суть і класифікація державних позик.
Державний борг і способи коригування позикової політики.
Державні цільові фонди.
Сутність і функції податків.
Елементи системи оподаткування.
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35. Класифікація податків, їх ознаки.
36. Податкова система: поняття, основи побудови.
37. Податкова політика.
38. Види податків в Україні та порядок їх нарахування.
39. Сутність місцевих фінансів, їх склад і роль.
40. Фінансові ресурси місцевого самоврядування.
41. Видатки місцевих бюджетів.
42. Економічна сутність і роль страхування.
43. Основні поняття у страхуванні.
44. Функції та принципи страхування.
45. Класифікація страхування.
46. Форми проведення страхування і їх принципи.
47. Системи страхування, франшиза.
48. Поняття страхового ринку та його структура.
49. Особливості фінансово - економічної діяльності страхових організації.
50. Державний нагляд за страховою діяльністю.
51. Сутність фінансового ринку, його роль.
52. Поняття та структура ринку цінних паперів.
53. Інструменти фінансового ринку. Види цінних паперів, які можуть випускатися та
обертатися в
54. Україні.
55. Фондова біржа.
Перелік питань з дисципліни
«Економіка підприємства»
1.
Визначення, цілі та напрямки діяльності підприємства, правові основи його
функціонування.
2.
Класифікація підприємств.
3.
Структура підприємства.
4.
Добровільні та інституційні об'єднання підприємств.
5.
Ринкове середовище господарювання підприємств.
6.
Планування як найважливіша функція управління. Специфічні принципи та види
7.
планування.
8.
Методи планування на підприємстві.
9.
Тактичне планування. Особливості та зміст тактичних планів.
10. Оперативне планування, його система.
11. Поняття, класифікація і структура персоналу підприємства.
12. Визначення чисельності окремих категорій працівників підприємства.
13. Продуктивність праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники
зростання.
14. Оплата праці на підприємстві: основи організації.
15. Застосовувані форми та системи оплати праці на підприємстві.
16. Доплати, надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу.
17. Сутність та види капіталу.
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18. Характеристика матеріальних активів (виробничих фондів підприємства).
19. Основні засоби, їх класифікація і структура.
20. Оцінка основних засобів.
21. Спрацювання і відтворення основних засобів.
22. Амортизація основних засобів.
23. Ефективність відтворення і використання основних засобів.
24. Нематеріальні ресурси: поняття, види.
25. Нематеріальні активи підприємства, поняття, елементний склад, оцінка
вартості та амортизація.
26. Поняття, елементний склад і структура оборотних коштів підприємства
27. Нормування окремих елементів і загальної величини оборотних коштів.
28. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві.
29. Інноваційні процеси на підприємстві, їх загальна характеристика.
30. Інвестиційна діяльність та інвестиції, їх види та характеристика.
31. Визначення необхідного обсягу та джерел фінансування виробничих
інвестицій.
32. Інвестиційні проекти підприємств, їх поняття та економічне обгрунтування.
33. Оцінка ефективності виробничих інвестицій та інвестиційного проекту,
34. чинники підвищення їх ефективності.
35. Сутнісна характеристика, структура і принципи організації виробничих
процесів.
36. Організаційні типи виробництва, їх характеристика.
37. Методи організації виробництва.
38. Форми організації виробництва
39. Виробнича інфраструктура, поняття, значення, види.
40. Загальна характеристика продукції.
41. Формування виробничої програми підприємства.
42. Матеріально-технічне забезпечення виробництва.
43. Якість продукції.
44. Конкурентоспроможність продукції, її поняття, оцінка та способи підвищення.
45. Поточні витрати на виробництво продукції, їх поняття, класифікація та
структура.
46. Зміст і методика обчислення кошторису виробництва.
47. Собівартість валової, товарної та реалізованої продукції.
48. Обчислення собівартості окремих видів виробів. Стратегія і шляхи зниження
49. поточних витрат.
50. Прибуток підприємства, поняття, значення, види.
51. Формування й використання прибутку підприємства.
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Зразки задач
1.
За наведеною кореспонденцією скласти господарські операції:
Дт 282 Кт 281
Дт 201 Кт 372
Дт 301 Кт 375
2.
Скласти кореспонденцію рахунків за наведеними господарськими операціями:
Придбано торговельне обладнання.
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ.
Відображено суму транспортних послуг, пов’язаних з придбанням
торговельного обладнання (торговельне обладнання доставлено транспортною
організацією).
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (на транспортні послуги).
3.
Визначити річну суму амортизації за прямолінійним методом, якщо:
первісна вартість вантажного автомобіля - 25000, 00 грн., очікуваний строк корисного
використання – 5 років, ліквідаційна вартість – 5000, 00 грн.
4.
Нарахувати заробітну плату робітнику за травень п.р. , оклад 2000, 00 грн., весь
місяць відпрацьовано, здійснити необхідні розрахунки, визначити суму до видачі.
5.
Здійснити розрахунок утримань із заробітної плати за травень п.р. працівнику та
визначити суму «до видачі», якщо нарахована заробітна плата за травень п.р. – 1400, 00
грн.
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