1

2

ЗМІСТ
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.........................................................................................3
2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ………………………………………………………….3
3 ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН........................................................................................4
3.1 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ (ЕКОНОМІЧНА
ТЕОРІЯ)»………………………......................................................................................4
3.2 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»......................5
3.3 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»………..7
4 ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ...............................................................................9
4.1 ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТИЧНА
ЕКОНОМІЯ (ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ)»…................................................................9
4.2 ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ
ОБЛІК»………………………………………...............................................................9
4.3 ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА
ПІДПРИЄМСТВА»…………………………………………………………………….10
5 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА........................................................................12

3

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Відповідно до Правил прийому до Державного університету
інфраструктури та технологій Університет здійснює підготовку за рівнем вищої
освіти – першим (бакалаврським) за освітньо-професійними програмами зі
скороченим терміном навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень
«молодший спеціаліст».
Програма фахових випробувань зі спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» (далі – Програма) є нормативним документом Державного
університету інфраструктури та технологій, який розроблено кафедрою обліку і
оподаткування на основі освітньо-професійної програми підготовки молодшого
спеціаліста галузі знань 07 «Управління та адміністрування».
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і
науки України та згідно Правил прийому на навчання до Державного
університету інфраструктури та технологій.
Державний університет інфраструктури та технологій приймає на перший
(зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним
терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття рівня
вищої освіти першого (бакалаврського).
Зарахування до Університету здійснюється за результатами вступного
випробування в межах ліцензійного обсягу.
Вступники складають письмове вступне випробування з фаху, результати
якого оцінюються за «двохсотбальною» шкалою.
Програма випробування включає три теоретичних питання з таких
дисциплін:
«Політична економія (економічна теорія)»;
«Бухгалтерських облік»;
«Економіка підприємства».
2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Шкала оцінювання починається від 100 балів. За вірну відповідь абітурієнт
отримує:
Завдання
Максимальна кількість балів
Теоретичне питання з дисциплін:
Політична економія (економічна теорія)
30
Бухгалтерських облік
40
Економіка підприємства
30
Разом
200
Мінімальний прохідний бал – 130 балів. Якщо абітурієнт здав вступне
письмове випробування на 0-129 балів, він не рекомендується до навчання.
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3 ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН
3.1 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ (ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ)»
Тема 1. Предмет і метод економічної теорії
Основні напрямки і школи економічної теорії. Предмет економічної теорії. Економічні
закони, принципи і категорії. Система економічних законів. Методи економічних досліджень.
Позитивний і нормативний аналіз. Функції економічної теорії. Економічна теорія і
обґрунтування економічної політики.
Тема 2. Економічні потреби та інтереси. Закономірності економічної поведінки
споживача
Економічні потреби суспільства, їх суть і класифікація. Закон зростання потреб.
Корисність продукту. Гранична корисність продукту. Економічний інтерес, його об’єкт і
функція. Інтереси і потреби: діалектика взаємозв’язку. Закономірності економічної поведінки
споживача.
Тема 3. Суспільне виробництво, його фактори та форми організації
Суть суспільного виробництва та його складові частини. Фактори суспільного
виробництва та їх взаємодія. Функції суспільного виробництва. Натуральна форма організації
виробництва. Товарна форма організації суспільного виробництва. Причини виникнення
товарного виробництва, його суть, ознаки і роль у розвитку суспільства. Суб’єкти і об’єкти
товарних відносин. Проста і розвинена форми товарного виробництва.
Функціонування товарного виробництва і його закони. Товар та його властивості.
Вартість і ціна: альтернативні теорії.
Тема 4. Економічна система суспільства. Відносини власності
Економічна система: її сутність та структурні елементи. Суспільний поділ праці і
структура продуктивних сил. Виробнича функція та її складові. Домогосподарства,
підприємства і держава як суб’єкти економічної системи.
Типи і еволюція економічних систем. Формаційний і загально цивілізаційний підхід до
типізації суспільства.
Відносини власності. Об’єкти і суб’єкти власності. Типи і форми власності.
Право власності. Виникнення і розвиток на сучасному етапі форм власності в Україні.
Необхідність існування різноманітності форм власності в ринковій економіці. Структура
власності в сфері транспорту. Роздержавлення та приватизація власності.
Тема 5. Гроші, їх функції та види
Виникнення і розвиток грошових відносин. Суть грошей. Функції грошей. Грошовий обіг
і його закони. Визначення грошової маси, необхідної для обслуговування товарного обігу.
Сталість грошового обігу. Грошові реформи, гроші, ціна та інфляція. Еволюція грошей.
Тема 6. Ринкова організація виробництва
Поняття ринку, умови його функціонування. Функції та структура ринку. Моделі
формування ринкових відносин. Види ринків, їх особливості та характерні риси. Ринкова
інфраструктура. Ринковий механізм. Проблеми переходу України до ринкової економіки.
Тема 7. Попит і пропозиція. Теорія ринкової рівноваги
Попит. Крива попиту. Закон попиту. Нецінові чинники попиту. Еластичність попиту.
Пропозиція. Крива пропозиції. Закон пропозиції. Нецінові чинники пропозиції.
Еластичність пропозиції.
Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Встановлення ринкової рівноваги.
Тема 8. Конкуренція і монополія в ринковій економіці. Типи ринкових структур
Типи ринкових структур. Досконала конкуренція. Монополія. Монополістична
конкуренція. Олігополія. Особливості ціноутворення на окремих ринках. Роль конкуренції в
ринковому ціноутворенні. Вплив монополії на встановлення ринкової рівноваги.
Антимонопольна політика. Антимонопольний комітет та антимонопольне законодавство.
Тема 9. Капітал, витрати виробництва і прибуток
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Первісне нагромадження капіталу. Перетворення грошей в капітал. Загальна формула
руху капіталу. Капітал як економічна категорія. Альтернативні теорії капіталу. Витрати
виробництва. Суть витрат виробництва. Види витрат виробництва та їх динаміка. Витрати
виробництва, вартість товару і його ціна. Прибуток як економічна категорія. Теорії прибутку.
Норма прибутку і фактори, що на неї впливають.
Тема 10. Доходи у ринковій економіці
Підходи до з’ясування проблеми формування доходів у ринковій економіці.
Винагорода за працю. Заробітна плата: сутність, форми, системи. Продукт праці та
зарплата. Номінальна і реальна заробітна плата. Мінімальна зарплата та її критерії.
Прибуток. Норма прибутку. Функції прибутку. Чистий прибуток.
Позичковий процент. Норма позичкового проценту та фактори, що її визначають.
Номінальна і реальна ставка. Рента – доход власника за використання землі. Види ренти.
Тема 11. Суспільне відтворення та економічне зростання
Суть і види економічного відтворення: просте і розширене відтворення.
Тіньовий сектор в економічному відтворенні. Національне багатство і його структура.
Проблема розширеного відтворення багатства і шляхи розв’язання економічних проблем.
Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного продукту. Система
національних рахунків. Валовий внутрішній продукт (ВВП), його суть і відтворювальна
структура. Валовий національний продукт (ВНП). Чистий національний продукт. Національний
дохід. Концепції національного доходу. Економічне зростання та його розвиток. Типи
економічного зростання. Фактори економічного зростання. Науково-технічна революція (НТР)
та її роль в економічному зростанні.
Тема 12. Зайнятість і відтворення робочої сили
Зайнятість: суть і форми. Теорії зайнятості. Зайнятість та відтворення сукупної робочої
сили. Зайнятість та рівень безробіття. Види і форми безробіття. Повна зайнятість в умовах
ринкової економіки. Фактори розширеного відтворення робочої сили. Роль держави у
відтворенні робочої сили. Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні.
Тема 13. Економічна роль держави в ринковій економіці
Державне регулювання суспільного відтворення та його форми. Планування і
програмування. Фінансова система і фінансова політика держави. Фіскальна політика.
Фіскальні методи регулювання виробництва. Механізм грошово-кредитного регулювання.
Удосконалення механізму господарювання в Україні.
Тема 14. Закономірності розвитку світового господарства
Світове господарство: його суть і структура. Міжнародний поділ праці і спеціалізація.
Міжнародні економічні відносини. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних
сил. Транснаціональні корпорації та їх роль. Міжнародна економічна інтеграція. Головні
інтеграційні угрупування світу. Форми економічних зв’язків. Світогосподарські зв’язки та їх
форми. Виникнення світового ринку та його структура. Міжнародна торгівля та її економічні
основи.
Сутність і форми руху капіталу. Міжнародна валютна система, валютні ринки і валютний
курс. Проблеми конвертованості валюти. Платіжний баланс та його регулювання. Міжнародні
валютно-фінансові організації. Міжнародний процес міграції робочої сили, інші форми
міжнародних економічних відносин.
3.2 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИХ ОБЛІК»
Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації
Сутність господарського обліку. Види вимірників, що застосовуються в господарському
обліку: натуральні, трудові і грошові. Оперативний, бухгалтерський і статистичний облік, їх
зв’язок з вимірниками. Визначення бухгалтерського обліку. Особливості бухгалтерського
обліку як процесу. Мета й основні завдання бухгалтерського обліку. Значення бухгалтерського
обліку для забезпечення законності у виробничій та фінансово-господарській діяльності
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підприємства, для забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей. Загальні
принципи бухгалтерського обліку. Вимоги до бухгалтерського обліку. Фінансовий та
управлінський облік – складові бухгалтерського обліку. Спільне та відмінне цих видів
бухгалтерського обліку.
Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку
Засоби господарювання – матеріальна основа бухгалтерського обліку. Групування
засобів за їх видами й розміщенням. Групування засобів за джерелами утворення й
призначенням. Предмет бухгалтерського обліку. Основні об’єкти бухгалтерського обліку:
господарські засоби й джерело утворення майна. Засоби праці, предмети праці, кошти в
наявності і в розрахунках як складові господарських засобів. Власний капітал та забезпечення
зобов’язань, заборгованість за зобов’язаннями. Процеси виробництва та розподілу як об’єкти
обліку. Мета бухгалтерського обліку та його методичні засоби. Складові методу
бухгалтерського
обліку:
документація,
інвентаризація,
рахунки,
калькулювання,
бухгалтерський баланс.
Тема 3. Бухгалтерський баланс
Сутність бухгалтерського балансу. Види балансів за строками складання. Види балансів
залежно від обсягу інформації. Види балансів за змістом. Бухгалтерський баланс як елемент
фінансової звітності. Побудова бухгалтерського балансу. Загальна характеристика розділів
активу й пасиву балансу. Основні закономірності рівності активу й пасиву балансу. Основні
вимоги до складання балансу. Оцінка статей активу балансу. Оцінка статей пасиву балансу.
Способи групування господарських засобів та джерел їх утворення для відображення в балансі.
Сутність і типи господарських операцій. Вплив господарських операцій на актив, пасив і
валюту бухгалтерського балансу.
Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Суть і призначення рахунків бухгалтерського обліку. Взаємозв’язок системи рахунків як
складової методу бухгалтерського обліку з іншими його складовими. Кореспонденція рахунків
бухгалтерського обліку. Бухгалтерське проведення. Відображення господарських операцій на
рахунках бухгалтерського обліку на основі принципу подвійного запису. Порядок обліку
господарських операцій на активних рахунках. Порядок обліку господарських операцій на
пасивних рахунках. Взаємозв’язок відображення господарських операцій на бухгалтерських
рахунках, в системі рахунків і в балансі. Синтетичний і аналітичний облік. Суть і основні
ознаки синтетичних рахунків. Суть і основні ознаки аналітичних рахунків. Узагальнення даних
поточного обліку в оборотній відомості. Методика складання оборотної відомості. Шахова
оборотна відомість.
Тема 5. Первинне спостереження, документація та інвентаризація
Документація в бухгалтерському обліку як спосіб первинного спостереження за
виробничою та фінансово-господарською діяльністю. Документація як засіб суцільного й
безперервного спостереження за господарськими операціями, засіб обґрунтування облікових
записів. Основні вимоги до змісту первинних облікових документів. Групування первинних
документів за призначенням. Групування первинних документів за способом відображення
господарських операцій. Групування первинних документів за змістом. Групування
бухгалтерських документів за характером відображення господарських операцій. Вимоги до
первинних документів на етапі фіксації господарських операцій. Перевірка первинних
документів щодо суті та правильності визначення суми господарської операції. Опрацювання
первинних документів у бухгалтерії. Порядок рознесення сум господарських операцій.
Організація документообігу на підприємстві. Сутність і необхідність інвентаризації. Мета та
завдання інвентаризації. Види інвентаризації. Організація інвентаризації на підприємстві.
Результати інвентаризації та їх оформлення.
Тема 6. План рахунків бухгалтерського обліку
Головне призначення класифікації рахунків бухгалтерського обліку. Основні ознаки
класифікації рахунків. Групування рахунків стосовно балансу на активні й активно-пасивні, а
також на балансові й забалансові. Групування рахунків за економічним змістом на рахунки
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засобів, господарських процесів та джерел утворення засобів. Групування рахунків за
призначенням та побудовою на основні, регулюючі, операційні, бюджетно-розподільчі,
фінансово-результативні. Регулювання облікових сум з використанням контрактивних і контрпасивних рахунків. План рахунків бухгалтерського обліку, загальна характеристика класів
рахунків.
Тема 7. Форми бухгалтерського обліку
Сутність хронологічного й систематизованого обліку. Характеристика облікових
регістрів. Групування облікових регістрів за призначенням та характером запису на
хронологічні, систематизовані і комбіновані. Групування облікових регістрів за обсягом змісту
на синтетичні, аналітичні, комбіновані. Групування облікових регістрів за зовнішньою формою
на книги, картки, окремі листки, машинограми. Групування облікових регістрів за побудовою
на односторонні, двосторонні, шахові. Помилки в процесі відображення господарських
операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Методи виправлення помилок: коректурний,
доповнюючих статей, сторно. Головні ознаки форм бухгалтерського обліку. Вимоги до змісту
форм бухгалтерського обліку. Журнал-головна – найпростіша форма бухгалтерського обліку,
що поєднує хронологічний запис із систематичним. Методика ведення обліку з використанням
Журналу-головної. Меморіально-ордерна форма обліку. Узагальнення даних меморіальних
ордерів. Методика ведення обліку з використанням меморіальних ордерів. Журнально-ордерна
форма бухгалтерського обліку. Принцип, побудова й види журналів-ордерів. Методика ведення
обліку з використанням журналів-ордерів.
Тема 8. Облік господарських процесів
Укрупнене групування господарських процесів на підприємстві з точки зору
особливостей їх обліку. Облік праці за різних форм її оплати. Облік нарахування заробітної
плати і єдиного внеску. Облік утримань із заробітної плати. Розрахунок і облік резерву на
оплату відпусток. Бухгалтерський облік основних засобів та інших необоротних активів.
Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. Облік виробничих запасів.
Облік транспортно-заготівельних витрат при придбанні виробничих запасів. Розрахунок
розподілу й облік транспортно-заготівельних витрат при вибутті виробничих запасів. Облік
прямих і непрямих витрат виробництва. Методика розподілу загальновиробничих витрат і облік
його результатів. Облік готової продукції. Калькуляція фактичної собівартості продукції
виробництва. Облік реалізації готової продукції. Розрахунок відхилень фактичної собівартості
від планової щодо реалізованої продукції й облік його результатів. Облік розрахунків з
реалізації продукції й нарахування податку на додану вартість, що належить сплаті до бюджету.
Особливості обліку реалізації продукції в умовах надання знижок або часткового повернення
раніше придбаної продукції. Визначення й облік фінансових результатів діяльності
підприємства. Облік використання прибутку.
Тема 9. Основи бухгалтерської звітності
Сутність і призначення бухгалтерської звітності. Склад фінансової звітності як складової
бухгалтерської звітності. Користувачі фінансової звітності. Вимоги до бухгалтерської звітності.
Класифікація видів бухгалтерської звітності за різними ознаками. Загальна характеристика
бухгалтерської звітності. Методика складання річного фінансового звіту підприємства.
3.3 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання
Підприємство як суб’єкт господарювання. Класифікація підприємств. Напрями
діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємства, статут підприємства,
колективний договір. Види й організаційно-правові форми об’єднань підприємств. Зовнішнє
середовище господарювання підприємства.
Тема 2. Персонал підприємства
Поняття, класифікація та структура персоналу підприємства. Оцінка складу, руху,
укомплектованості та ефективності використання персоналу. Обґрунтування планової
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чисельності персоналу підприємства на майбутній період. Поняття плану з праці та
характеристика його розділів.
Тема 3. Продуктивність, мотивація і оплата праці
Продуктивність праці: сутність, методи визначення, планування та чинники зростання.
Нормування праці. Мотивація та оплата праці на підприємстві. Сутність мотивації, вимоги до
неї та методи. Склад, функції та організація заробітної плати. Форми та системи оплати праці,
умови їх застосування. Методи оцінки ефективності матеріального стимулювання праці.
Тема 4. Капітал підприємства
Капітал підприємства: сутність, функції та класифікація. Поняття структури капіталу та
методичні підходи до оцінки її ефективності.
Тема 5. Основні засоби та виробничі потужності підприємства
Сутність, класифікація та оцінка основних засобів. Знос (спрацювання) основних засобів
та їх відтворення. Амортизація основних засобів: поняття та методи нарахування. Умови
застосування окремих методів амортизації. Показники використання основних засобів:
технічного стану, інтенсивності руху, ефективності використання. Виробнича потужність
підприємства: поняття, види, методи ви значення. Динамічні та оціночні показники виробничої
потужності. Шляхи поліпшення використання основних засобів і виробничих потужностей.
Тема 6. Оборотні активи підприємства
Сутність, склад та класифікація оборотних активів. Показники використання оборотних
активів. Шляхи прискорення оборотності оборотних активів. Планування та нормування
окремих елементів і загальної величини оборотних активів підприємства.
Тема 7. Продукція підприємства
Загальна характеристика та систематизація продукції підприємств. Методи вимірювання
кількісних та якісних показників, що характеризують вироблену підприємством продукцію.
Сутність, показники і методи оцінки якості продукції. Шляхи підвищення якості продукції та її
конкурентоспроможності. Механізм управління якістю продукції: стандартизація та
сертифікація. Контроль за якістю продукції: державний нагляд і внутрішньовиробничий
технічний контроль.
Тема 8. Витрати підприємства та собівартість продукції
Витрати підприємства, їх характеристика та класифікація. Кошторис витрат
підприємства. Собівартість продукції: поняття, види, планування і калькулювання. Значення й
шляхи зниження собівартості продукції. Ціни та ціноутворення у ринкових умовах: сутність,
функції, структура ціни. Методи ціноутворення, державне регулювання цін.
Тема 9. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства
Доходи підприємства: сутність, склад та класифікація. Методичні інструменти та
послідовність аналізу доходів підприємства. Планування доходів підприємства: поняття та
методи здійснення. Сутність, функції та значення прибутку, джерела його утворення. Методи,
етапи, інструментарій аналізу прибутку підприємства. Механізм формування та використання
чистого прибутку підприємства. Резерви зростання доходів та прибутку підприємства.
Тема 10. Антикризова діяльність підприємства
Економічна безпека підприємства: сутність та складові. Реструктуризація підприємства:
сутність, необхідність, завдання, форми проведення. Бізнес-план реструктуризації. Санація
(фінансове оздоровлення) збанкрутілих підприємств: сутність, види, форми. Фінансування
заходів щодо проведення санації. Банкрутство та ліквідація підприємства: суть, ознаки, види.
Порядок ліквідації збанкрутілих підприємств. Черговість задоволення вимог кредиторів.
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4 ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
4.1 ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТИЧНА
ЕКОНОМІЯ (ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ)»
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.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Політекономія і економічна політика.
Виробництво та його роль у житті суспільства: продуктивні сили та виробничі відносини.
Економічні категорії та економічні закони.
Власність у системі виробничих відносин.
Відносини власності в Україні.
Роздержавлення та приватизація власності в Україні.
Економічний прогрес суспільства, його критерії та рушійні сили.
Суспільний прогрес та його періодизація.
Натуральне та товарне виробництво.
Еволюція товарного виробництва.
Товар і його властивості.
Величина вартості товару.
Походження, сутність і функції грошей.
Грошовий обіг.
Ринок як форма організації суспільного виробництва.
Інфраструктура ринкового господарства.
Різноманітність моделей ринкової організації господарства.
Конкуренція і монополія в ринковій економіці.
Капітал і прибуток.
Підприємство як суб’єкт ринкової економіки.
Підприємництво: суть, суб’єкти і форми.
Проблеми банкрутства підприємства.
Кругооборот капіталу та його функціональні форми.
Основний і оборотний капітал.
Витрати і доходи підприємства.
Позичковий капітал і позичковий процент.
Кредитна система.
Акціонерний капітал.
Національне виробництво, його результати та основні макроекономічні показники.
Національний доход та його використання.
Циклічний характер суспільного відтворення.
Відтворення суспільного продукту.
Зайнятість населення та ринок робочої сили.
Безробіття: сутність і причина. Типи, форми й рівень безробіття.
Держава в ринковій економіці.
Державне регулювання економіки: межі й форми.
Світове господарство: суть, етапи й закономірності розвитку.
Основні форми міжнародних економічних відносин та види інтеграційних формувань.
Проблеми інтеграції економіки України в світове господарство.
Економічні аспекти глобальних проблем.

4.2 ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
З ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИХ ОБЛІК»
1.
2.
3.

Суть і основні принципи бухгалтерського обліку.
Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський баланс, типи балансових змін.
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4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.
5. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку.
6. План рахунків бухгалтерського обліку.
7. Облікові реєстри та форми бухгалтерського обліку.
8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.
9. Документообіг на підприємстві.
10. Грошові кошти та їхній облік.
11. Облік касових операцій.
12. Облік операцій на поточному рахунку в національній валюті.
13. Облік операцій на поточному рахунку в іноземній валюті.
14. Облік розрахунків із підзвітними особами.
15. Облік розрахунків із дебіторами.
16. Облік розрахунків за зобов’язаннями.
17. Облік цінних паперів.
18. Облік фінансових інвестицій.
19. Облік надходження основних засобів.
20. Амортизація основних засобів: загальні положення, методи нарахування та облік.
21. Облік нематеріальних активів.
22. Облік оплати праці.
23. Відображення запасів на рахунках бухгалтерського обліку.
24. Облік надходження виробничих запасів.
25. Оцінка та облік вибуття запасів.
26. Облік готової продукції.
27. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.
28. Документальне оформлення руху матеріальних цінностей.
29. Інвентаризація матеріальних цінностей.
30. Облік руху товарів.
31. Облік доходів підприємства.
32. Облік витрат підприємства.
33. Облік фінансових результатів підприємства.
34. Власний капітал: його визначення, функції та структура.
35. Синтетичний облік власного капіталу.
36. Склад фінансової звітності та загальні вимоги до неї.
37. Структура Балансу (Звіту про фінансовий стан) та порядок його заповнення.
38. Структура Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) та порядок його
заповнення.
39. Структура Звіту про рух грошових коштів, методи його складання.
40. Структура Звіту про власний капітал та порядок його заповнення.

4.3 ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА
ПІДПРИЄМСТВА»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Класифікація підприємств.
Правові основи функціонування підприємства, статут підприємства, колективний договір.
Організаційно-правові форми об’єднань підприємств.
Поняття, класифікація та структура персоналу підприємства.
Оцінка складу, руху та ефективності використання персоналу.
Продуктивність праці: сутність, методи визначення.
Нормування праці.
Мотивація та оплата праці на підприємстві.
Сутність мотивації, вимоги до неї та методи.
Склад та функції заробітної плати.

11
11. Форми та системи оплати праці.
12. Капітал підприємства: сутність та функції.
13. Капітал підприємства: сутність та класифікація.
14. Поняття структури капіталу та методичні підходи до оцінки її ефективності.
15. Сутність, класифікація та оцінка основних засобів.
16. Знос (спрацювання) основних засобів та їх відтворення.
17. Амортизація основних засобів: поняття та методи нарахування.
18. Показники використання основних засобів: стану, інтенсивності руху, ефективності
використання.
19. Виробнича потужність підприємства: поняття, види, методи визначення.
20. Шляхи поліпшення використання основних засобів.
21. Сутність та класифікація оборотних активів.
22. Показники використання оборотних активів.
23. Шляхи прискорення оборотності оборотних активів.
24. Планування та нормування оборотних активів підприємства.
25. Сутність, показники і методи оцінки якості продукції.
26. Шляхи підвищення якості продукції та її конкурентоспроможності.
27. Механізм управління якістю продукції: стандартизація та сертифікація.
28. Контроль за якістю продукції: державний нагляд і внутрішньовиробничий технічний
контроль.
29. Витрати підприємства, їх характеристика та класифікація.
30. Кошторис витрат підприємства.
31. Собівартість продукції: поняття, види, калькулювання.
32. Ціни та ціноутворення у ринкових умовах: сутність, функції, структура ціни.
33. Методи ціноутворення, державне регулювання цін.
34. Доходи підприємства: сутність та класифікація.
35. Сутність та функції прибутку, джерела його утворення.
36. Етапи та інструментарій аналізу прибутку підприємства.
37. Механізм формування та використання чистого прибутку підприємства.
38. Реструктуризація підприємства: сутність, завдання, форми проведення.
39. Банкрутство та ліквідація підприємства: суть, ознаки, види.
40. Порядок ліквідації збанкрутілих підприємств. Черговість задоволення вимог кредиторів.
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