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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА
ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
З дисципліни “ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ”
1. Визначте етапи розвитку політичної економії.
2. Які сучасні економічні теорії ви знаєте і в чому полягає принципова
відмінність між ними ?
3. Охарактеризуйте основні методи пізнання політичної економії.
4. Дайте визначення предмета “політична економія”.
5. Яке практичне значення має політична економія ?
6. Сформулюйте сутність закону зростання потреб.
7. Для чого потрібні знання про тенденції та перспективи розвитку потреб і
їхні структурні зміни ?
8. Що таке інтерес, як він виникає і на чому ґрунтується ?
9. Яка відмінність між економічною потребою та інтересом ? Перелічіть
суб’єкти та об’єкти економічних інтересів.
10.Як досягається єдність економічних інтересів у суспільстві ?
11.Чому суперечлива взаємодія інтересів та потреб є рушійною силою
соціально – економічного розвитку ?
12.В чому полягає сутність економічної системи ?
13.Розкрийте взаємозв’язок елементів економічної системи.
14.Розкрийте зміст понять “ринкова економіка”, “командна економіка”,
“змішана економіка”.
15.Що таке відносини власності і яка їхня структура ?
16.Розкрийте специфіку інтелектуальної власності.
17.Яке місце займає людина в економічній системі ?
18.Назвіть закономірності переходу від однієї економічної системи до іншої.
19.Охарактеризуйте риси перехідних економік.
20.В чому виявилася криза адміністративно – командної системи ?
21.Охарактеризуйте форми переходу від адміністративно – командної системи
до ринкової.
22.Дайте визначення і покажіть відмінності між матеріальним та
нематеріальним виробництвом.
23.Охарактеризуйте основні риси натурального і товарного виробництва.
24.Які умови виникнення товарного виробництва ?
25.Які загальні риси та відмінності між простим і розвинутим товарним
виробництвом ?
26.Назвіть основні фактори виробництва та розкрийте їх взаємозв’язок.
27. У чому полягає сутність і функції закону вартості ?
28.Охарактеризуйте основні теорії виникнення грошей.
29.Розкрийте сутність грошей та їх основні функції.
30.Що таке грошова система та які її елементи ?
31.Сформулюйте закон обігу грошей.
32.Охарактеризуйте причини, типи інфляції та основні шляхи її подолання.
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33.Розкрийте зміст функцій ринку.
34.Які функції у ринковій економіці виконують домогосподарства ?
35.Які функції у ринковій економіці виконують підприємці ?
36.Охарактеризуйте переваги та недоліки ринкової економіки.
37.У чому полягає специфіка функцій держави у ринковій економіці ?
38.Що таке суспільні блага, яка їхня структура ?
39.Розкрийте значення інфраструктури ринку.
40.Розкрийте зв’язок між попитом і пропозицією.
41.Зв’язок яких явищ виражає закон попиту ?
42. Які чинники впливають на зсув кривої попиту ?
43. Що означає зсув кривої пропозиції та які фактори його зумовлюють ?
44.Що означає термін “еластичність” в політичній економії ?
45.Що таке “рівноважна ціна”? Які функції вона виконує ?
46.Розкрийте сутність та визначте основні риси конкуренції.
47.Як галузева та міжгалузева конкуренції впливають на ціноутворення ?
48.Розкрийте зміст основних показників монопольної влади.
49.Дайте загальну характеристику підприємства.
50.Дайте порівняльну характеристику класичної та інноваційної моделі
підприємства.
51. Якими чинниками визначаються організаційні форми підприємства ?
52.Що таке венчурне підприємство, які функції воно виконує ?
53.Що таке концентрація виробництва ? Якими показниками вимірюють її
рівень?
54.Що являє собою капітал як фактор виробництва ?
55.У чому полягає соціально – економічна сутність капіталу ?
56.Що таке витрати виробництва ? Які існують види витрат ?
57.Розкрийте сутність поняття “прибуток”. Які існують основні форми
прибутку ?
58.Яку економічну роль відіграє прибуток ?
59.Яких функціональних форм набуває промисловий капітал у процесі свого
руху ?
60.За якими ознаками розрізняють основний та оборотний капітал ?
61.У чому сутність фізичного та морального зношення основного капіталу ?
62.Охарактеризуйте види доходів і відмінності між ними.
63.Охарактеризуйте сутність і форми розподілу доходів.
64.Розкрийте зміст заробітної плати і форм, яких вона набуває.
65.Що таке рентний дохід ? Які фактори його зумовлюють ?
66.Яких форм набуває дохід підприємця ?
67.Охарактеризуйте інструменти, за допомогою яких держава регулює
розподіл та перерозподіл ринкових доходів ?
68.Дайте характеристику основних форм суспільного відтворення.
69.Дайте характеристику основних показників, що визначають результати
суспільного відтворення.
70. У чому сутність національного багатства ? Які його основні елементи ?
71. Дайте характеристику основних типів економічного зростання.
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72.Дайте характеристику класичного ділового циклу.
73.Поясніть причини і зміст модифікації сучасного економічного циклу.
74.Розкрийте основні важелі державного антициклічного регулювання
економіки.
75. Розкрийте зміст поняття “господарський механізм”.
76. Розкрийте зміст поняття “структура механізму господарювання”.
77. Які цілі переслідує державне регулювання як елемент структури
господарського механізму ?
78. У чому полягає специфіка робочої сили як товару ?
79. Які фактори визначають попит і пропозицію на ринку праці ?
80. Що являє собою ринок праці, які умови його існування ?
81. Охарактеризуйте види безробіття.
82. За допомогою яких методів держава регулює рівень зайнятості ?
83. Охарактеризуйте спільні та відмінні риси категорії “фінанси” і “ гроші”.
84. Що таке фінансова система, які її складові ?
85. Розкрийте функції державного бюджету.
86. Що таке бюджетний дефіцит, яких форм він набуває ?
87. Дайте визначення податків та розкрийте їх функції.
88. Охарактеризуйте принципи та методи оподаткування.
89. Який зв’язок між бюджетним дефіцитом і державним боргом ?
90. Яку роль в економічному і соціальному житті суспільства відіграють
податки ?
91. У чому полягає об’єктивна необхідність ринкової трансформації
економіки України ?
92. Поясніть причини виникнення та охарактеризуйте форми прояву
міжнародного поділу праці.
93. Розкрийте особливості сучасного етапу розвитку міжнародного поділу
праці.
94. Охарактеризуйте структуру міжнародних економічних зв’язків.
95. Дайте характеристику сутності, форм і напрямків вивозу капіталу.
96. З’ясуйте причини, форми, тенденції розвитку міжнародної економічної
інтеграції.
97. Що таке міжнародна валютна система, які її структурні складові ?
98. Які тенденції властиві сучасному періоду міжнародної міграції робочої
сили?
99. У чому полягає сутність глобалізації світогосподарських зв’язків ?
100. Охарактеризуйте форми міжнародного співробітництва у вирішенні
глобальних проблем.
З дисципліни “ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК”
1.Облік касовий операцій та операцій на поточних рахунках.
2.Облік короткострокових (поточних) фінансових інвестицій.
3.Облік довгострокових фінансових інвестицій.
4.Облік інвестицій за методом участі в капіталі.
5.Облік надходження та введення в експлуатацію основних засобів.
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6.Облік вибуття (списання) основних засобів.
7.Облік витрат на ремонт та поліпшення основних засобів.
8.Облік операційної оренди основних засобів.
9.Облік фінансового лізингу (оренди) основних засобів.
10.Облік інших необоротних матеріальних активів.
11.Облік наявності та руху нематеріальних активів.
12.Облік розрахунків з покупцями (замовниками).
13.Облік розрахунків з іншими дебіторами.
14.Облік розрахунків з підзвітними особами.
15.Облік наявності та руху виробничих запасів на складах та в бухгалтерії.
16.Облік прямих витрат.
17.Облік та розподіл загально виробничих витрат.
18.Облік інших витрат, що включаються до собівартості продукції.
19. Облік зобов’язань, забезпечених виданими довгостроковими векселями.
20. Облік персоналу та використання робочого часу.
21. Облік утримань із заробітної плати.
22. Облік депонованої заробітної плати.
23. Облік зобов’язань за розрахунками зі страхування.
24. Облік розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість.
25. Облік розрахунків з бюджетом з податку на прибуток.
26. Облік доходів від реалізації продукції (робіт, послуг).
27. Облік інших операційних доходів.
28. Облік доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів.
29. Облік доходів і витрат від реалізації іноземної валюти.
30. Облік доходів і витрат від реалізації оборотних активів.
31. Облік доходів і витрат з реалізації основних засобів.
32. Облік доходів і витрат з реалізації нематеріальних активів.
33. Облік фінансових результатів звітного періоду.
34. Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків).
35. Облік використання прибутку звітного періоду.
36. Облік доходів майбутніх періодів.
37. Облік надзвичайних доходів і витрат.
38. Облік відстрочених податкових активів і зобов’язань відповідно до
П(С)БО 17.
39. Облік формування статутного капіталу в акціонерних товариствах.
40. Облік формування статутного капіталу в товариствах з обмеженою
відповідальністю.
41. Облік формування статутного капіталу в приватних підприємствах.
42. Облік формування статутного капіталу у підприємствах з іноземними
інвестиціями.
43. Облік додаткового капіталу.
44. Облік резервного капіталу.
45. Облік операцій по ліквідації підприємства.
46. Облік вилученого та неоплаченого капіталу.
47. Склад фінансової звітності підприємства та порядок її складання.
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48. Методика складання балансу.
49. Методика складання звіту про фінансові результати.
50. Методика складання звіту про рух грошових коштів та звіту про власний
капітал.
З дисципліни “АУДИТ”
1. Нормативне регулювання здійснення аудиторської діяльності в Україні.
2. Міжнародні стандарти аудиту та їх використання.
3. Порядок укладання договору на проведення аудиту.
4. Планування аудиторської перевірки.
5. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті.
6. Загальний аудит звітності підприємства.
7. Основні етапи проведення аудиторської перевірки.
8. Нормативне регулювання касових операцій та порядок проведення аудиту
касових операцій.
9. Організація і методика аудиту інших касових операцій та документів.
10.Особливості порядку здійснення розрахункових операцій в Україні.
11.Основні етапи проведення аудиторської перевірки.
12.Організація і методика аудиту розрахунків з постачальниками та
підрядниками.
13.Організація і методика аудиту розрахунків з різними дебіторами та по
інших операціях.
14.Аудит своєчасності нарахування та сплати податків.
15.Організація і методика аудиту вексельних операцій.
16.Організація і методика аудиту кредитних операцій.
17.Особливості регулювання операцій з нематеріальними активами та їх
аудит.
18.Організація і методика аудиту наявності основних засобів.
19.Організація і методика аудиту руху основних засобів.
20.Організація і методика аудиту інших нематеріальних активів.
21.Організація і методика аудиту нематеріальних активів.
22.Організація і методика аудиту нарахування зносу необоротних активів та
основних засобів.
23.Організація і методика аудиту капітальних вкладень.
24.Основні положення регулювання в Україні кредитних і депозитних
операцій та їх аудит.
25.Організація і методика аудиту кредитних операцій.
26.Організація і методика аудиту депозитних операцій.
27.Загальні положення регулювання формування та використання витрат на
оплату праці на підприємствах.
28.Організація і методика аудиту нарахування оплати праці на підприємстві.
29.Організація і методика аудиту розрахунків з працівниками по оплаті праці.
30.Загальні положення нормативних актів, якими керується аудитор при
здійсненні аудиту операцій з цінних паперах.
31.Організація і методика аудиту витрат по цінним паперам.
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32.Організація і методика аудиту випуску цінних паперів
33.Організація і методика аудиту нарахування податків та платежів.
34.Організація і методика аудиту повноти та своєчасності сплати нарахованих
податків та платежів.
35.Особливості формування фінансових результатів підприємства.
36.Організація і методика аудиту доходів підприємства.
37.Організація і методика аудиту витрат підприємства.
38.Організація і методика аудиту визначення та обліку фінансових результатів
підприємства.
39.Організація і методика аудиту балансу підприємства.
40.Організація і методика аудиту Звіту про фінансові результати.
41.Організація і методика аудиту Звіту про рух грошових коштів.
42.Організація і методика аудиту Звіту про власний капітал.
43.Аудит податкової звітності підприємства.
44.Організація і методика аудиту ліквідності та платоспроможності.
45.Організація і методика аудиту фінансової стійкості підприємства.
46.Організація і методика аудиту ділової активності підприємства.
47.Призначення аудиторського звіту та етапи його формування.
48.Види аудиторських висновків.
49.Порядок складання аудиторських висновків.
50.Складання аудиторських висновків спеціального призначення та оцінки
фінансової інформації.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО
КОМПЛЕКСНОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
1. З дисципліни “ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ”
Основна література:
1. Борисов Б.Ф. Экономическая теория: Курс лекций для вузов. – М.: Юристь,
1999. – 478 с.
2. Бєляєв О.О. Бебело А.С. Політична економія: Навч. посібник. – К.: КНЕУ
2001. – 328 с.
3. Бузгалин А.В. Переходная экономика. Курс ленкций по политической
экономии. – М.: Таурус, Просперус, 1999. – 472 с.
4. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії:
Підручник. – К.: Вища школа, 2002. – 479 с.
5. Економічна теорія: Політенкономія: Підручник./ За ред. В.Д. Базилевича. –
К.: Знання – Прес. 2003, - 584 с.
6. Экономическая теория для вузов: Учебн. / Под ред. Камаева В.Д. – М.:
Владос. – 2000. – 626 с.
7. Основы економической теории. Политэкономический аспект / Учебн. /
Отв. ред. Г.Н. Климко. – 3 е изд., перераб. и доп. – К.: Знання – Прес., 2001.
– 646с.
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8. Основи економичної теорії. Підручник у 2 т. Кн. 1. Суспільне виробництво.
Ринкова економіка. / за ред.. Ніколенко Ю.В. Демківського А.В. – Вища
шк.. 1998. – 272 с.
9. Основи економічної теорії. / за ред. С.В. Мочерного. – К.: “Академія”,
1998. – 464 с.
10.Основи економічної теорії. Частина 1. / За заг. ред. А.А. Чухна. – К.: 1994.
11. Основи економічної теорії. Част. 2. / За ред. А.А. Чухна. К.: 1995.
12.Политическая экономия современного капитализма / Под Ред.
Торкановского В.С. – М.: Спб.: Экономика и финансы, 1993. – 540 с.
13.Теоретическая экономика. Плитэкономия: Учебн. / Под ред. Г.П.
Журавлёвой, Н.Н. Мильчаковой. – М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1997. –
485с.
14.Ховард К., Журавлева Г.. Эриашвили Н. Экономическая теория: Учебн. М.:
Банки и биржи ЮНИТИ, 1997. – 280 с.
Додаткова література:
15.Долан Э. Дж., Линдсей Д.Е. Рынок. Микроекономическая модель / Пер. с
анг. – СПб.: Автокомп, 1992 – 496 с.
16.Долан Э. Дж., Кемпбелл Р. Дж. Деньги, банковское дело и денежно –
кредитная политика / Пер. с анг. – М.: Л.: СПБ.: ОРКЕСТР, 1991. – 446 с.
17.Економічний словник. За ред. Мочерного С.В. – К.: Femina, 1995. – 386 с.
18. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Антология
экнономической классики. В 2 –х т. – Т.2. – М.: МП Эконов 1993. – С. 137
– 434.
19.Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика /
Пер. с англ. – К.: Хагар – Демос, 1994. – 786 с.
20.Маркс К. До критики політичної економії / Маркс К. Енгельс Ф. Твор. – 2 –
ге вид. – Т.13. – К.: Політвидав україни. 1978. – С.13 – 14.
21.Маркс К. Капітал. Т.1. Маркс К. Енгельс Ф.Твор. – 2 –ге вид. Т.23. – К.:
Політвидав. 1976.
22.Маршалл А. Принципы экономической науки. В 3 – х т. М.: Прогресс,
УНИВЕРС, 1993. – Т.1. – 416 с.; Т.2. – 310с.; Т.3 – 352 с.
23.Милль Дж. Основы политической экономии. В 3 – х. т. М.: Прогресс. 1980.
– Т.1. – 496 с.; т.2 – 480 с.; Т.3. – 448 с.
24.Рикардо Д. Начало политической экономии и налогового обложения. /
Антология экономической классики. – Т.1. – М.: МП Эконов, 1993. – С. 97
– 473.
25.Самуэльсон П. Экономика в условиях рынка. – Севастополь: АХТИАР,
1995. – 384 с.
26.Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов /
Антология экономической класики. - Т.1. – М.: МП Эконов, 1993. – С. 79 –
396.
27.Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика / Пер. с англ. – М.: Дело,
1992. – 704 с.
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28.Якуша Ю.Г. Деякі проблеми реалізації практичної функції політичної
економії в сучасних умовах // Економіка Радянської України. – 1991. - №5.
– С.30 – 37.
2. дисципліни “ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК”
Основна література:
1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»
від 10.07.1999 р. № 996-ХІУ, зі змінами.
2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затверджено наказом
Мінфіну України від 30.11.1999 р.№291, із змінами.
3. Пархоменко В.М., Баранцев П.П. Реформування бухгалтерського обліку в
Україні. Положення(стандарти), плани рахунків, регістри бухгалтерського
обліку, 400 типових кореспонденцій.- Луганськ, 2004 – 640 с.
4. Бабіч В.В. Фінансовий облік (облік активів): Навчальний посібник /
В.В.Бабіч, С.В.Сагова. - Друге видання, без змін. - К.: КНЕУ, 2007. - 288 с.
5. Головко Т.В. Фінансовий облік -1: Підручник. - К.: КНЕУ, 2008. - 416 с.
6. Скирпан О.П. Фінансовий облік: Навч. посіб. / О.П.Скирпан, М.С.Палюх. Т.: ТНЕУ, 2008. -406 с.
7. Пушкар М.С. Фінансовий облік. Підручник. Тернопіль, в-во «Карт-бланш»,
2002. – 628 с.
8. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах
України. – К.: АСК, 2002. – 784с.
Додаткова література:
9. Бухгалтерський облік та фінансова звітність /за ред.. Голова С.Ф.,
Дніпропетровськ: Баланс – 2000 р. – 768 .
10. Бухгалтерський словник / за ред.. Бутинця Ф.Ф., Житомир: ПП «Рута» 2001 р. – 224 с.
11. Бухгалтерский учет в Украине (теория и практика) /под ред. Коваленко А.,
Днепропетровск, ООО «Баланс-Клуб», 2003 г. – 527 с.
12. Грабова Н.М., Домбровський В.М. Бухгалтерський облік на виробничих і
торгівельних підприємствах. К.: АСК, 2000 р. – 416 с.
13. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні з використанням
міжнародних стандартів. К.: АСК, 2001 р. – 848 с.
14. Костюк Д., Кузнєцов В. Бухгалтерський облік на малих підприємствах
згідно з П(С) БО ( 6-те видання, перероблене і доповнене), Харків:
Видавничий будинок «Фактор», 2003 р. – 214 с.
15. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник.
К.: ЦУЛ, 2003 р. – 523 с.
3. дисципліни “АУДИТ”
Основна література:
1. Закон україни “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 р. із змінами та
доповненнями.
2. Международные стандарты аудита. М., 1992 – 460с.
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3. Аудит в Україні. - К.: ЮрінкомІнтер, 2006. - 318 с. - (Бюлетень
законодавства і юридичної парктики України; Вип. 4)
4. Білуха Н.Т., Аудит: посібник – к.: Знання КОО, 2000 – 574с.
5. Василькова Т.В. Податковий аудит в галузях економіки: Навч. посібник /
Т.В.Василькова, Е.В.Кондукова; За заг. ред. А.О. Чугаєва. - Ірпінь, 2007. 208с.
6. Войнаренко М.П. Податковий облік і аудит: Навчальний посібник /
М.П.Войнаренко, Г.В.Пухальська. - Хмельниц.: Вид-во ХНУ, 2006. - 338 с.
7. Дерій В.А., Кізима А.Я. Аудит: Курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2002. – 86
с.
8. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. – К.: Т-во "Знання", КОО,
2001. – 420с.
9. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту / Міжнародний інститут
менеджменту. – К.: Ділова Україна, 2000. – 374с.
10.Утенкова К. Аудит с нуля / За заг. ред. Я. Кавторєва. - Х.: Фактор, 2009. 304с.
Додаткова література:
11.Адамс Роджер. Основы аудита: Пер. с англ. Ю.А.Ариенко и др. – М.:
Аудит: Изд. об-ние "ЮНИТИ", 1995. - 398 с.
12.Аренс Э.А., Лоббек Дж.К. Аудит. – М., 1995.
13.Аудит Монтгомери / Ф.Л.Дефлиз, Г.Р.Дженик, В.М.О’Рейлли, М.Б.Хирш;
С.М.Бычкова (пер. с англ); Я.В.Соколов (ред. пер). – М.: Аудит: БНИТИ,
1997. – 542 с.
14.Робертсон Джек К. Аудит. – М., 1993.
15.Овчарик Р.Ю. Аудиторський ризик при аудиті розрахунків з бюджетом //
"Економіка АПК" – 2001. Вип. №8. – С.96-99.
16.Овчарик Р.Ю. Взаємозв’язок між рівнем суттєвості та аудиторським
ризиком в реструктуризованих аграрних підприємствах // Праці Міжнар.
наук. конференції "Проблеми формування ринкової економіки. Спец. вип.
Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан,
проблеми, перспективи" – К.: КНЕУ, 2000. – С. 399-400.
17.Овчарик Р.Ю. Вивчення аудиторського ризику на основі фінансової
звітності сільськогосподарських підприємств // Праці Міжнар. наук.
конференції "Розвиток науки про бухгалтерський облік" – Частина 2. –
Житомир: Видавництво редакційно-видавничого відділу ЖІТІ. – 2000. – С.
136-139.
18.Овчарик Р.Ю. Теоретичні аспекти аудиторського ризику // Праці Науковопрактичного семінару молодих вчених та спеціалістів "Вчимося
господарювати" – К.: НОРА-ПРИНТ. – 1999. – С.249-250.
19.Фридман Пол. Аудит. – М., 1994. – 430 с.
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