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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Напряму підготовки: 6.140103 «Туризм» 
 

 
Комплексне контрольне завдання  

 (робота) 

  
з навчальної дисципліни «Облік і аудит » 

 
Варіант 1 

1. Сутність бухгалтерського обліку та вимірники, що використовуються в ньому. 

2. За наведеними господарськими операціями відобразити бухгалтерські проведення: 

 від вітчизняних постачальників надійшли основні засоби за купівельною вартістю 

 на суму 2400 грн., крім того ПДВ - ? 

 

3. Визначіть, чи правильно оприбутковано легковий автофургон в торговому 

підприємстві з колективною формою власністи ( Д  10   К  15  -  9238 грн.). 

Аудитор встановив: купівельна вартість 9000 грн., в т.ч. ПДВ - 1500 грн.; 

витрати на реєстрування в державтоінспекції 78 грн. Транспортні витрати 

160 грн. Підприємство є платником ПДВ. 

 

Зав. кафедри                                                                      проф.  Карпенко О.В.                            

 
Провідний викладач                                                  ст. викл. Пшенична А.Ж.                       
 

 

 

“______”______________________________р. 

 

 

 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Напряму підготовки: 6.140103 «Туризм» 
 

 
Комплексне контрольне завдання  

 (робота) 

  
з навчальної дисципліни «Облік і аудит » 

 
Варіант 2 

 

1. Нормативно-правові акти, що регулюють порядок ведення бухгалтерського 

обліку, складання та подання фінансової  звітності в Україні.  

 

2. За наведеними господарськими операціями відобразити бухгалтерські 

проведення:  

 від вітчизняних постачальників надійшли малоцінні та швидкозношувані 

предмети за купівельною вартістю на суму 1000 грн., крім того ПДВ -? 

 

3. Скласти тест на відповідність системи внутрішнього конторолю 

підприємства. 

 

 

 

Завідувач кафедри                                             проф.  Карпенко О.В.                             

 
Провідний викладач                                   ст. викл. Пшенична А.Ж.                       
 

 

 

“______”______________________________р. 

 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Напряму підготовки: 6.140103 «Туризм» 
 

 
Комплексне контрольне завдання  

 (робота) 

  
з навчальної дисципліни «Облік і аудит » 

 
Варіант 3 

 

 

1. Документальне оформлення та облік касових операцій. 

2. За наведеними господарськими операціями відобразити бухгалтерські 

проведення: 

 нараховано заробітну плату працівникам апарату управління – 450 грн. 

 

3. Визначить, чи правильно в бухгалтерії відображено оприбуткування 

матеріалів для виробництва. За товарно-транспортною накладною надійшли 

матеріали, купівельна вартість яких складає 3600 грн., в т.ч. ПДВ - 600 грн. 

Транспортні витрати по його доставці склали 72 грн. В бухгалтерії 

зроблений запис:                  ( грн. ) 

                         Д  201         К  631              -   3000 

                         Д  641         К  631               -   600 

                         Д  201         К  631               -     72 

 

 

Завідувач кафедри                                             проф.  Карпенко О.В.                           

 
Провідний викладач                                   ст. викл. Пшенична А.Ж.                       
 

 

 

“______”______________________________р. 
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Комплексне контрольне завдання  

 (робота) 

  
з навчальної дисципліни «Облік і аудит » 

 
Варіант 4 

 

 

1. Принципи ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової 

звітності. 

 

2. За наведеними господарськими операціями відобразити бухгалтерські 

проведення: 

 з поточного рахунку погашено заборгованість перед бюджетом з прибуткового 

податку – 630 грн. 

 

3. Визначіть чи правильно оприбутковані малоцінні і швидкозношувані 

предмети, які надійшли і передані і експлуатацію для виробничих потреб. 

Купівельна вартість 330,36 грн., в т.ч. ПДВ - 55,06 грн. Підприємство не є 

платником ПДВ. 

   В обліку зроблені записи:   Дт-22   Кт-631          330,36      ( грн. ) 

                                             Дт-92   Кт-22            330,36 

 

Завідувач кафедри                                             проф.  Карпенко О.В.                            

 
Провідний викладач                                   ст. викл. Пшенична А.Ж.                       
 

 

 

“______”______________________________р. 

 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
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Напряму підготовки: 6.140103 «Туризм» 
 

 
Комплексне контрольне завдання  

 (робота) 

  
з навчальної дисципліни «Облік і аудит » 

 
Варіант 5 

 

1. Склад та призначення фінансової звітності. 

 

2. За наведеними господарськими операціями відобразити бухгалтерські 

проведення: 

 відшкодовано в касу винною особою суму завданих збитків – 45 грн. 

 

3. Чи правильно оприбутковані на оптовій базі макарони, які надійшли від 

постачальника в кількості 10 т  за вільною договірною ціною  1-20 грн. за 1 

кг, в яку включено ПДВ. На базі  зроблена націнка, і макарони 

оприбутковано за ціною 1-70 грн. 

   В бухгалтерії зроблено записи: 

   Д 281             К 631               - 10080 

   Д 281             К 285          -       6920 

   Д 641             К 631          -       2000 

 

 

 

 

Завідувач кафедри                                             проф.  Карпенко О.В. 

 
Провідний викладач                                   ст. викл. Пшенична А.Ж.                       
 

 

 

“______”______________________________р. 

 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Напряму підготовки: 6.140103 «Туризм» 
 

 
Комплексне контрольне завдання  

 (робота) 

  
з навчальної дисципліни «Облік і аудит » 

 
Варіант 6 

 

1. Узагальнення інформації про доходи, витрати та визначення фінансового 

результату. 

 

2. За наведеними господарськими операціями відобразити бухгалтерські 

проведення: 

 зараховано на поточний рахунок грошові кошти з каси -  120 грн. 

 

3. Визначіть, чи правильно відображені в обліку витрати по списанню 

будівельних матеріалів у будівельно-монтажних роботах,  при будівництві 

цеху. 

          Д   91          К   205         -     1050 грн. 

Нарахована заробітна плата по сумісництву директорові підприємства за 

керівництво будівельними роботами по будівництву цеха з метою розширення 

виробництва. 

          Д   92          К   661         -     450 грн. 

 

 

 

 

Завідувач кафедри                                             проф.  Карпенко О.В. 

 
Провідний викладач                                   ст. викл. Пшенична А.Ж.                       
 

 

 

“______”______________________________р. 
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Комплексне контрольне завдання  

 (робота) 

  
з навчальної дисципліни «Облік і аудит » 

 
 

Варіант 7 

 

 

1. Сутність терміну “облікова політика” та порядок складання Наказу про 

облікову політику  підприємства. 

 

2. За наведеними господарськими операціями відобразити бухгалтерські 

проведення: 

 погашено заборгованість за внесками до статутного капіталу шляхом внесення 

готівки в касу – 20 грн. 

 

3. Рентабельність торгового підприємства за минулий рік склала - 8,2%. За 

звітний період роздрібний товарооборот склав 450 тис.грн., прибуток 

відповідно - 34 тис.грн. 

   Визначите як змінився рівень рентабельності порівняно з минулим періодом. 

   Які фактори впливають на прибутковість торгівельного підприємства? 

 

 

 

 

Завідувач кафедри                                             проф.  Карпенко О.В. 

 
Провідний викладач                                   ст. викл. Пшенична А.Ж.                       
 

 

 

“______”______________________________р. 
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Комплексне контрольне завдання  

 (робота) 

  
з навчальної дисципліни «Облік і аудит » 

 
Варіант 8 

 

 

1. Облік нерозподіленого прибутку. 

 

2. За наведеними господарськими операціями відобразити бухгалтерські 

проведення: 

 Відвантажено зі складу вітчизняним покупцям товари за продажною вартістю 2400 

грн., у т.ч. ПДВ – ?, купівельна вартість товарів 1200 грн.. 

 

3.Визначіть чи правильно списані на рахунок № 23 “Основне виробництво” 

витрати загальновиробничого призначення на загальну суму 20600,00грн., в т.ч. 

на продукцію А –10500,00грн., на продукцію Б-10100,00грн. Прямі витрати на 

оплату праці робітників виробництва склали: по продукції А-3000,00грн., по 

продукії Б-1500,00грн. 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри                                             проф.  Карпенко О.В. 

 
Провідний викладач                                   ст. викл. Пшенична А.Ж.                       
 

 

 

“______”______________________________р. 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 
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Комплексне контрольне завдання  

 (робота) 

  
з навчальної дисципліни «Облік і аудит » 

 
Варіант 9 

 

 

1. Поняття, класифікація, умови визнання, оцінка та аналітичний облік основних 

засобів. 

 

2. За наведеними господарськими операціями відобразити бухгалтерські 

проведення: 

 зараховано на поточний рахунок грошові кошти, що надійшли від         

покупців – 1200 грн. 

 

3.Як можна визначити фінансовий стан підприємства, коефіцієнт фінансової 

сталості якого складає 0,6 (теоретичне значення 0,5); коефіцієнт загальної 

ліквідності - 1,8 (оптимальне значення  2 - 2,5); коефіцієнт абсолютної 

ліквідності - 0,08 (теоретичне значення  0,2 - 0,25)? 

 

 

 

 

Завідувач кафедри                                             проф.  Карпенко О.В..                            

 
Провідний викладач                                   ст. викл. Пшенична А.Ж.                       
 

 

 

“______”______________________________р. 
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Комплексне контрольне завдання  

 (робота) 

  
з навчальної дисципліни «Облік і аудит » 

 
Варіант 10 

 

 

1. Порядок ведення та облік касових операцій. 

 

2. За наведеними господарськими операціями відобразити бухгалтерські 

проведення: 

 відпущено сировину і матеріали у виробництво – 600 грн. 

 

3.Визначить чи правильно зробила головний бухгалтер малого підприємства 

“Прогрес”, склавши бухгалтерське проведення  : 

   Дт- 631   Кт-  377  на суму 1820 грн.  Цим записом перекрита дебіторська 

заборгованість фірми “Старт” кредиторською заборгованістю фірми “Зоря”, по 

якій минув строк позивної давності. Які наслідки зробленого у обліку запису? 

 

 

 

 

Завідувач кафедри                                             проф.  Карпенко О.В.                        

 
Провідний викладач                                   ст. викл. Пшенична А.Ж.                       
 

 

 

“______”______________________________р. 

  

 
 

 

 

 



 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Напряму підготовки: 6.140103 «Туризм» 
 

Комплексне контрольне завдання  

 (робота) 

  
з навчальної дисципліни «Облік і аудит » 

 
Варіант 11 

 

1. Документальне   оформлення   та   облік   надходження   основних   засобів   у 

результаті купівлі. 

 

2. За наведеними господарськими операціями відобразити бухгалтерські 

проведення: 

 з поточного рахунку погашено заборгованість перед вітчизняними 

постачальниками – 1200 грн. 

 

3. Скласти програму аудиторської перевірки банківських операцій 

колективного торговельного підприємства у вигляді таблиці 1. 

Таблиця 1 

Програма аудиторської перевірки банківських операцій 

аудиторською фірмою “Контакт-аудит” 

 

№ 

п/п 

Перелік питань і об”єктів 

перевірки 

Методи і 

процедури 

перевірки 

Джерела 

інформації для 

аудиту 

Дата 

перевіврки і 

ПІБ 

виконавця 

     

 

 

Завідувач кафедри                                             проф.  Карпенко О.В. 

 
Провідний викладач                                   ст. викл. Пшенична А.Ж.                       
 

 

 

“______”______________________________р. 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Напряму підготовки: 6.140103 «Туризм» 
 

 
Комплексне контрольне завдання  

 (робота) 

  
з навчальної дисципліни «Облік і аудит » 

 
Варіант 12 

 

1. Документальне оформлення та облік розрахунків з підзвітними особами. 

 

2. За наведеними господарськими операціями відобразити бухгалтерські 

проведення: 

 оприбутковано товари, виявлені як лишки при інвентаризації – 450 грн. 

 

3.Скласти програму аудиторської перевірки аудиту фінансових результатів та їх 

використання. 

 

Програма аудиторської перевірки фінансових операцій 

аудиторською фірмою “Контакт-аудит” 

 

№ 

п/п 

Перелік питань і об”єктів 

перевірки 

Методи і 

процедури 

перевірки 

Джерела 

інформації для 

аудиту 

Дата 

перевіврки і 

ПІБ 

виконавця 

     

 

 

 

 

Завідувач кафедри                                             проф.  Карпенко О.В. 

 
Провідний викладач                                   ст. викл. Пшенична А.Ж.                       
 

 

 

“______”______________________________р. 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Напряму підготовки: 6.140103 «Туризм» 
 

 
Комплексне контрольне завдання  

 (робота) 

  
з навчальної дисципліни «Облік і аудит » 

 
Варіант 13 

 

1. Системи оплати праці та документальне оформлення нарахування заробітної 

плати. 

 

2. За наведеними господарськими операціями відобразити бухгалтерські 

проведення: 

 списано витрати на збут на фінансові результати – 450 грн.. 

 

3. Скласти програму аудиторської перевірки виробничих запасів. 

 

Програма аудиторської перевірки виробничих запасів 

аудиторською фірмою “Контакт-аудит” 

 

№ 

п/п 

Перелік питань і об”єктів 

перевірки 

Методи і 

процедури 

перевірки 

Джерела 

інформації для 

аудиту 

Дата 

перевіврки і 

ПІБ 

виконавця 

     

 

 

 

Завідувач кафедри                                             проф.  Карпенко О.В. 

 
Провідний викладач                                   ст. викл. Пшенична А.Ж.                       
 

 

 

“______”______________________________р. 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Напряму підготовки: 6.140103 «Туризм» 
 

 
Комплексне контрольне завдання  

 (робота) 

  
з навчальної дисципліни «Облік і аудит » 

 
Варіант 14 

 

1. Документальне оформлення та облік розрахунків з дебіторами за товари, 

роботи, послуги. 

 

2. За наведеними господарськими операціями відобразити бухгалтерські 

проведення: 

 нараховано заробітну плату працівникам відділу збуту – 4600 грн. 

 

3. Скласти програму аудиторської  перевірки витрат виробництва. 

 

Програма аудиторської перевірки витрат виробництва 

аудиторською фірмою “Контакт-аудит” 

 

№ 

п/п 

Перелік питань і об”єктів 

перевірки 

Методи і 

процедури 

перевірки 

Джерела 

інформації для 

аудиту 

Дата 

перевіврки і 

ПІБ 

виконавця 

     

 

 

 

 

Завідувач кафедри                                             проф.  Карпенко О.В. 

 
Провідний викладач                                   ст. викл. Пшенична А.Ж.                       
 

 

 

“______”______________________________р. 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Напряму підготовки: 6.140103 «Туризм» 
 

 
Комплексне контрольне завдання  

 (робота) 

  
з навчальної дисципліни «Облік і аудит » 

 
Варіант 15 

 

1. Облік розрахунків з органами соціального страхування. 

 

2. За наведеними господарськими операціями відобразити бухгалтерські 

проведення: 

 погашено заборгованість за внесками до статутного капіталу шляхом внесення 

нематеріальних активів – 4500 грн. 

3. Скласти програму аудиторської перевірки нематеріальних активів 

акціонерного товариства. 

 

Програма аудиторської перевірки нематеріальних активів 

аудиторською фірмою “Контакт-аудит” 

 

№ 

п/п 

Перелік питань і об”єктів 

перевірки 

Методи і 

процедури 

перевірки 

Джерела 

інформації для 

аудиту 

Дата 

перевіврки і 

ПІБ 

виконавця 

     

 

 

 

 

Завідувач кафедри                                             проф.  Карпенко О.В. 

 
Провідний викладач                                   ст. викл. Пшенична А.Ж.                       
 

 

 

“______”______________________________р. 

 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Напряму підготовки: 6.140103 «Туризм» 
 

 
Комплексне контрольне завдання  

 (робота) 

  
з навчальної дисципліни «Облік і аудит » 

 
Варіант 16 

 

1. Облік розрахунків з бюджетом. 

 

2. За наведеними господарськими операціями відобразити бухгалтерські 

проведення: 

 зараховано на поточний рахунок грошові кошти з каси – 500 грн. 

 

3. Скласти програму аудиторської перевірки витрат обігу торговельного 

підприємства. 

 

Програма аудиторської перевірки витрат обігу  

аудиторською фірмою “Контакт-аудит” 

 

№ 

п/п 

Перелік питань і об”єктів 

перевірки 

Методи і 

процедури 

перевірки 

Джерела 

інформації для 

аудиту 

Дата 

перевіврки і 

ПІБ 

виконавця 

     

 

 

 

Завідувач кафедри                                             проф.  Карпенко О.В. 

 
Провідний викладач                                   ст. викл. Пшенична А.Ж.                       
 

 

 

“______”______________________________р. 

 

 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Напряму підготовки: 6.140103 «Туризм» 
 

 
Комплексне контрольне завдання  

 (робота) 
 з навчальної дисципліни «Облік і аудит » 

 
Варіант 17 

 

1. Документальне оформлення та облік кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги. 

 

2. За наведеними господарськими операціями відобразити бухгалтерські 

проведення: 

 надійшли товари від вітчизняного постачальника за первісною вартістю 2000 

грн., крім того ПДВ - ? 

 

3. Скласти програму аудиторської перевірки розрахунків по оплаті праці і 

нарахувань на неї. 

 

Програма аудиторської перевірки розрахунків по оплаті праці 

аудиторською фірмою “Контакт-аудит” 

 

№ 

п/п 

Перелік питань і об”єктів 

перевірки 

Методи і 

процедури 

перевірки 

Джерела 

інформації для 

аудиту 

Дата 

перевіврки і 

ПІБ 

виконавця 

     

 

 

Завідувач кафедри                                             проф.  Карпенко О.В. 
Провідний викладач                                   ст. викл. Пшенична А.Ж.                       
 

 

 

“______”______________________________р. 

 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Напряму підготовки: 6.140103 «Туризм» 
 

 
Комплексне контрольне завдання  

 (робота) 

  
з навчальної дисципліни «Облік і аудит » 

 
Варіант 18 

 

1. Облік грошових документів та грошових коштів у дорозі. 

 

2. За наведеними господарськими операціями відобразити бухгалтерські 

проведення: 

 нараховано знос основних засобів збутового призначення – 4500 грн. 

 

3. Скласти програму аудиторської перевірки товарних операцій роздрібного 

торговельного підприємства. 

 

Програма аудиторської перевірки товарних операцій 

аудиторською фірмою “Контакт-аудит” 

 

№ 

п/п 

Перелік питань і об”єктів 

перевірки 

Методи і 

процедури 

перевірки 

Джерела 

інформації для 

аудиту 

Дата 

перевіврки і 

ПІБ 

виконавця 

     

 

 

 

Завідувач кафедри                                             проф.  Карпенко О.В. 

 
Провідний викладач                                   ст. викл. Пшенична А.Ж.                       
 

 

 

“______”______________________________р. 

 

 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Напряму підготовки: 6.140103 «Туризм» 
 

 
Комплексне контрольне завдання  

 (робота) 

  
з навчальної дисципліни «Облік і аудит » 

 
Варіант 19 

 

1. Порядок відкриття рахунків в банках в національній та іноземних валютах. 

Порядок відображення операцій на рахунках. 

 

2. За наведеними господарськими операціями відобразити бухгалтерські 

проведення: 

 введено нематеріальні активи в експлуатацію – 4500 грн. 

3. Скласти програму аудиторської перевірки малого підприємства, яке 

здійснює торговельну діяльність. 

 

Програма аудиторської перевірки малого підприємства 

аудиторською фірмою “Контакт-аудит” 

 

№ 

п/п 

Перелік питань і об”єктів 

перевірки 

Методи і 

процедури 

перевірки 

Джерела 

інформації для 

аудиту 

Дата 

перевіврки і 

ПІБ 

виконавця 

     

 

 

Завідувач кафедри                                             проф.  Карпенко О.В. 

 
Провідний викладач                                   ст. викл. Пшенична А.Ж.                       
 

 

 

“______”______________________________р. 
 

 

 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Напряму підготовки: 6.140103 «Туризм» 
 

 
Комплексне контрольне завдання  

 (робота) 

  
з навчальної дисципліни «Облік і аудит » 

 
Варіант 20 

 

1. Порядок документального оформлення та облік надходження товарів і тари 

на підприємствах торгівлі. 

 

2. За наведеними господарськими операціями відобразити бухгалтерські 

проведення: 

 нараховано податок на прибуток – 450 грн. 

3.Оцінити фінансову стійкість підприємства і визначити шляхи її зміцнення 

на підставі слідуючих показників: 

Коефіцієнти На початок року На кінець року Оптимальне значення 

Незалежності (К н) 0,16 0,23 0,5 

Заборгованості (К з) 5,3 3,3 0,5 – 1 

Маневреності (К м) 0,2 0,6 0,4 – 0,6 

Інсвестування (К і) 1,4 2,7  1 

Покриття запасів і 

затрат (К  зз) 

 

0,1 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

Завідувач кафедри                                             проф.  Карпенко О.В. 

 
Провідний викладач                                   ст. викл. Пшенична А.Ж.                       
 

 

 

“______”______________________________р. 

 

 

 
 


