ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ДО ПМК
Загальні поняття про облік і його роль у системі управління.
Види бухгалтерського обліку (фінансовий, управлінський, податковий).
Функції бухгалтерського обліку.
Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку.
Метод бухгалтерського обліку, його складові частини.
Поняття про бухгалтерські рахунки, їх будова, класифікація.
Подвійний запис, його суть і контрольне значення.
Кореспонденція рахунків, бухгалтерські проводки.
Порядок записів на рахунках, поняття сольдо та оборотів. Порядок
виведення сальдо на активних. пасивних і активно-пасивних рахунках.
10.Рахунки синтетичного і аналітичного обліку. Взаємозв’язок між рахунками і
балансом.
11.План рахунків, його суть, будова, значення. Позабалансові рахунки.
12.Поняття балансу, його значення і використання в управлінні.
13. Бухгалтерський баланс, його зміст і будова. Зміни в балансі, зумовлені
господарськими операціями.
14.Класифікація бухгалтерських рахунків за економічним змістом.
15.Класифікація бухгалтерських рахунків за призначенням і структурою.
Характеристика контрактивних рахунків.
16.Документація як складова частина методу бухгалтерського обліку.
17.Класифікація документів, їх структура, вимоги до складення.
18.Суть і значення інвентаризації. Види інвентаризації.
19.Порядок проведення інвентаризації, відображення її результатів у
бухгалтерському обліку.
20.Класифікація облікових регістрів.
21.Характеристика італійської, німецької, французької, американської форм
бухгалтерського обліку в історичному аспекті.
22.Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку, її переваги та
недоліки.
23.Характеристика журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку.
24.Сучасні форми бухгалтерського обліку, що використовуються в Україні.
25.Помилки в бухгалтерських записах, способи їх виявлення і виправлення.
26.Облікові регістри, їх класифікація та значення в бухгалтерському обліку.
27.Методологічне, інформаційне та технічне забезпечення ведення обліку на
підприємствах України.
28.Поняття і порядок визначення статутного фонду на підприємствах різних
форм власності.
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29.Умови змін статутного фонду та порядок їх відображення в обліку.
30.Поняття основних засобів, їх класифікація, оцінка.
31.Облік амортизації та зносу основних засобів.
32.Облік находження, ремонту та вибуття основних засобів.
33.Нематеріальні активи. Облік їх надходження, амортизації та вибуття.
34.Поняття та види фінансових вкладів.
35.Форми і системи оплати праці.
36.Облік використання робочого часу.
37.Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з оплати праці.
38.Облік відрахувань на соціальні заходи.
39.Облік находження та реалізація товару аптечного асортименту.
40.Облік виробничої діяльності аптек.
41.Товарні запаси аптеки, їх класифікація.
42.Облік товарно-матеріальних цінностей аптеки.
43.Кореспонденція рахунків при використанні касового методу та методу
нарахування при визначенні обсягу реалізації.
44.Облік торгової націнки.
45.Бухгалтерський та податковий облік товарів.
46.Облік бартерних (товарообмінних) операцій.
47.Облік касових операцій, їх документальне оформлення.
48.Облік операцій за розрахунковими, валютними та іншими рахунками.
49.Облік розрахунків з підзвітними особами.
50.Облік розрахунків з постачальниками.
51.Облік розрахунків з бюджетом та поза бюджетними платежами.
52.Особливості обліку операцій в іноземних валютах.
53.Облік кредитів банку. Умови і форми кредитування підприємств.
54.Взаємозв’язок бухгалтерського та податкового обліку України.
55.Податкова система. Основні види податків.
56.Розрахунок податку на прибуток та заповнення податкових декларацій.
57.Формування та облік власного капіталу, фондів і резервів.
58.ПДВ, пільги з ПДВ, порядок розрахунку.
59.Порядок оплати в бюджети та повернення невірно оплачених податків.
60.Класифікація витрат аптечного підприємства.
61.Бухгалтерський облік доходів та витрат.
62.Облік фінансових результатів та використання прибутку.
63.Склад фінансових результатів від позареалізаційних операцій.
64.Значення бухгалтерської звітності та її використання в управлінні.
65.Склад і форми бухгалтерської звітності.

