
вірки на існуючі стандарти і вміст залишок, інші якісні і кількісні 
характеристики. 

Як правило, такій перевірці в першу чергу підлягають харчові ви-
роби і харчові групи виробів, що відносяться до спожитих виробів 
людиною. 

Завдання 14 
1. Приеести приклад контрольного запуску сировини і матеріаліе 

у еиробнщтео та аналізу готоеої продукції. 

Література; 5, 14, 16, 22, 23. 

Контрольні питання 
1. Суть і порядок проведення контрольних обміріе на прикладі 

будівельно-ремонтоних робіт. 
2. 6 завдань в ході обстеження об 'єктів. 
3. Приклад обстеження об 'кту. 
4. Завдання контрольного запуску сировини і матеріалів у вироб-

ництво. 
5. Технологія контрольного запуску сировини і матеріалів у виро-

бництво на прикладі. 
6. Завдання і методика лабораторного аналізу готової продукції 

на прикладі. 
7. Контрольні перевірки при оприбуткуванні вантажів на прик-

ладі. 
8. Джерела утворення надлишків при оприбукуванні вантажів 

та інших матеріано-товарних цінностей. 
9. Документооборот на складі, на прикладі. 

Термінологічний словник 
Контрольні перевірки проводяться також з метою виявлення 

недоліків техніки, можливості отримання продукції кращої якості або 
у певному вигляді, що краще застосовується при технологічному і 
виробничому процесі, що недостатньо. 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Конституція України. 
2. Кримінальний кодекс України. 
3. Закон України „Про банки і банківську діяґльність”. 
4. Закон України „Про страхування”. 
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5. Положення про документальне забезпечення записів у бухгал-
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(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінан-
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7. Постанова КМ України „План заходів із запобігання та проти-
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