Пояснювальна записка
Програма фахових вступних випробувань для навчання за скороченими
програмами

молодшого

оподаткування

спеціаліста

відповідно

до

зі

спеціальності

навчального

плану

071
для

Облік

і

підготовки

кваліфікованих робітників за професіями 4121 «Обліковець з реєстрації
бухгалтерських даних», 4212 «Касир (в банку)».
В програму фахових вступних випробувань включаються наступні
дисципліни:
-

«Основи бухгалтерського обліку»;

-

«Основи галузевої економіки»;

-

«Інформаційні
технології»; «Охорона
праці».

Конкурсні

фахові

випробування

для

вступу

на

навчання

за

скороченими програмами молодшого спеціаліста зі спеціальності 071 Облік і
оподаткування проводяться за допомогою тестових завдань.
Тести одного рівня складності розроблені з усіх тем вищевказаних
дисциплін.
Схема відповідності кількості набраних балів до оцінки за 100 бальною
системою оцінювання (100 - 200 балів)
Кількість набраних балів

Оцінка

180-200

«відмінно»

140-179

«добре»

100-139

«задовільно»

менше 100

«незадовільно»

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ»
1.
Поняття про господарський облік, його значення.
2.
Види обліку, їх характеристика.
3.
Облікові вимірники.
4.
Завдання бухгалтерського обліку.
5.
Організація бухгалтерського обліку у підприємствах.
6.
Поняття про документи і документацію.
7.
Реквізити документів.
8.
Вимоги до оформлення бухгалтерських документів.
9.
Поняття про документообіг і організацію зберігання документів на
торгових підприємствах.
10. Поняття про матеріальну відповідальність, її види.
11. Матеріально відповідальні особи.
12. Форми матеріальної відповідальності, її документальне оформлення.
13. Відшкодування збитків від нестач матеріально відповідальними
особами.
14. Поняття про договір постачання.
15. Зміст супровідних товарних документів.
16. Порядок приймання товарів за кількістю та якістю, документальне
оформлення.
17. Реалізація товарів, переоцінка товарів, її види, документальне
оформлення.
18. Поняття про касові операції, види і функції кас торговельного
підприємства.
19. Ознаки платіжної спроможності грошових знаків.
20. Документальне оформлення здачі готівки в головну касу, видачі
готівки з головної каси.
21. Інвентаризація, її завдання, види інвентаризації.
22. Терміни і порядок проведення інвентаризації товарно-матеріальних
цінностей.
23. Підготовка товарів до інвентаризації матеріально-відповідальними
особами.
ЛІТЕРАТУРА:
1.Податковий Кодекс України(із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України (останні зміни від 2 червня 2016 року № 1411-VIII).
3.Закони України (із змінами та доповненнями):
2.Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
від 16 липня 1999року №996-XIV.
3. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 03 грудня 1990 року № 507XII.
4. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р.

5. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
затверджене Постановою Правління Національного Банку України від
15.12.2004р. N 637.
6.Бухгалтерський облік на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського
харчування споживчої кооперації. Навч.посіб./За ред. В.О.Озерана.-К.:НМЦ
«Укоопосвіта», 2013.
7.Ткаченко Н.М.Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і
звітність.Підруч.-К.:Алерта,2011.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ»
1.
Поняття ринкової економіки. Формування ринкових відносин.
2.
Купівельний попит та пропозиція на споживчому ринку.
3.
Формування споживчого ринку, його структура та інфраструктура.
4.
Поняття та основні ознаки підприємництва.
5.
Поняття та основні ознаки підприємництва.
6.
Види та організаційно-правові форми підприємств.
7.
Ресурси підприємств.
8.
Трудові ресурси та оплата праці.
9.
Матеріально - технічна база торговельного підприємства, її сутність та
значення.
10. Основні фонди та їх склад.
11 . Нематеріальні активи.
12. Поняття та функції фінансів торговельного підприємства. 13.Оборотні
кошти підприємства. Кредитування.
14. Поняття, система цін, їх види та структура.
15. Система оподаткування, економічна суть податків.
16. Основні податки підприємства.
17. Види показників господарської діяльності.
18. Поняття витрат, їх вплив на результати торгової діяльності.
19. Поняття прибутку та його формування.
20. Розподіл та використання прибутку.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Господарський кодекс України: Офіційний текст. - К.: Кондор, 2003.
2. Власова Н.О., Краснокутська Н.С., Круглова О.А., Мілаш І.В. Економіка
ресторанного господарства: Навч.посіб. – Х.: Світ книг, 2013.
3. Буров, М. П. Основи національної економіки: Підручник / М. П. Буров,
Е. Р. Чистяков. - М: Економіка, 2013.
4. Череданова, Л. Н. Основи економіки і підприємництва: Підручник для
учнів установ поч. проф. освіти / Л. Н. Череданова. - М.: ВЦ Академія, 2013.
5. Шевельова, С. А. Основи економіки і бізнесу: Навчальний посібник / С. А.
Шевельова, В. О. Стогів. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
6. Борисов, Е. Ф. Основи економіки: Підручник і практикум для СПО / Е. Ф.
Борисов. - Люберці: Юрайт, 2016.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
1. Поняття про сучасні інформаційні технології, компоненти інформаційної
системи та їх функціональне призначення.
2. Нові інформаційні технології як нетрадиційне джерело отримання
інформації: експертні системи, гіпертекст і мультимедіа.
3. Застосування персонального комп'ютера з метою отримання нової
інформації.
4. Пристрої введення, виведення, збереження інформації.
5. Засоби інформаційних технологій.
6. Електронні таблиці, їх можливості та використання для розрахунків.
7. Формат комірки.
8. Створення елементарних формул.
9. Призначення та основні характеристики комп'ютерних мереж.
10. Глобальна мережа Інтернет.
11. Поняття про "сайти", "веб-сторінки", "браузери", "пошукові системи".
12. Пошук інформації в Інтернет.

ЛІТЕРАТУРА:

Економічна інформатика : підручник / [Макарова М.В., Гаркуша С.В.,
Білоусько Т.М., Гаркуша О.В.]; за заг. ред. д.е.н., проф., М.В. Макарової. –
Суми : Університетська книга, 2011. – 480 с.
2.Симонович С.В. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е изд.
Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011. – 640 с.: ил.
3. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. К.:
Центр учбової літератури, 2012. – 240 с.
4.Матвієнко М.П., Розен В.П., Закладний О.М. Архітектура комп’ютера. – К.:
Видавництво Ліра – К, 2013. – 264с.
5.Сокол І. М. Технологія ВЕБ 2.0. Сайти, блоги, фотосервіси, карти
знань / Сокол І. М. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с.
1.

6. Інформатика: 11 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: 1 - 7 4 рівень
стандарту / И.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг.
ред.. М.З. Згуровського. - К.: Генеза, 2011. - 304 с.
7. Й.Я.Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько. Інформатика 10
клас. Рівень стандарту.: Київ «Генеза», 2010

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
«ОХОРОНА ПРАЦІ»

1. Сучасний стан охорони праці в Україні.
2. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих чинників.
3. Суб'єкти та об'єкти охорони праці.
4. Конституційні засади охорони праці в Україні.
5. Гарантії прав працівників на охорону праці, пільги і компенсації за важкі
та шкідливі умови праці.
6. Загальні питання з охорони праці.
7. Охорона праці жінок, інвалідів.
8. Обов'язки працівників щодо дотримання вимог нормативно-правових актів
з охорони праці.
9. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій.
10. Служба охорони праці підприємства.
11. Атестація робочих місць за умовами праці.
12. Комісія з питань охорони праці підприємства, основні завдання та права
комісії.
13.Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів.
14. Правові та організаційні основи охорони праці.
15. Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський
контроль за охороною праці.
16. Організація охорони праці на підприємстві.
17. Навчання з питань охорони праці.
18. Профілактика травматизму та професійних захворювань.
19. Основи фізіології та гігієни праці.
20. Основи виробничої безпеки.
21 .Основи пожежної профілактики на виробничих об'єктах.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Кодекс законів про працю України.
2. Закони України (зі змінами та доповненнями):
2.1. "Про охорону праці".
2.2. "Основи законодавства України про охорону здоров'я". 23. "Про
пожежну безпеку".
2.8. "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".
2.9. "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".
2.10. "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності",
2.11. "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності".

3. Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання розслідування та
ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
вироб¬ництві" від 25.08.04. - № 1112.
4. НПАОП 0.00-4.11 -07 Наказ Держгірпромнагляду "Типове положення про
діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони
праці" від 21.03.07.-№56.
5. НПАОП 0.00-4.2 1-04 Наказ Держнаглядохоронпраці "Типове положення про
службу охорони праці" від 15.11.04. - № 255.
6. Гогiташвiлi Г. Г., Лапiн В. М. Основи охорони працi: навчальний посiбник-

4-те вид., випр. i доп.. - К. : Знання, 2010 . - 302 с.
7. Охорона праці (Законодавство. Організація роботи): Навч. посіб. / За заг.
ред. к.т.н., доц. І. П. Пістуна. – Львів: “Тріада плюс”, 2013. – 648 с.
8. Охорона праці (практикум): Навч. посіб. / За заг. ред.. к.т.н., доц.. І. П.
Пістуна. – Львів: «Тріада плюс», 2011 – 436 с.

