


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Програма фахового випробування кваліфікованих робітників: оператор 

комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, 
конторський службовець(бухгалтерія), касир (на підприємстві, в установі, 
організації)   зі спорідненої професії призначена для кількісного та якісного 
оцінювання ступеня сформованості знань, умінь та навичок, професійної 
компетентності вступників за ОКР кваліфікований робітник для здобуття 
освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» зі спеціальності 
071 «Облік і оподаткування» за освітньою програмою «Бухгалтерський облік».  

Метою програми фахових випробувань кваліфікованих робітників є 
визначення рівня теоретичної та практичної підготовки вступника для майбутньої 
професійної діяльності, оцінювання рівня сформованості системи компетенцій 
кваліфікованих робітників зі спорідненої професії відповідно до цілей і завдань 
вищої освіти та вимогами ринку праці у виробничій сфері (галузі) діяльності. 

Завдання фахового випробування містить тестові питання закритої форми з 
дисциплін «Бухгалтерський облік», «Охорона праці», «Інформатика та 
комп’ютерна техніка», які дозволяють виявити рівень підготовки вступника, що 
одержав диплом кваліфікованого робітника за однією зі споріднених  професій: 
оператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, 
конторський службовець(бухгалтерія), касир (на підприємстві, в установі, 
організації).     

Кожне завдання фахового випробування кваліфікованих робітників свідчить 
про певний рівень компетентності вступників. Усі  варіанти завдань рівноцінні за 
складністю. Кожен варіант завдання містить 10 тестів, на кожне тестове питання  
запропоновано 4 варіанти відповідей, одна з яких є правильною.  

Для  рішення завдань фахового випробування вступникам відводиться 2 
академічних години. Перевірка робіт вступників здійснюється на підставі ключа 
відповідей.  

Оцінка виконаних завдань проводиться за 200 бальною шкалою оцінювання. 
За кожну вірну відповідь на тестове питання студент одержує 20 балів.  

Підсумкова оцінка складається з суми балів, які набрали вступники. 
Вступники, які набрали від 100 до 200 балів, приймають участь у конкурсному 
відборі. Вступники, які набрали менше 100 балів, не допускаються до участі в 
конкурсному відборі.  

 

 

 

 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 
Розділ 1  Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації 
 
Тема 1.1 Організація бізнесу та його обліку 
Визначення бухгалтерського обліку, теорії бухгалтерського обліку. Вивчення 

мети ведення бухгалтерського обліку, вимог до обліку та завдань обліку, функцій 
бухгалтерського обліку. Ознайомлення з видами обліку, вивчення їх особливостей. 
Визначення користувачів інформації, яку дає можливість отримати бухгалтерський 
облік. Ознайомлення з видами підприємств на яких повинен вестися бухгалтерський 
облік. Вивчення вимірників що застосовується в обліку. 

 
Розділ 2     Предмет і метод бухгалтерського обліку 
 
Тема 2.1 Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку 
Поняття предмету бухгалтерського обліку. Класифікація об’єктів обліку за 

складом та розміщенням, по джерелам формування. Класифікація активів 
підприємства за їх функціональною участю у процесі діяльності підприємства. 
Поняття господарських процесів, визначення об’єктів бухгалтерського обліку по 
кожному господарському процесу. 

 
Розділ 3     Бухгалтерський баланс 
 
Тема 3.1 Поняття бухгалтерського балансу  
Поняття балансу. Основи побудови балансу. Зміст, структура, призначення 

балансу. Зміст розділів балансу. 
 
Розділ 4 Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 
 
Тема 4.1 Поняття бухгалтерських рахунків. Види рахунків 
Характеристика та особливості ведення активних, пасивних, активно-пасивних 

рахунків. Поняття сальдо рахунка. Порядок обробки та визначення сальдо по 
бухгалтерським рахункам. 

 
Тема 4.2 Метод подвійного запису. Поняття кореспонденції рахунків 
Поняття кореспонденції рахунків. Бухгалтерські записи (проводки). Правила 

складання проводок. Прості та складні проводки. Приклади складання 
бухгалтерських проводок.  

 
Тема 4.3 Поняття синтетичних та аналітичних рахунків, особливості їх 

ведення. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку 
Поняття синтетичного та аналітичного обліку. Поняття синтетичних та 

аналітичних рахунків, порядок їх побудови та обробки. Взаємозв’язок синтетичних 
та аналітичних рахунків. Порядок узагальнення даних поточного обліку. Складання 
оборотних відомостей та шахового балансу. Особливості заповнення та обробки 
синтетичних та аналітичних оборотних відомостей. 



 
Розділ 5 Первинне спостереження, документація та інвентаризація 
 
Тема 5.1 Поняття спостереження, документації. Класифікація документів. 

Поняття документообігу 
Поняття спостереження, документації. Класифікація документів. Поняття 

документообігу. Порядок складання графіку документообігу. Особливості ведення 
первинних документів. 

 
Тема 5.2 Порядок проведення інвентаризації. Види інвентаризації та їх 

особливості 
Поняття інвентаризації. Призначення інвентаризації. Види інвентаризації, та їх 

особливості. Порядок проведення інвентаризації. 
 
Розділ 6  Форми бухгалтерського обліку 
 
Тема 6.1 Поняття регістрів бухгалтерського обліку. Класифікація регістрів 

обліку, порядок їх ведення 
Поняття регістрів бухгалтерського обліку. Класифікація регістрів обліку, 

порядок їх ведення. Особливості ведення регістрів різних видів. 
 
Тема 6.2 Форми бухгалтерського обліку  
Форми бухгалтерського обліку, особливості кожної форми обліку: журнальної, 

головної, меморіально-ордерної, журнально-ордерної, автоматизованої. Переваги та 
недоліки кожної з форм бухгалтерського обліку. 

 
Розділ 7 Охорона праці 
 

Тема 7.1 Основні законодавчі та нормативно - правові акти з охорони 
праці в галузі  

Нормативно – правове регулювання охорони праці. Галузеві програми 
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Положення по 
організацію системи управління охороною праці в галузі. Економічні аспекти охорони 
праці. 

 

Тема 7.2 Державне управління охороною праці в Україні. Система управління 
охороною праці в організації  

Політика в галузі охорони праці. Розподіл функціональних обов'язків з охорони 
праці керівників. Галузеві системи управління охороною праці. Регіональні системи 
управління охороною праці. Управління охороною праці на виробництві. 

 

Тема 7.3 Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного 
захворювання на виробництві  

Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи i види страхування. 
Страховий ризик i страховий випадок. Фонд соціального страхування від нещасних 
випадків. Правління Фонду. Виконавча дирекція Фонду. Джерела фінансування Фонду. 
Страхові виплати. Права та обов'язки роботодавця як страхувальника. 

 



 

Тема 7.4 Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування 
нещасних випадків 

Загальні положення та визначення. Мета та завдання розслідування нещасних 
випадків. Обов'язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків. 
Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань. 
Організація розслідування. 

 

Тема 7.5  Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування 
Вимоги до санітарного контролю за станом повітря робочої зони. Вимоги до 

засобів індивідуального захисту. Особливості заходів електробезпеки на 
підприємствах галузі. 

 
 

Тема 7.6  Пожежна сигналізація і зв'язок 
Засоби гасіння пожеж. Протипожежне постачання. Первинні засоби пожежі  

гасіння.  Автоматичні засоби пожежегасіння на об'єктах галузі. Контрольна робота 
№1 Правові та організаційні питання охорони праці. Основні фізіології, гігієни 
праці та виробничої санітарії. Основи техніки безпеки. Пожежна безпека. 

 
Розділ 8  Інформатика та комп’ютерна техніка 
 
Тема 8.1 Архітектура персонального комп’ютера  
Архітектура ЕОМ. Класифікація пристроїв введення і виведення інформації. 
 
Тема 8.2 Файлова система. ОС Windows  
Програмне забезпечення. Операційні системи. Основні функції. Інтерфейс. 
 
Тема 8.3 Призначення, основні можливості текстових редакторів 
 Призначення, можливості. Фрагменти тексту дії з ними. Поняття про 

документи, створення документа. 
 
Тема 8.4 Електронні таблиці. Аналіз даних у середовищі табличного 

процесора 
Запуск табличного процесора відкриття, збереження документа. Поняття про 

основні елементи табличного процесора. Ведення та редагування даних. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 БІЛГОРОД - ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ РИБОПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ 

 
ОЦІНЮВАЛЬНИЙ ЛИСТ 
фахового випробування вступників  

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня  кваліфікованого робітника  
для здобуття освітньо-професійного ступеня  

фахового молодшого бакалавра 
за спеціальністю 071 Облік і оподаткування  

освітньо - професійна програма «Бухгалтерський облік» 
 

 _________________________________________________________________ 
(прізвище,ім’я, по-батькові студента) 

 
 
Варіант № _________________  
 
 
Визначте відповіді на тестові питання 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата________________________________________ 
 
Кількість балів_______________________________ 
 
Оцінка ______________________________________ 
 
Екзаменатор_________________________________ 
 
  __________________________________ 
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