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Програму розроблено

,Щержавних стандартiв пiдготовки

квалiфiкованого робiтника.
завдання з фаховот iндивiдуальнот спiвбесiди складено з дисциплiн:
Правознавство

-

I*rформатика та комп'ютерна TexHiKa;
EKoHoMiKa пiдприемства.

програма для фаховоi iндивiдуальнот ycHoi спiвбесiди

з

дисциплiни

<<Правознавства)>

Всmуп do meopii dерясавu i права
Причини виникнення держави. Поняття й ознаки держави. Функцii держави.
Щержавний лад- Форми держави, Поняття

i

види соцiалъних норм. Поняття та

ознаки права. Щжерела права. Система права

та iT

елементи. Система

законодавства.

Пр ав о Bidшo с llH tl. пр ав опору uлення.

Юр

ud ачн

а

Bid по Bid ал

bHicmb

правовiдносини. Склад правовiдносин. Пiдстави виникнення, змiни i
припинеНня правОвiдносиН. Правопорушення: поняття, склад, види. Юридична
вiдповiдалънiстъ: поняття, пiдстави, види,

Всmуп do консmumуцiйноzо права Украiнu

ПоняттЯ основногО закону держави. Структура Консти-тучiТ УкраТни.
ПОВНОВаЖення Конституцiйного

Суду УкраiЪи. Правова характеристика понять

((ЛЮДИНа>, <<особа)), ((громадянин>>.

СВОбОДИ Та обов'язки людини

i

Громадянство Украiни, Конституцiйнi права,

громадянина. Механiзми захисту прав та свобод

людини

l

громадянина в YKpaiHi. Органи державноi влади в УкраiЪi. Мiсцеве
самоврядування в YKpaiHi.

неповнолimнi як
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uвн

uх i кр ulw

суб'екmu цuвiльнttх, сiлwейнuх,

i н a,l
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н

uх

I]ивiльна правоздатнiсть

i

пр

а во вid н о с

mруdовчх,

uн

цивiльна дiездатнiсть.

обсяг

цивiльноi

правосуб'ектностi неповнолiтнiх. Сiм'я. Шлюб. Взаемнi права й обов'язки батькiв
i дiтей. Охорона дитинства, Прийняття на
роботу неповнолiтнiх. Робочий час i час

вiдпочинку неповнолiтнiх. оплата працi. особливостi
розiрвання трудового
договору з неповнолiтнiми. Охорона пРацi неповнолiтнiх. Ддмiнiстративнi
правопорушення. Злочини. Адмiнiстративна та кримiнальна вiдповiдальнiсть
неповнолiтнiх.
Свim юр uduчнuх професiй

Професiя (юрист)). Юридичнi спецiальностi (суддi, прокурори, слiдчi,
нотарiуси, адвокати, юрисконсульти, працiвники мiлiцii).

програма для фаховот iндивiдуальноi усноI спiвбесiди
з дисциплiни <<Iнформатика та комп'ютерна TexHiKa>>
Телиа 1.

Iнформацiя mа iнйоомацiйнi процесu. Iнdлормацiйна сuсmема mа

iI ct<lladoBi.

IНфОРмацiя

i

повiдомлення. Властивостi iнформацiТ. Види iнформацii,

ПоняттЯ про сучаснi засоби зберiгання
ПОВiДОМЛеНЬ,

й

опрацюваннjI повiдомлень. HociT

оДиницi вимiрювання eMHocTi запам'ятовуючих

СТРУКтУра iнформацiйноi системи: апаратна
ВЗаеМОДiя. TexHiKa безпеки

КОМП'ЮТеРа

та

пристроiЪ.

iнформацiйна складовi, ix

пiд час роботи на комп'ютерi. Правила пiдготовки

До роботи. Призначення та характеристики пристроiв введення-

виведення даних. ocHoBHi характеристики комп'ютера. Огляд
обчислювальноТ технiки, OcHoBHi галузi застосування комп'ютерiв.

c1^lacHoi

Тел,tа 2.

Операцiйна система Windows. Загальнi вiдомостi та принципи
роботи.
щовiдковi системи. Принципи роботи з довiдковою системою. Знайомство з
клавiатурою. Використання гарячих клавiш для управлiння ос windows.
Створення папок та ярликiв у BiKHax дискiв. Запам'ятовуючi пристроТ. Запис
iнформацiт, розпiзнавання iнформацiт. Розумiння елементiв
файловоi системи.

Знайомство

з

"Провiдником". BiKHo "Провiдника". особливостi копiювання,

перемiщення, вид€uIення.

графiчний редактор paint. Створення та редагуваншI малюнкiв та
документiв. Прийоми прискорення роботи. Введення тексту. Види шрифтiв,
робота

з

буфером обмiну. Редагування та оформлення тексту. Використання

технологii oLE для редагування об'ектiв рiзних додаткiв (об'ектiв Microsoft word - малюнкiВ Clipar1). Робота зi стандартною програмою "Блокнот". Зведення
тексту, редаryвання, збереження.

ПоняттЯ про стиСненнlI даних. Архiвацiя файлiв. Програми для
роботи з
архiвами. Поняття про комп'ютернi вiруси. Профiлактика i боротьба з
комп'ютернимИ вiрусами. Антивiруснi програми. Робота з дисковими сервiсними
програмами. Призначення та можливостi ik використання. Порядок складання
€tлгоритмiв.

Поняття програми.

Телла З

й прошесор

Mi

oft Word.

методи представлення документiв. Створення та редагування тексту,
введення тексту. Шрифти. Види шрифтiв. Робота з лiнiйкою, РедагуваннrI та
оформлення тексту. Робота з таблицями та графiчними об'ектами. Вкорiнення
об'сктiв з iнших додаткiв. Щрукування тексту,

Тема
dокуменmiв.

4.

CepBicHi

u mа

засобu

авmо"uаmuза

цii

оброблення

Форматування диску. .щисковi cepBicHi операцii. Програми захисту
вiд
комп'ютерних BipyciB. Програми стиснення iнформацii, Перетворення
документiв
у електронну форму.
Тема 5. Таfutачпuй проuесор.

призначення та функцiт табличного процесора. Електронна таблиця та iT
ocHoBHi об'скти. Введення i редагування даних
рiзного типу. Копiювання,
перемiщення' вилучення, форматування таблицi. Виконання обчисленъ
у
середовищi електронноi таблицi. ВикористаннrI
функцiй та операцiй для
опрацювання даних, поданих у таблицi. Побудова дiаграм та графiкiв на
ocHoBi
табличних даних. Упорядкування i пошук потрiбних даних в електроннiй таблицi.
Фiльтрування даних. Виведення табличних даних i дiаграм на
друк.

Тема

6.

поняття про бази даних та

ix

види: фактографiчнi та документальнi.

Iнформацiйно-пошуковi системи та системи управлiння базами
даних (суБд), ik
призначення та функцiт. Робота з файлами в системi
управлiння базами даних.
OcHoBHi поняття бази даних. Тили даних. ПроектуваннrI бази даних i створення

структури бази даних. Введення та редагування даних. Робота з таблицями.
Пошук, упорядкування та фiльтрування даних. Використання запитiв. Форми.
звiти, Програма power point Загальнi вiдомостi про мулътимедiйну технологiю.
Класифiкацiя авторських засобiв мультимедiа. Види

^га

типи презентацiй. Загальнi

вiдомосТi прО Роwеr Point. Створення презентацiТ. Пiдготовка до демонстрацiТ.
Щемонстрацiя слайдiв.

Темu

7. Глоба,rльна

мереuсо lп!еrпеt.

Iнформацiйний зв'язок

у мережi

Internet Апаратнi, про|рамнi та

iнформацiйнi ресурси с}п{асних мереж. Iдентифiкацiя комп'ютерiв
Адресацiя у мережi Internet. OcHoBHi послуги

у

мережi,

Програма для вступних випробуваць
з дисциплiни <<EKoHoMiKa пiдприемства)).

Тепilа

I. Вruобпuче пiOпDu с

Пiдприсмство, його ocHoBHi ознаки та принципи
функцiонування.
Поняття пiдприемства, його ознаки.

Органiзацiйно-економiчнi особливостi функцiонування
рiзних

видiв

пiдприемств.

класифiкацiя пiдприсмств за рiзними ознаками.
зовнiшне середовиlце функчiонування пiдприемства.

теrа

2. Ресvрсu пidпрuслс

Матерiальнi ресурси та нематерiальнi активи пiдприемств.
Поняття капiталу.

поняття основних

i

оборотних фондiв,

ix

фiзичне

та

економiчне

спрацювання, амортизацiю, показники ефективностi використання.

Поняття трудових pecypciB пiдприемства

та ix

характеристику за

квалiфiкацiйними ознаками.

поняття продуктивностi працi робiтникiв та факторiв ii пiдвищення.
Поняття iнвестицiй та ik видiв.
Структуру капiтальних вкладень.
Тема 3. Собiварmiсmь пDоil
Поняття витрат i собiвартостi продукцiТ.
Поняття i характеристика витрат на виробництво.

Види собiвартостi, показники собiвартостi продукцiТ,
Калькуляцiя собiвартостi.

Тема 4. Цiноvmвореrrн*

Суть цiни та

iT

функцii, характеристика складових.

Види цiн.
Структура цiни.
Методи державного регулювання цiн в YKpaiHi.

Тr*о
Поняття прибутку та рентабельностi пiдприемств.
Суть i ocHoBHi завдання фiнансовоТ дiялъностi.
Форми фiнансовоi звiтностi.
CyTHicTb прибуткУ пiдприемства, його видиi
функцiТ.
Рентабельнiсть пiдприемства.

Програма для встуцнцх випробувань
з дисциплiни <Бухгалтерський облiк>

Telпa 1. 1azaltbHa хmп-

CyTHicTb

i

' -' - - -

бухеа,пmепськоzо облitс!

значення бухгалтерського облiку як основи пiдприемницькоi

дiяльностi, його функцiт та завдання. Види облiку. Вимiрники, що застосовуються
в облiку. Предмет бухгалтерського облiку i його об'екти. Класифiкацiя об'ектiв

облiку за матерiальним i правовим аспектами .Метод бухгалтерського облiку та
його ocHoBHi елементи, Принципи бухгалтерського облiку за Законом Украiни

пПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi>. Порядок
регулюванн я бухг€Lлтер

ського облiку. Стандарти бухгалтерського облiку.

Тема 2. Бvхzuлmерськuй баlланс
БухгалтерсъкиЙ балано' йогО змiсТ

i

побудОва. ЗмiсТ статеЙ Балансу (Звiту

про фiнансовий стан) за Методичними рекомендацiями lцодо заповнення форм
фiнансовоТ звiтностi. Термiни, що використовуються в нп(с)Бо 1 <Загальнi
вимоги до фiнансовот звiтностi>. Характеристика статей балансу. cyTHicTb

i

типи

господарських операцiй. Вплив господарських операцiй на актив, пасив i валюту
бухгалтерсъкого балансу.

Суть i призначення paxyHKiB бухгалтерського облiку. Взасмозв'язок системи
paxyHKiB як складовоi метоДУ бухгалтерського облiку з iншими його складовими.

кореспонденцiя paxyHkiB бухгалтерського облiку. Бухгалтерське проведення.
вiдображення господарських операцiй на рахунках бухгаJIтерського облiку на
ocHoBi принципу подвiйного запису. Взаемозв'язок вiдображення господарських
операцiЙ на бухгалтерськИх рахунках,

в системi paxyHKiB i в балансi. Суть i
ocHoBHi ознаки синтетичних paxyHKiB, Суть i ocHoBHi ознаки аналiтичних
рахункlв.

Узагальнення даних поточного облiку

в

оборотнiй вiдомостi. Методика

складання оборотноi вiдомостi. Шахова оборотна вiдомiсть.
План paxyHKiB, його структура та зв'язок з балансом.
Tanla 4. Доwмепmацiя аоспоdа?ськtlх опеоацiй

щокументацiя в бухгалтерському облiку як спосiб первинного
спостереження за виробничою та фiнансово-господарською дiяльнiстю.

як засiб

!окументацiя

суцiльного

й

безперервного спостереження за

господарськими операцiями, засiб обгрунтування облiкових записiв. ocHoBHi
вимоги до змiсту первинних облiкових документiв.

Групування первинних документiв

за

призначенням. Групування

бухгалтерсъких документiв за характером вiдображення господарських операцiй.

Вимоги до первинних документiв на етапi фiксацiТ господарських операцiй.
перевiрка первинних документiв lцодо cyTi. та правильностi визначення суми

господарськоi операцiТ. Опрацювання первинних документiв у бухгалтерii.
порядок рознесення сум господарських операцiй, Органiзацiя документообiry на
пiдприемствi.
CYTHicTb

i

необхiднiсть iнвентаризацii. Мета та завдання iнвентаризацii,

Види iнвентаризацiТ. Органiзацiя iнвентаризацiТ на пiдприемствi. Результати
iнвентаризацii та ik оформлення.

Тема 5. Pezicmou бvхzа,лпеоськоео облitЕ

облiковi регiстри. Поняття та роль облiкових регiстрiв. Закон УкраТни пПро
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в ykpaTHi> ст.9 <первиннi облiковi
документи та регiстри бухгалтерсъкого облiку>. Правила ведення облiкових
регiстрiв. Способи виправлення помилок в облiкових регiстрах.

Фiнансова звiтнiсть. Склад, призначення фiнансовоi звiтностi та порядок iT
складанНя, ХаракТеристика нп(с)БО 1 <Загальнi вимоги до
фiнансовоi звiтностi>,

нп(с)БО 2

<Консолiдована фiнансова звiтнiсть>>, Методичних
рекомендацiй
щодо заповнення форм фiнансовоi звiтностi. Звiт про фiнансовi результати (Звiт
про сукупний дохiд) та його призначення. Звiт про
рух грошових коштiв i його
значення. Звiт про власний капiтал. Використання показникiв
фiнансовот звiтностi
для прийнrIття управлiнських рiшень.

а

амЕJъник
ку

МЕТОДИКА I КРИТЕРIi

ycHoi спiвбесiди
оцiнювання результатiв фаховоi iндивiдуальноi
зi спецiальностi: 071 облiк i оподаткуваншI

1.ЗавДаннядляфаховоiiндивiдУальноТУсноiспiвбесiдискладеЕона
пiдставi IiавчаJIьЕих програм професiйноi пiдготовки квалiфiкованих робiтникiв,
вiдповiдi,
Перевiрка знань проводиться методом iндивiдуальноi усноi

2.

Розроблено З0 BapiaHTiB, якi складаються з 8 питань

i

охоплюють програмний

матерiал в повному обсязi.

З.

Критерiiоцiнюванrrя.

максимальна сума балiв за вiдповiдь складае - 200 балiв

Мiнiмальна - 100 балiв.
Вiдповiдь Еа питання з дисциплiн - по 25 балiв
4. Результати перевiрки знань абiтурiентiв заносяться

у

<Вiдомiсть>

зразка,
аркуш ycHoi вiдповiдi, якi е офiцiйними документами установленого

t

Критерii оцiнюванпя вiдповiдi вступника
фаховоi iндивiдуальноi ycHoi вiдповiдi

Номер питання

Бальна шкала
оцiнювання

l
2

J
4
5

6
7
8

загальна кiлькiсть

?5 о
?ý 0

,ý

о

?5 о
?ý о
?ý о
25,0

,ý

о

200,0

