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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Методичні рекомендації з підготовки до вступних фахових випробувань 

розроблені на базі положення „Про організацію навчального процесу у 

вищих навчальних закладах”.  

Вступні фахові випробування проводиться при вступі на спеціальність 

071 Облік і оподаткування (ОПП «Бухгалтерський облік»). Комплексні 

тестові завдання розроблені з Бухгалтерського обліку, Економічного аналізу, 

Економіки підприємства, Інформаційних систем і технологій в обліку, 

Охорони праці. Під час вступних випробувань передбачено оцінити 

практичні та теоретичні знання і вміння вступників. 

Кожен варіант містить 20 тестових завдань. Завдання в свою чергу 

умовно поділяються на дві частини, які відрізняються за структурою та 

складністю. 

У першій частині кожного варіанту викладено 16 завдань (тест № 1-16) 

теоретичного характеру з вибором однієї правильної відповіді. При цьому 

для кожного завдання наведено 3 або 4 відповіді, з яких тільки одна 

правильна. Завдання вважається виконаним, якщо у бланку відмічена тільки 

одна літера якою позначена правильна відповідь, при цьому вступник не 

повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють його вибір. Правильне 

розв’язання завдань цієї частини оцінюється 1 балом. 

У другій частині кожного варіанту представлено 4 завдання (тест № 17-

20) практичного характеру, де розміщені задачі. Після їх розв’язання слід 

вибрати 1 правильну відповідь. Правильне розв’язання завдань цієї частини 

оцінюється 2 балами. 

Вступні випробування за напрямом підготовки 071 Облік і 

оподаткування (ОПП «Бухгалтерський облік») має на меті визначити рівень 

професійної підготовки студентів. 

Питання, винесені на екзамен, охоплюють матеріал фахової підготовки і 

відповідають вимогам кваліфікаційної характеристики.  
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2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ПРИ 

СКЛАДАННІ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ФАХОВИХ 

ДИСЦИПЛІН 

 

Схема оцінювання завдань тесту: 

Завдання 1-16 з вибором однієї правильної відповіді – 0 або 1 бал. 

Завдання 17-20 з вибором однієї правильної відповіді – 0 або 2 бали. 

 

Оцінювання виконаних робіт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума балів при 

розв’язуванні тестових 

завдань 

Оцінка в балах Оцінка за 

200-бальною шкалою 

24 12 200 

23 – 22 11 190 

21 – 20 10 180 

19 – 18 9 170 

17 – 16 8 160 

15 – 14 7 150 

13 – 12 6 140 

11 – 10 5 130 

9 – 8 4 120 

7 – 6 3 110 

менше 5 2 100 
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3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ЕКЗАМЕН 

 

3.1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» 

 

Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації 

Зміст курсу « Бухгалтерський облік». Суть господарського обліку, його 

роль та функції. Види господарського обліку. Виникнення та розвиток 

бухгалтерського обліку. Мета і завдання бухгалтерського обліку, вимоги до 

нього. Регулювання бухгалтерського обліку. Вимірники , які застосовуються 

в обліку Види бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку. 

Поняття організації бухгалтерського обліку. Регулювання 

бухгалтерського обліку на рівні держави. Організація бухгалтерського обліку 

на підприємстві. Права та обов'язки головного бухгалтера.. Міжнародні та 

національні стандарти бухгалтерського обліку. Поняття облікової політики 

підприємства. 

 

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку 

Визначення предмета бухгалтерського обліку. Об'єкти 

бухгалтерського обліку, їх характеристика. Класифікація господарських 

засобів за складом і розміщенням, за джерелами утворення 

призначенням. Суть методу бухгалтерського обліку, його елементи, їх 

характеристика. 

 

Тема 3. Бухгалтерський баланс 

Бухгалтерський баланс: поняття, зміст, побудова. Структура 

бухгалтерського балансу .Типи  змін в балансі, зумовлені господарськими 

операціями. 

 

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

Рахунки бухгалтерського обліку, їх суть, призначення і будова  

Характеристика активних і пасивних рахунків. Обороти і залишок (сальдо) 

рахунків. Подвійний запис. Кореспонденція рахунків. Порядок відображення 

господарських операцій на рахунках, взаємозв'язок між рахунками і балансом. 

Хронологічний та систематичний запис господарських операцій. Рахунки 

синтетичного і аналітичного обліку, взаємозв'язок між ними.. Порядок 

запису операцій на рахунках аналітичного і синтетичного обліку. Поняття 

про субрахунки. Оборотні відомості по синтетичних і аналітичних рахунках, 

їх значення і порядок складання. 

 

Тема 5. Первинне спостереження, документація, інвентаризація. 

Первинне спостереження в обліку. Документація, її значення і роль. 

Вимоги до змісту, порядку складання й оформлення документів. 
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Класифікація документів. Порядок прийняття, перевірки, обробки та 

зберігання документів. Організація документообігу. Поняття, значення і 

завдання інвентаризації, її види. Порядок проведення інвентаризації. 

Результати інвентаризації, їх відображення в обліку. 

 

Тема 6. План рахунків бухгалтерського обліку 

Значення та ознаки класифікації рахунків. Класифікація рахунків 

стосовно балансу. Класифікація рахунків за економічним змістом. 

Класифікація рахунків за призначенням і структурою. План рахунків 

бухгалтерського обліку, його характеристика. 

 

Тема 7. Форми бухгалтерського обліку. 

Облікові регістри, їх призначення та класифікація. Помилки в 

бухгалтерських записах та способи їх виправлення. Форми бухгалтерського 

обліку, їх характеристика. 

 

Тема 8. Основи бухгалтерської звітності 

Суть і значення бухгалтерської звітності. Вимоги до звітності , 

принципи її підготовки. види звітності. Користувачі звітності. Склад 

фінансової звітності. Порядок складання та подання фінансової звітності. 

 

Рекомендована література  

 

Базова 

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні». 

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань 

та господарських операцій підприємств і організацій. 

3. Національні стандарти бухгалтерського обліку . 

4. Даньків Й.Я., Остап’юк М.Я. Бухгалтерський облік: Підручник. – К.: 

Знання, 2007 р. 

5. Кужельний М.В., Коцупатрий М.М. та інші. – Бухгалтерський облік: 

Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. 

Бухгалтерський облік. – К.:КНЕУ, 2005 р. 

6. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і 

звітність, - К.: Алерта, 2011р. 

 

Допоміжна 

7. Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник для внз / Н. В. 

Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., 

перероб. і допов. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 424 с. 
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8. Кужельний М.В., Коцупатрий М.М. та інші. – Бухгалтерський облік: 

Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. 

Бухгалтерський облік. – К.:КНЕУ, 2005 р. 

9. Кім Г., Сопко В.В., Кім Ю.Г. Бухгалтерський облік: первинні 

документи та порядок їх заповнення. К. 2006 р. 

10. Кім Ю. Г. Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та 

порядок їх заповнення : навч. посібник для внз / Ю. Г. Кім; М-во 

освіти і науки України. - К. : Центр учб. літ., 2014.  

11. Мисака Г.В., Шаманська В.М. Бухгалтерський облік, Навч. посібник. 

– К.: 2007 р. 

12. Осмятченко Л.М., Шевчук В.Є. Бухгалтерський облік, - Львів, 

Магнолія 2006, 2007р. 

13. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і 

звітність. – К.: Алерта, 2007 р. 

14. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і 

звітність, - К.: Алерта, 2008 р. 

15. Шара Є. Ю. Фінансовий облік I : навч. посібник / Є. Ю. Шара, І. Є. 

Соколовська Гонтаренко; Держ. фіскальна служба України, Нац. ун-т 

Держ. податкової служби України. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 336 с. 
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3.2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО 

АНАЛІЗУ» 

 

Тема 1. Предмет і види економічного аналізу 

 Економічний аналіз як галузь економічної науки. Основні етапи 

розвитку економічного аналізу.  

Господарська діяльність як предмет економічного аналізу.  

 Основні категорії економічного аналізу. Ресурси, фактори (чинники), 

резерви виробництва, їх класифікація. 

 Завдання економічного аналізу. 

 Види та напрямки економічного аналізу. 

 Місце економічного аналізу господарської діяльності в системі наук. 

Його зв’язок з іншими науками. 

 

Тема 2.Методичні прийоми економічного аналізу 

 Метод економічного аналізу. Визначення методу. Класифікація 

методів. Аналітичний метод і принципи аналітичного дослідження. 

Деталізація звітних даних. 

 Порівняння та його застосування в аналізі. Види порівнянь. Вимоги 

щодо забезпечення порівнянності даних. 

 Моделювання. Види моделей. Використання моделювання в 

економічному аналізі. 

 Балансові зіставлення. Сальдовий прийом, можливості використання 

його в аналізі. 

 Статистичні методи. Табличний метод. Використання табличного 

методу в аналізі. Прийом групувань і вибірки. Динамічні ряди. Обчислення 

відносних і середніх величин. Графічні методи. 

 Економіко-математичні методи, застосовувані в економічному аналізі, 

їх класифікація. 

 Соціологічні та інші методи, застосовувані в економічному аналізі. 

  

Тема 3.  Методика факторного аналізу 

 Поняття та завдання факторного аналізу. Види факторного аналізу.  

Основні етапи проведення факторного аналізу. Класифікація факторів в 

економічному аналізі. Моделювання факторних систем. Способи факторного 

аналізу: ланцюгових підстановок, абсолютних різниць, відносних різниць. 

 Індексний спосіб, пропорційного ділення, часткової участі, 

інтегральний, логарифмічний. 

  

Тема 4.  Інформаційна база та організація економічного аналізу 

 Система інформації  як база даних для аналізу господарської 

діяльності. Принципи організації інформаційного забезпечення. Вимоги до 

організації інформаційного забезпечення економічного аналізу. 
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 Класифікація джерел інформації, їх характеристика. Підготовка 

інформаційної бази для потреб економічного  аналізу. 

 Організація економічного аналізу на підприємствах: мета, завдання. 
Функції аналітичної служби. Принципи організації аналізу. 

 Оформлення результатів економічного аналізу. 

 Організація комп’ютерної обробки економічної інформації. 

 Суб’єкти економічного аналізу. 

 Планування аналітичної роботи. 

 

Рекомендована література 

 

Базова 

1. Болюх М. А., Бурчевський В. З., Горбаток М. І. та ін. Економічний аналіз 

– К.: КНЕУ, 2007. – 560 с. 

2. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.пос. – 3-тє вид., доп.і 

переробл. – К.: Знання – Прес, 2008. – 190с. 

3. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. 

Монографія. – К.: КНЕУ, 2011. – 387с. 

4. Мельник В.М. Основи економічного аналізу. Короткий теоретико-

методологічний курс. – Навч.пос. – К.: Кондор, 2009. – 128с. 

Допоміжна 

5. Іващенко В.М., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. 

– К.: Нічлава, 2009. – 204с. 
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3.3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» 

 

Тема 1. Підприємство в сучасній системі господарювання 
Поняття «підприємство», його мета, функції та основні ознаки. Правові 

основи утворення та функціонування підприємств. Класифікація і структура 

підприємств. 

 

Тема 2. Трудові ресурси 
Сутність процесу управління підприємством. Функції управління, їх 

характеристики. Принципи і методи управління підприємством.  

Поняття персоналу підприємства, його класифікація. 

Продуктивність праці та методи її вимірювання. 

  

Тема 3. Капітал, виробничі фонди на нематеріальні ресурси 
Виробничі фонди підприємства. Оцінка, класифікація і структура 

основних фондів. Знос та амортизація основних фондів. Показники 

використання основних фондів підприємства.     

Склад, структура і нормування оборотних фондів. Оборотні кошти 

підприємства, їх класифікація, структура та джерела формування. Показники 

ефективності використання оборотних коштів підприємства.  

Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства. Поняття та 

класифікація нематеріальних активів підприємства.  

 

Тема 4. Інноваційна та інвестиційна діяльність підприємства 
Інновації та інноваційні процеси, їх види та характеристика.  

Інвестиційна діяльність та інвестиції, їх види та характеристика. 

Виробничі інвестиції, їх склад і структура, джерела фінансування. Оцінка 

економічної ефективності виробничих інвестицій.  

 

Тема 5. Система планування на підприємстві 
Формування системи планування на підприємстві. Принципи і методи 

планування, їх класифікація.  

 

Тема 6. Організація виробництва та його обслуговування 
Організація виробництва як форма забезпечення ефективності 

діяльності підприємства. Формування та структура виробничого процесу.  

Поняття, види та чинники формування виробничої потужності 

підприємства.  

 

Тема 7. Продукція: сутність, різновиди та конкурентоспроможність 
Загальна характеристика продукції (послуг). Виробнича програма 

підприємства. Планування обсягів виробництва продукції. 
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Якість та конкурентоспроможність продукції. Механізми визначення 

рівня якості продукції.  

 

Тема 8. Витрати підприємства 
Характеристика витрат та їх класифікація. Види і показники 

собівартості продукції. Методи калькулювання продукції. 

Економічний зміст і функції та види цін. 

 

Тема 9. Результативність діяльності підприємства 
Поняття, види і шляхи зростання заробітної плати. Функції, принципи 

організації та регулювання заробітної плати. Тарифна система як основа 

організації оплати праці, її елементи. Форми і системи оплати праці..  

Дохід підприємства. Загальна схема формування фінансових 

результатів діяльності підприємства. Поняття, види і розподіл прибутку 

підприємства.  

Показники  ефективності діяльності підприємства. 

 

Список рекомендованої літератури 

 

Базова 

1. Господарський кодекс України. 

2. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства : Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2006. – 488 с. 

3. Шваб Л.І. Економіка підприємства. Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. 4-е вид. – К.: Каравела, 2007. – 584 с. 

 

Допоміжна 

4. Примак Т.О. Економіка підприємства: навч. посібник. – 4-те вид., стер. – 

К.: Вікар, 2006. – 219 с. – (Вища освіта XXI століття) 
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3.4. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

 

Тема 1. Економічна інформація і засоби формалізованого опису 

Поняття економічної інформації, іі види і властивості. 

Структура, форми подання та відображення економічної інформації. 

Система класифікації та кодування економічної інформації. 

Види й загальна характеристика класифікаторів економічної інформації. 

Моделювання елементів економічної інформації. 

 

Тема 2. Організація позамашинної інформаційної бази 
Структура інформаційного забезпечення. 

Поняття позамашинної інформаційної бази. 

 

Тема 3. Організація машинної інформаційної бази. 
Поняття машинної інформаційної бази. 

Класифікація баз даних за моделями представлення даних ( картотеки, 

мережеві, ієрархічні, реляційні, багатомірні, об’єктно – орієнтовані, 

дедуктивні ). 

Етапи проектування і створення баз даних. 

 

Рекомендована література 

 

Базова 

1. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і 

технології в обліку. Навчальний посібник . – К .: « Знання »,2007р. 

2. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і 

технології в обліку. Практикум . –     К.: « Знання»,2007р. 

Допоміжна 

3. Закон України « Про національну програму інформатизації ». 

4. Закон України «Про концепцію Національної програми 

інформатизації». 

5. Сиротинська А.П. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу. 

– К.: Центр учбової літератури, 2008. 
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3.5. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ОХОРОНА ПРАЦІ» 

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Конституційні засади охорони праці в Україні. Законодавство України 

про охорону праці. Закон України «Про охорону праці». Основні принципи 

державної політики України у галузі охорони праці. Гарантії прав 

працівників на охорону праці, пільги і компенсації за важкі та шкідливі 

умови праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів. Обов'язки 

працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони 

праці.  

Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій. 

Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення 

законодавства про охорону праці. 

Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура. 

Інструкції з охорони праці. Розробка та затвердження актів з охорони праці, 

що діють в організації. 

Фінансування охорони праці. Основні принципи і джерела. Заходи і 

засоби з охорони праці, витрати на здійснення і придбання яких включаються 

до валових витрат. 

 

Тема 2. Організація охорони праці на підприємстві 

Структура, основні функції і завдання управління охороною праці в 

організації. 

Служба охорони праці підприємства. Статус і підпорядкованість. 

Основні завдання, функції служби охорони праці. Структура і чисельність 

служб охорони праці. Права і обов’язки працівників служби охорони праці. 

Комісія з питань охорони праці підприємства. Основні завдання та 

права комісії. Регулювання питань охорони праці у колективному договорі. 

Атестація робочих місць за умовами праці. Мета, основні завдання та 

зміст атестації. Організація робіт та порядок проведення атестації робочих 

місць. Карта умов праці. 

 

Тема 3. Навчання з питань охорони праці 

Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів. Порядок 

проведення інструктажів для працівників. Інструктажі з питань охорони 

праці для вихованців, учнів, студентів. Принципи організації та види 

навчання з питань охорони праці. Вивчення основ охорони праці у 

навчальних закладах і під час професійного навчання. Навчання і перевірка 

знань з питань охорони праці працівників під час прийняття на роботу і в 

процесі роботи. 
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Тема 4. Профілактика травматизму та професійних захворювань. 

Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки 

виробничого характеру. Інциденти та невідповідності. Мета та завдання 

профілактики нещасних випадків професійних захворювань і отруєнь на 

виробництві. Основні причини виробничих травм та професійних 

захворювань. 

Розподіл травм за ступенем тяжкості. Основні заходи по запобіганню 

травматизму та професійним захворюванням. 

Складання планів номенклатурних заходів по попередженню нещасних 

випадків, захворювань і загальному покращенню умов праці. 

 

Тема 5. Основи фізіології та гігієни праці 

Основи фізіології праці. Втома. Гігієна праці, її значення. Чинники, що 

визначають санітарно-гігієнічні умови праці. 

Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності людини. 

Загальні підходи до оцінки умов праці та забезпечення належних, безпечних і 

здорових умов праці. 

 

Тема 6. Освітлення виробничих приміщень 

Основні світлотехнічні визначення. Природне, штучне, суміщене 

освітлення. Класифікація виробничого освітлення. Основні вимоги до 

виробничого освітлення. 

Нормування освітлення, розряди зорової роботи. Експлуатація систем 

виробничого освітлення. Джерела штучного освітлення, лампи і світильники. 

Загальний підхід до проектування систем освітлення. 

Дослідження та оцінка якості природного освітлення 

 

Тема 7. Вібрація 

Джерела, класифікація і характеристики вібрації. Гігієнічне 

нормування вібрацій. Методи контролю параметрів вібрацій. 

 Типові заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від 

вібрацій 

Дослідження та оцінка параметрів вібрації 

 

Тема 8. Шум, ультразвук та інфразвук 

Параметри звукового поля: звуковий тиск, інтенсивність, частота, 

коливальна швидкість. Звукова потужність джерела звуку. Класифікація 

шумів за походженням, за характером, спектром та часовими 

характеристиками. Нормування шумів. Контроль параметрів шуму, 

вимірювальні прилади. Методи та засоби колективного та індивідуального 

захисту від шуму.  
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Інфразвук та ультразвук. Джерела та параметри інфразвукових та 

ультразвукових коливань. Нормування та контроль рівнів, основні методи та 

засоби захисту від ультразвуку та інфразвуку. 

Гігієнічна оцінка виробничого шуму. 

 

Тема 9. Електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного 

діапазону 

Джерела, особливості і класифікація електромагнітних випромінювань 

та електричних і магнітних полів. Характеристики полів і випромінювань. 

Прилади та методи контролю. Захист від електромагнітних випромінювань і 

полів. Нормування електромагнітних випромінювань. 

 

Тема 10. Загальні вимоги безпеки. 

Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів. 

Безпека під час вантажно-розвантажувальних робіт. 

 

Тема 11. Електробезпека 

 Дія електричного струму на організм людини. Електричні травми. 

Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом. 

Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним 

струмом. Умови ураження людини електричним струмом. 

Безпечна експлуатація електроустановок: електрозахисні засоби і 

заходи. 

Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. 

 

Тема 12. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах. 

Показники вибухопожежонебезпечних властивостей матеріалів і 

речовин. Категорії приміщень за вибухопожежонебезпечністю. Класифікація 

вибухо-небезпечних та пожежонебезпечних приміщень і зон. 

Основні засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки виробничого 

об’єкту. Пожежна сигналізація. Засоби пожежогасіння. 

Дії персоналу при виникненні пожежі. Забезпечення та контроль стану 

пожежної безпеки на виробничих об’єктах. 

Вивчення питань пожежної безпеки працівниками. 

 

Рекомендована література 

 

Базова 

1. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н.Ткачук, 

М.О.Халімовський, В.В.Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006 – 448 с. 

2. Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І. М. 

Основи охорони праці. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 

2009. – 264 с. 
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3. Основи охорони праці:. /В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, 

Г.Г.Валенко та ін.; за ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.:Факт, 2005. – 

480 с. 

4. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: 

Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 

2009. – 295 с. 

5. Охорона праці: навч. посіб. / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, 

Р.М. Ковтун; за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 374 с. 

6. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. 

Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с. 

7. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник –– Львів: УАД, 

2006 – 336 с. 

Допоміжна 

8. Закон України «Про охорону праці».  

9. Кодекс законів про працю України  

10. Закон України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я».  

11. Закон України «Про пожежну безпеку».  

12. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку». 

13. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення».  

14. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності».  

15. Закон України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності».  

16. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві». 

17. Постанова Кабінету Міністрів України «Перелік заходів та 

засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких 

включаються до валових витрат». 

18. НПАОП 0.00-1.28-10 «Правила охорони праці під час 

експлуатації електронно-обчислювальних машин». Наказ 

Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65. 

19. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр 

нормативно-правових актів з питань охорони праці». Наказ 

Держнаглядохоронпраці України від 08.06.2004 р. № 151. 

20. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань 

охорони праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від  21.03.2007 р. 

№ 55. 
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21. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність 

уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці». 

Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56. 

22. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ 

Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15. 

24. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони 

праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255. 

26. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової 

безпеки та охорони праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 

16.01.2008 р. 

27. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення 

системи управління охороною праці. Затверджено Головою 

Держгірпромнагляду 07.02.2008. 


