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ВСТУП 

 

 

Програму вступного іспиту за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» розроблено для 

абітурієнтів, які мають диплом за освітньо–кваліфікаційним рівнем  «спеціаліст», освітніми 

ступенями «бакалавр», «магістр» за неспорідненими спеціальностями та приймають участь у 

конкурсі відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», відповідно до  

Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VII; Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти» від 30.12.2015 р. №1187, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти» від 29.04.2015р. № 266.  

Метою фахового вступного випробування за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

освітнього ступеня «магістр» є виявлення рівня знань, умінь і навичок, одержаних 

абітурієнтами відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та освітніх ступенів 

«бакалавр» і  «магістр» за іншими спеціальностями. 

Програма побудована за змістовними розділами.  Кожен розділ програми містить 

перелік тем, за якими складено питання фахового іспиту, та список рекомендованої для 

підготовки літератури.  

Вступник повинен: 

- виявити: базові знання з теорії та практики дисциплін, що виносяться на вступне 

випробування: економічна теорія, економіка підприємства, фінансовий облік, податковий облік, 

управлінський облік, аудит, інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті; 

-  знати: базові економічні закони, принципи і категорії, методологію  оцінки рівня 

ефективного використання ресурсного і виробничо-господарського потенціалу; методи 

раціональної організації та ведення фінансового обліку на підприємствах на підставі ви-

користання національних стандартів; здійснювати документальне оформлення операцій з 

нарахування (обчислення) та сплати податків, складати податкові розрахунки; методи і 

прийоми обліку витрат та калькулювання собівартості продукції; методи і прийоми з 

організації,  планування та проведення аудиту, методику постановки типових бухгалтерських 

задач та алгоритми їх розв’язання з використанням систем управління базами даних і пакетів 

прикладних програм. 

- продемонструвати навички творчого, критичного погляду на поставлені практичні 

завдання та розробки обґрунтованих пропозицій щодо їх розв’язання.  
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БАЗОВА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ 

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

 

Мета: формування системи знань про економічні відносини як суспільну форму 

виробництва, проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи 

забезпечення суспільних потреб у різних суспільно-економічних формаціях. 

Завдання: вивчення загальних засад економічного життя суспільства; розкриття 

закономірностей розвитку економічної системи та діалектики взаємозв'язку її структурних 

елементів; з'ясування механізму дії економічних законів і механізму використання їх людьми у 

процесі господарської діяльності.  

Предмет: економічні відносини в їх єдності з продуктивними силами, політичними, 

ідеологічними, національними та іншими інститутами суспільства. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Предмет і метод політичної економії. 

2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси. 

3. Економічна система суспільства.  Відносини власності. 

4. Форми організації суспільного виробництва. 

5. Гроші. Витрати виробництва і прибуток. 

6. Ринок: суть, функції та умови формування. Класифікація ринків. 

7. Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу. 

8. Підприємство і підприємництво. Підприємництво в аграрній сфері.  

9. Капітал і наймана праця. Держава, її економічні функції. 

10.  Форми суспільного продукту в процесі відтворення. 

11. Розподіл національного доходу. Споживання і заощадження. 

12. Економічне зростання і його чинники. Економічні цикли. 

13. Зайнятість, відтворення робочої сили та відповідне державне регулювання. 

14. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва. 

15. Закономірності й етапи розвитку капіталістичної економічної системи. 

16. Економічна система сучасного капіталізму. 

17. Соціалістична економічна система та її еволюція. 

18. Закономірності й особливості розвитку перехідних економік. 

19. Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин. 

 

 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

 

Мета: сформувати у майбутніх фахівців сукупність знань та навичок використання 

наукового інструментарію теорії та практики господарювання, конкретних форм і методів 

управління, принципів формування й використання виробничого потенціалу; взаємодії всіх 

видів ресурсів, організацій та ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємства 

Завдання: вивчення теорії та методологічних засад засвоєння практичних навичок 

управління підприємством у конкурентному середовищі, формування вмінь ефективного 

використання ресурсного і виробничо-господарського потенціалу, забезпечення розширеного 

відтворення на основі інвестиційно-інноваційного розвитку 

Предмет: закономірності функціонування і розвитку підприємства в ринкових умовах, 

вартісна та кількісна оцінка факторів виробничого процесу, ефективність їх використання в 

умовах ринкових відносин 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Предмет, завдання і методологія науки «Економіка підприємства». 

2. Підприємство – основна ланка ринкової економіки. Земельні ресурси та ефективність 

їх використання.  
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3. Персонал підприємства. Продуктивність і оплата праці. 

4. Основний капітал і виробнича потужність підприємств. 

5. Матеріально-технічне забезпечення підприємств.  

6. Оборотний капітал підприємства.  

7. Нематеріальні активи підприємства. 

8. Авансований і власний капітал підприємств. 

9. Витрати і собівартість продукції підприємств.  

10. Цінова політика підприємств.  

11. Фінансово-економічні результати діяльності підприємств.  

12. Економічна ефективність діяльності.  

13. Інвестиції та оцінювання їх ефективності.  

14. Інновації та оцінювання їх ефективності. 

15. Концентрація та диверсифікація підприємств. 

16.  Економічна безпека та антикризова діяльність. 

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 

 

Мета: ознайомлення студентів з основними методичними та методологічними питаннями 

фінансового обліку, вдосконалення набутих навичок обліку господарських операцій з 

урахуванням досвіду вітчизняних та іноземних компаній, підготовка фахівців високої 

кваліфікації, здатних в умовах ринкової економіки широко використовувати свої знання з 

метою засвоєння теорії та практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм 

власності. Завдання полягає в наданні знань щодо раціональної організації і ведення обліку 

активів та пасивів, формування фінансової звітності на підставі використання прогресивних 

форм і національних стандартів. 

Завдання: вивчення методів і організації ведення фінансового обліку на підприємствах, 

капіталу і зобов'язань з використанням прогресивних форм і національних стандартів 

(положень) бухгалтерського обліку. 

Предмет: методика та методологія організації та ведення обліку власного капіталу, 

зобов’язань та забезпечень на підприємстві. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Особливості побудови фінансового обліку 

2. Фінансовий облік основних засобів 

3. Фінансовий облік інших необоротних активів 

4. Фінансовий облік нематеріальних активів 

5. Фінансовий облік довгострокових фінансових інвестицій 

6. Фінансовий облік біологічних активів 

7. Фінансовий облік довгострокової дебіторської заборгованості 

8. Фінансовий облік виробничих запасів 

9. Фінансовий облік витрат виробництва та випуску готової продукції 

10. Облік коштів та готівкових розрахунків 

11. Фінансовий облік безготівкових розрахунків 

12. Фінансовий облік поточних фінансових інвестицій 

13. Фінансовий облік розрахунків із дебіторами 

14. Облік іншої поточної дебіторської заборгованості 

15. Облік витрат майбутніх періодів 
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ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК 

 

Мета: формування у студентів знань, теоретичних та практичних основ ведення 

податкового обліку на підприємствах, засвоєння порядку обчислення та сплати податків. 

Завдання: засвоєння основних принципів та особливостей оподаткування суб’єктів 

господарювання; навчити студентів організовувати систему податкового обліку на 

підприємстві, здійснювати документальне оформлення операцій з нарахування (обчислення) та 

сплати податків, складати податкові розрахунки. 

Предмет: система обліку податків та збрів (обов’язкових платежів). 

 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Сутність та правила податкового обліку. 

2. Особливості організації податкового обліку. 

3. Облік податку на прибуток. 

4. Податковий облік розрахунків із ПДВ. 

5. Особливості оподаткування, обліку та звітності сільськогосподарських 

товаровиробників. 

6. Облік податку з доходів фізичних осіб. 

7. Облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

8. Облік у суб’єктів малого бізнесу, що застосовують спрощену систему оподаткування. 

9. Податковий облік майнових та ресурсних платежів. 

10. Облік місцевих податків та зборів. 

 

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК  

 

Мета: надання знань з організації та методики управлінського обліку, його 

вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного досвіту 

Завдання: вивчення принципів і методів управлінського обліку, його місця і ролі в 

управлінні діяльністю підприємства, набуття вмінь застосувати відповідні методи і прийоми в 

процесі обліку витрат і калькулювання з метою прийняття ефективних управлінських рішень 

Предмет: витрати виробництва, собівартість продукції та її калькулювання 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Мета, зміст і організація управлінського обліку. 

2. Класифікація і поведінка витрат. 

3.Облік витрат діяльності 

4. Система обліку і калькулювання за повними витратами. 

5. Система обліку і калькулювання за змінними витратами. 

6. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. 

7. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами. 

8. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень. 

9. Бюджетування і контроль. 

10. Облік і контроль за центрами відповідальності. 

11. Внутрішня та зовнішня звітність: використання в управлінні 
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АУДИТ 

 

Мета: формування базових компетентностей щодо проведення аудиту і надання інших 

аудиторських послуг, а також розуміння проблемних аспектів розвитку аудиторської 

діяльності. 

 Предмет методологія і методика аудиту. 

Завдання: засвоєння теоретичних засад функціонування аудиту як системи незалежного 

фінансового контролю; - опанування законодавчих актів, нормативно-інструктивних 

документів, міжнародних стандартів аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів; - набуття 

практичних навичок з організації та планування аудиту, виконання комплексу окремих 

аудиторських процедур, надання аудиторських послуг, оформлення робочих та підсумкових 

документів аудитора. 

 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Сутність і предмет аудиту. Історія виникнення аудиту.  

2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення. 

3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання. 

4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю. 

5. Планування аудиту. 

6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора. 

7. Аудит фінансової звітності. 

8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи. 

9. Підсумковий контроль. 

10. Реалізація матеріалів аудиту. 

11.Аудиторські послуги, їх об'єкти і види. 

12. Внутрішній аудит: його сутність, об'єкти і суб'єкти. 

13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ І АУДИТІ 

 

Мета: формування системи необхідних теоретичних знань з питань організації та 

функціонування в системі управління сільським господарством інформаційних систем і 

технологій та набуття практичних навичок побудови управлінських інформаційних систем 

обліку, аналізу і аудиту на рівні, який відповідав би вимогам підготовки 

висококваліфікованих фахівців. 

Предмет: управлінська інформація підприємств з фінансового, управлінського, 

податкового обліку, з різноманітних аналітичних завдань, а також внутрішнього та зовнішнього 

контролю та аудиту. 

Завдання: дисципліни є вивчення основ побудови, особливостей організації та 

функціонування управлінських інформаційних систем обліку, аналізу і аудиту 

сільськогосподарського виробництва на основі використання засобів комп'ютеризації та 

сучасних програм автоматизації бухгалтерського обліку, електронних таблиць Microsoft 

Office Excel; набуття вмінь виконувати постановку та вирішувати конкретні облікові, 

аналітичні та аудиторські задачі в аграрному виробництві. 

 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Зміст, мета і завдання навчальної дисципліни. Концептуальні засади розвитку 

інформаційних технологій в обліку, аналізі і аудиті. 

2. Бухгалтерські інформаційні системи. 

3. Автоматизовані інформаційні технології, їх розвиток і класифікація. 

4. Управлінські інформаційні системи проведення аналітичних досліджень в аналізі. 

5. Управлінські інформаційні аудиторської діяльності. 



8 

 

6. Довідково-правові інформаційні системи. 

7. Економічна ефективність управлінських інформаційних систем. 

8. Загальна характеристика програми «1C:Бухгалтерія 8». 

9. Основи роботи з програмою «1С:Бухгалтерія 8». 

10. Режими роботи та налагодження основних параметрів роботи програми 

«1С:Бухгалтерія 8». 

11. Особливості ведення обліку в програмі «1С:Бухгалтерія 8» 

12. Звітність програми «1C:Бухгалтерія 8». 
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2. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

 

1. Базилевич, В. Д. Економічна теорія: Політекономія [Текст]: Підручник / За ред. В.Д. 

Базилевича. – К.: Знання Прес, 2006. – 615. 

2. Бутук О.І. Економічна теорія. Тренінг-курс / О.І. Бутук, Н.І. Волков. – К.: Знання, 

2007. – 291 с. 

3. Ватаманюк Р.О. Вступ до економічної теорії / Р.О. Ватаманюк. – К.: КНЕУ, 2007. – 

492с. 

4. Мочерний, С. В. Економічна теорія [Текст]: навч. пос. / С. В. Мочерний. – Вид. 4-е, 

стереотип. – К.: Академія, 2009. – 640 с. 

5. Мочерний, С. В. Основи економічної теорії [Текст]: підручник / С. В. Мочерний, В.Г. 

Скотний. – Львів: Новий Світ – 2000, 2006. – 600 с. 

6. ОрехівськийГ.А.Практикум з політекономії: Навч. посібн. для самопідготовки студ. / 

Г.А.Орехівський, В.Г.Орехівський. – Третє видання, доповнене. – К.: Каравела, 2012. 

7. Тарасевич, В. М. Економічна теорія [Текст]: підручник / за ред. В.М. Тарасевича. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2006. – 784 с. 

8. Щетинін А.І. Політична економія. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2011.- 

480с. 

 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

 

1. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: Підручник/ В.Г. 

Андрійчук. - К.: КНЕУ, 2013.- 779 с. 

2. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. – Суми: 

Університетська книга, 2012. – 864 с.  

3. Іванілов О.С. Економіка підприємства: підручник / О.С. Іванілов. – К.: Центр учбової 

літератури, 2011. – 728 с.  

4. Мацибора В.І. Економіка підприємства: навчальний посібник / В.І. Мацибора, В.К. 

Збарський, Т.В. Мацибора. – К.: Каравела, 2012. – 312 с. 

5. Яркіна Н. М. Економіка підприємства: навчальний посібник / Н. М. Яркіна – К.: Ліра-К, 

2015. – 498 с. 

6. Гетьман О.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. –  

2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2013. –  488 с.  

7. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: навч. посіб. / В.І. Гринчуцький, Е.Т. 

Карапетян. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 304с. 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 

 

1. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: навч. посіб. / Ф. Ф. Бутинець, Л. В., 

Чижевська, Н. В. Герасимчук. – 4-те вид, доповненно і перероблено. – Житомир: ПП “Рута”, 

2002. – 688 c.  

2. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: підручник 

/ Н.М. Ткаченко.  – К.: А.С.К., 2007. – С. 415. 

3. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи: навч. посіб. / Ю. 

А. Верига. – К.: ЦУЛ, 2009. – 654 с. 
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4. Національні стандарти бухгалтерського обліку : Спецвипуск // Все про бухгалтерський 

облік. - 2016. - N18(21 лютого). - C. 3-111. 

5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України : від 

16.07.1999 р. № 996 – XIV із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.zakon.rada.gov.ua. 

6. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: навч. 

посіб./ М.Ф. Огійчук. – К.: Алерта, 2007. – 607с. 

7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський і фінансовий облік, оподаткування та звітність: навч. 

посіб. / Н.М. Ткаченко. – К.: Алерта, 2011. – 268с. 

 

 

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК 

 

1. Бідюк О. О. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібн. / О. О. Бідюк, Котенко Л. 

М. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності : навч. посібн. / Л. М. Котенко, А. С. 

Крутова, Т. О. Тарасова. – Х. : Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі, 2013. – 387 с.  

2. Облік і звітність підприємств у системі оподаткування : навч. посібн. / [М.І. Бондар, 

Л.Г. Ловінська, Н.М. Лисенко, В.В. Бабич та ін. ]. – 2-ге вид., переробл. І допов. – К. : ДННУ 

«Акад. Фін. Управління», 2014. – 585 с.  

3.  Шара Є.Ю. Податковий облік: навч.посіб. – К. : Центр навч. літ-ри, 2012. – 496 с.  

4. Податковий кодекс України: Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2755 зі змінами 

та доповненнями. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

 

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 

 

1. Голов С.Ф. Управлінський облік: підруч. / С.Ф. Голов. – К.: Лібра, 2013. – 412с.  

2. Партин Г.О. Управлінський облік: навч. посіб. / Г. О. Партин, А. Г. Загородній . - 2-ге 

вид., випр. і допов. К. : Знання, 2007. - 303 c. 

3. Радецька Л.П. Управлінський облік: навч.-метод. посібник. / Л.П. Радецька, Л.В. 

Овод. – Хмельницький, 2014р. – 275с. 

4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України» (зі 

змінами і доповненнями) № 996-ХІV від 16.07.99 // Все про бухгалтерський облік. – 2016. – № 

10. – С. 3-8. 

 

 

АУДИТ 

 

1. Про аудиторську діяльність: Закон України  від 14 вересня 2006 р. №140 (зі змінами і 

доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/140-v 

2. Положення про сертифікацію аудиторів, затв. рішенням Аудиторською палатою 

України 31.05.2007, № 178/6.  – [Електронний ресурс]– Режим доступу: 

http://www.uapravo.net/akty/administratsiya-resolution/akt5qjfm1i.htm. 

3. Бутинець Ф.Ф. Аудит: підручник / Ф.Ф. Бутинець. – 2-е вид., перероб. та доп. – 

Житомир: ПП «Рута», 2012. – 607 с.  

4. Гончарук Я.А. Аудит: підручник / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. - Вид. 2-ге, 

перероб. та доп. - Львів: Оріяна-Нова, 2004. – 292 с.  

5. Давидов Г. М. Аудит: навч. посіб. / Г.М. Давилов - 3. вид., стер. — К. : Знання, 2002. — 

363с. 

6. 15. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: навч. посіб./ Л.П. Кулаківська, 

Ю.В. Піча. - 2-е вид. – К.: «Каравелла», 2005. – 560 с. 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ  В ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ І АУДИТІ 

1. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: 

навч. посіб. — 4-те вид., випр. і доп. / С.В. Івахненков — К.: Знання, 2014. — 343 с. 

2. Селищев Н. 1С: Бухгалтерия 8.3 для бухгалтера / Н. Селищев. – Питер, 2016. – 304 с. 

3. Терещенко Л.О. Інформаційні системи  і технології в обліку: навч. посібник / Л.О. 

Терещенко, І.І. Матієнко–Зубенко –  К.:КНЕУ, 2014.–187с. 

4. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: підруч. / Ф.Ф. Бутинець. – 

Житомир: ПП”Рута”, 2009. – 544с. 
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3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

Перелік тестових питань для вступного фахового випробування зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр» складений відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», затвердженою Вченою радою 

ОДАУ від 17.10.2016р. (протокол № 3).  

На фаховий вступний тестовий іспит виноситься перелік дисциплін, що формують 

систему компетенцій магістра галузі знань  07  «Управління та адміністрування» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування», а саме сім нормативних дисциплін циклу 

професійної та практичної підготовки: 

1. Економічна теорія 

2. Економіка підприємства 

3. Фінансовий облік 

4. Управлінський облік 

5. Податковий облік  

6. Аудит. 

7. Інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті. 

Під час випробування вступнику пропонується виконати тестове завдання, яке включає 

питання теоретичного характеру, що відповідають базовій частині програми. Для вступних 

випробувань розроблено 3 варіанти тестових завдань по 50 тестових питань в кожному. На 

кожне тестове питання може бути одна або декілька правильних відповідей. Для кожного 

варіанту розроблені ключі правильних відповідей. Кожен екзаменаційний тест 

зброшуровується, в ньому вказується: № варіанту, тестові питання, варіанти відповідей і графа 

для відповідей абітурієнтом. Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі. 

Тривалість фахового  вступного випробування 1,5 години  (1,8 хвилини на одне тестове 

питання).  

Фахове вступне випробування оцінюється за 200 - бальною шкалою. 

При тестовому контролі застосовується така система оцінювання – за кожну правильну 

відповідь 2 бали, невірну – 0 балів. Максимальна кількість балів за всі правильні відповіді 

складає – 100 балів. Остаточна оцінка визначається за шкалою 100-200 балів додаванням до 

суми набраних балів за правильні відповіді числа 100 (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1. Критерій оцінювання фахового іспиту 

Кількість 

 вірних відповідей для 

50 питань 

Оцінювання по 

шкалі 100-200 балів 

Кількість 

 вірних відповідей 

для 50 питань 

Оцінювання по 

шкалі 100-200 балів 

0 100 26 152 

1 102 27 154 

2 104 28 156 

3 106 29 158 

4 108 30 160 

5 110 31 162 

6 112 32 164 

7 114 33 166 

8 116 34 168 
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9 118 35 170 

10 120 36 172 

11 122 37 174 

12 124 38 176 

13 126 39 178 

14 128 40 180 

15 130 41 182 

16 132 42 184 

17 134 43 186 

18 136 44 188 

19 138 45 190 

20 140 46 192 

21 142 47 194 

22 144 48 196 

23 146 49 198 

24 148 50 200 

25 150   
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3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

Перелік тестових питань для вступного фахового випробування зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр» складений відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування». 

На фаховий вступний тестовий іспит виноситься перелік дисциплін, що формують 

систему компетенцій магістра галузі знань  07  «Управління та адміністрування» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування», а саме сім нормативних дисциплін циклу 

професійної та практичної підготовки: 

8. Економічна теорія 

9. Економіка підприємства 

10. Фінансовий облік 

11. Податковий облік 

12. Управлінський облік  

13. Аудит. 

14. Інформаційні системи і обліку, аналізі і аудиті. 

Під час випробування вступнику пропонується виконати тестове завдання, яке включає 

питання теоретичного характеру, що відповідають базовій частині програми. Для вступних 

випробувань розроблено 3 варіанти тестових завдань по 50 тестових питань в кожному. На 

кожне тестове питання може бути одна або декілька правильних відповідей. Для кожного 

варіанту розроблені ключі правильних відповідей. Кожен екзаменаційний тест 

зброшуровується, в ньому вказується: № варіанту, тестові питання, варіанти відповідей і графа 

для відповідей абітурієнтом. Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі. 

Тривалість фахового  вступного випробування 1,5 години (1,8 хвилини на одне тестове 

питання).  

Фахове вступне випробування оцінюється за 200 - бальною шкалою. 

При тестовому контролі застосовується така система оцінювання – за кожну правильну 

відповідь 2 бали, невірну – 0 балів. Максимальна кількість балів за всі правильні відповіді 

складає – 100 балів. Остаточна оцінка визначається за шкалою 100-200 балів додаванням до 

суми набраних балів за правильні відповіді числа 100 (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1. Критерій оцінювання фахового іспиту 

 

Кількість 

 вірних відповідей для 

50 питань 

Оцінювання по 

шкалі 100-200 балів 

Кількість 

 вірних відповідей 

для 50 питань 

Оцінювання по 

шкалі 100-200 балів 

0 100 26 152 

1 102 27 154 

2 104 28 156 

3 106 29 158 

4 108 30 160 

5 110 31 162 

6 112 32 164 

7 114 33 166 

8 116 34 168 

9 118 35 170 
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10 120 36 172 

11 122 37 174 

12 124 38 176 

13 126 39 178 

14 128 40 180 

15 130 41 182 

16 132 42 184 

17 134 43 186 

18 136 44 188 

19 138 45 190 

20 140 46 192 

21 142 47 194 

22 144 48 196 

23 146 49 198 

24 148 50 200 

25 150   

 

 

 

 

 

 

 

 


