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1. ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Програма вступних випробувань складена на підставі Умов прийому до 

вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених Наказом 

МОНУ від 13 жовтня 2016 року №1236, зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України від 23 листопада 2016 року за 1515/ 29645.

1.1. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ
До участі у конкурсі щодо зарахування на навчання для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 071 Облік і оподаткування 

(освітня програма -  Облік і аудит в галузях економіки) згідно переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2015 року № 266, допускаються особи, які мають документи 

державного зразка про здобутий ОКР молодшого спеціаліста за 

спеціальностями згідно таблиці 3 Правил прийому до Черкаського 

державного технологічного університету в 2017 р.

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 

виносяться на вступне випробування.

1.2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

1. Перевірити відповідність знань, умінь, навичок вступників вимогам 

програм.

2. Оцінити ступінь підготовки вступників до вищих навчальних закладів для 

навчання та здобуття ступеня бакалавра зі спеціальності 071 Облік і 

оподаткування (освітня програма -  Облік і аудит в галузях економіки).



1.3. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ТА РОЗДІЛІВ З НИХ, ЯКІ 

ВИНОСЯТЬТСЯ НА ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

На іспит виносяться питання з навчальних програм наступних 
дисциплін:

- бухгалтерський облік (Загальні відомості про господарський облік 

та його суть. Види господарського обліку. Вимірники, що застосовуються в 

обліку і їх характеристика. Місце бухгалтерського обліку в єдиній системі 

господарського обліку. Вимоги до бухгалтерського обліку, його функції. 

Види бухгалтерського обліку та сфера їх застосування. Предмет 

бухгалтерського обліку та його критична оцінка. Об'єкти бухгалтерського 

обліку: господарські засоби та джерела їх утворення; господарські процеси; 

господарські операції. Метод бухгалтерського обліку та його методичні 

прийоми. Складові (елементи) методу бухгалтерського обліку. Основні 

принципи бухгалтерського обліку. Поняття бухгалтерського балансу, його 

будова і зміст, статті балансу. Типи господарських операцій та 

характеристика змін, які вони викликають у балансі. Економічна сутність 

рахунків, їх значення і роль в бухгалтерському обліку. Будова рахунків: 

дебет, кредит, оборот, залишок (сальдо). Активні, пасивні і активно -пасивні 

рахунки, їх структура. Подвійний запис на рахунках, його обґрунтування і 

контрольне значення. Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські записи. 

Синтетичний і аналітичний облік. Узагальнення даних поточного обліку. 

Оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках. Документація, 

її суть і значення. Матеріальні носії первинної облікової інформації. 

Класифікація документів, вимоги до їх змісту і оформлення. Інвентаризація в 

системі бухгалтерського обліку, порядок її проведення, виведення 

результатів і відображення в обліку. Оцінка і калькуляція в системі 

бухгалтерського обліку. Г осподарські процеси і важливі об'єкти обліку.



Облік процесу праці та її оплати і пов'язаних з нею розрахунків. Облік 

процесу використання засобів праці. Облік процесу заготівлі, придбання і 

використання виробничих запасів. Облік та списання транспортно - 

заготівельних витрат. Облік процесу виробництва, визначення собівартості 

виготовленої продукції. Облік процесу реалізації та визначення фінансових 

результатів. Форми бухгалтерського обліку, їх суть, історичний розвиток. 

Поняття звітності як елемента метода бухгалтерського обліку. Види звітності 

та її зміст. Міжнародні стандарти обліку та їх використання. Національні 

положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Облікова політика 

підприємства, її суть та значення);

- економічний аналіз (Економічний аналіз як галузь економічної науки. 

Основні етапи розвитку економічного аналізу. Роль економічного аналізу в 

управлінні підприємством та підвищенні його ефективності. Предмет та 

об’єкти економічного аналізу. Зміст та завдання економічного аналізу. 

Поняття, класифікація методів економічного аналізу. Інформаційна база 

економічного аналізу. Система показників. Фактори та резерви господарської 

діяльності та їх класифікація. Організація та планування аналітичної роботи. 

Етапи проведення економічного аналізу. Характеристика економіко-логічних 

способів та прийомів економічного аналізу. Характеристика економіко- 

математичних методів економічного аналізу. Види економічного аналізу. 

Зв’язок економічного аналізу з іншими дисциплінами. Аналіз обсягу та 

асортименту продукції. Аналіз якості продукції. Аналіз ритмічності 

виробництва. Аналіз обсягу реалізованої продукції, виконання договірних 

зобов’язань. Аналіз впливу факторів на обсяг випуску продукції. Аналіз 

забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Аналіз використання 

робочого часу. Аналіз продуктивності праці. Аналіз фонду оплати праці. 

Вплив трудових факторів на обсяг продукції. Значення, завдання та джерела 

аналізу використання основних виробничих фондів. Аналіз наявності, 

структури і динаміки основних виробничих фондів. Аналіз ефективності 

використання основних виробничих фондів. Завдання та джерела аналізу



використання матеріальних ресурсів. Аналіз забезпеченості підприємства 

матеріальними ресурсами. Аналіз складських запасів сировини і матеріалів. 

Аналіз використання матеріальних ресурсів. Значення та завдання аналізу 

організаційно-технічного рівня підприємства. Аналіз організаційно - 

технічного рівня підприємства. Значення, завдання та інформаційне 

забезпечення аналізу собівартості продукції. Аналіз матеріальних затрат. 

Аналіз затрат на оплату праці. Аналіз загальновиробничих витрат. Аналіз 

собівартості окремих видів продукції. Значення, завдання та джерела аналізу 

фінансових результатів підприємства. Аналіз чистого прибутку. Аналіз 

валового прибутку. Аналіз інших доходів і витрат. Аналіз розподілу та 

використання прибутку. Аналіз рентабельності. Завдання та джерела аналізу 

фінансового стану підприємства. Аналіз майна підприємства. Аналіз власних 

і позичкових коштів, вкладених у майно підприємства. Аналіз фінансової 

стійкості підприємства. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості. 

Аналіз оборотності оборотних коштів. Аналіз платоспроможності 

підприємства);

- фінансовий облік 1 (Мета та сутність фінансового обліку. 

Стандартизація бухгалтерського обліку та його нормативно -правове 

регулювання. Організація та ведення бухгалтерського обліку на 

підприємстві. Формування облікової політики підприємства. Нормативна 

база обліку касових операцій. Порядок ведення касових операцій на 

підприємствах, в організаціях та установах. Документальне оформлення 

касових операцій. Облік касових операцій в системі рахунків. Порядок 

проведення інвентаризації каси і відображення її результатів. Облік інших 

грошових коштів. Облік готівкової іноземної валюти. Нормативна база 

обліку касових операцій, безготівкових грошових коштів. Основні поняття з 

обліку грошових коштів на рахунках в банках. Завдання обліку. Форми 

безготівкових розрахунків та їх характеристика. Порядок відкриття поточних 

рахунків та ведення операцій на них. Документальне оформлення руху 

грошових коштів на рахунках в банку. облік безготівкових коштів в системі



рахунків бухгалтерського обліку. Облік коштів на валютних рахунках в 

банках. Облік грошових коштів на інших рахунках у банках. Економічна 

сутність та класифікація фінансових інвестицій. Оцінка фінансових 

інвестицій. Облік поточних фінансових інвестицій. Облік довгострокових 

інвестицій. Облік інвестицій за методом участі в капіталі. Облік фінансових 

інвестицій за собівартістю з урахуванням зменшення їх корисності. Облік 

фінансових інвестицій за амортизованою собівартістю. Розкриття інформації 

про фінансові інвестиції у фінансовій звітності. Поняття основних засобів, їх 

класифікація та оцінка. Завдання обліку. Документальне оформлення руху 

основних засобів. Аналітичний облік основних засобів. Облік надходження 

основних засобів. Облік амортизації (зносу) основних засобів. Облік 

ремонтів та модернізації основних засобів (витрати на утримання 

необоротних активів). Облік переоцінки основних засобів та зменшення їх 

корисності. Облік вибуття основних засобів. облік орендних операцій. 

Інвентаризація основних засобів. Нематеріальні активи, критерії їх визнання, 

класифікація і оцінка. Облік надходження нематеріальних активів. Облік 

амортизації нематеріальних активів. Облік переоцінки нематеріальних 

активів. Облік вибуття нематеріальних активів. Сутність інших необоротних 

матеріальних активів. Документальне оформлення інших необоротних 

матеріальних активів. Облік інших необоротних матеріальних активів. 

Амортизація інших необоротних матеріальних активів. Класифікація 

виробничих запасів та нормативна база їх обліку. Оцінка виробничих запасів. 

Документальне оформлення надходження та вибуття виробничих запасів. 

Організація складського обліку виробничих запасів. Відображення руху 

виробничих запасів на рахунках бухгалтерського обліку. Особливості обліку 

МШП. Класифікація та склад витрат на виробництво продукції за ПСБО 16 

"Витрати". Облік прямих виробничих витрат. Загально-виробничі витрати, їх 

розподіл та облік. Методи обліку витрат і методи калькулювання 

собівартості продукції. Облік втрат від браку продукції. Бухгалтерський 

облік напівфабрикатів. Облік та методика розподілу витрат майбутніх



періодів. Економічна сутність готової продукції, її оцінка за ПСБО 9 

"Запаси". Документальне оформлення випуску та оприбуткування на склад 

готової продукції. Організація аналітичного обліку готової продукції на 

складі. Документування операцій, пов'язаних з реалізацією готової продукції. 

Відображення операцій з руху готової продукції на рахунках бухгалтерського 

обліку. Інвентаризація готової продукції. Визначення товару, оцінка товарів 

за ПСБО 9 "Запаси". Документування операцій, пов'язаних з рухом товарів. 

Організація аналітичного обліку товарів. Синтетичний облік руху товарів. 

Облік переоцінки товарів. Облік розрахунків за виданими авансами. 

Документальне оформлення розрахунків з підзвітними особами. Порядок та 

норми відшкодування витрат на відрядження. Організація синтетичного та 

аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами. Документальне 

оформлення розрахунків за претензіями, їх відображення в системі рахунків. 

Розрахунки з дебіторами по відшкодуванню завданих збитків. Облік 

розрахунків з іншими дебіторами. Види розрахункових операцій. Облік 

розрахунків з покупцями та замовниками за ПСБО 10 "Дебітори". 

Документальне оформлення розрахунків з покупцями і замовниками. 

Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками. 

Облік розрахунків з покупцями і замовниками за бартерними угодами. 

Сутність довгострокової дебіторської заборгованості, її оцінка та види. 

Бухгалтерський облік заборгованості по фінансовій оренді. Облік 

довгострокових векселів одержаних. Облік іншої дебіторської 

заборгованості. Види відстрочених податкових активів);

- фінансовий облік 2 (Зареєстрований (пайовий) капітал та його 

складові. Облік статутного капіталу. Облік пайового капіталу. Облік 

неоплаченого капіталу. Облік статутного капіталу в ТОВ. Бухгалтерський 

облік при ліквідації товариства. Організація обліку акціонерного капіталу в 

АТ. Розрахунки з учасниками по формуванню статутного капіталу та по 

дивідендах. Облік додаткового капіталу. Організація обліку резервного 

капіталу. Облік вилученого капіталу Облік нерозподілених прибутків. Звіт



про власний капітал. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів. Облік 

цільового фінансування і цільових надходжень. Облік страхових резервів. 

Зобов’язання, критерії визнання та класифікація. Сутність кредитів, їх 

класифікація. Облік зобов'язань по довгострокових позиках. Облік 

довгострокових векселів виданих. Облік довгострокових зобов'язань по 

облігаціях. Облік довгострокових зобов'язань з оренди. Облік відстрочених 

податкових активів та зобов'язань. Облік інших довгострокових зобов'язань. 

Облік короткострокових позик. Облік поточної заборгованості за 

довгостроковими зобов'язаннями. Облік розрахунків за виданими векселями. 

Форми здійснення розрахунків з постачальниками і підрядчиками. 

Документальне оформлення розрахунків за отримання товарів, робіт, послуг. 

Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з постачальниками. 

Податковий кредит при розрахунках з постачальниками і підрядчиками. 

Облік розрахунків з постачальниками при бартерних операціях. Нормативно - 

законодавча баз обліку праці та її оплати. Особливості формування фонду 

оплати праці. Форми і види оплати праці. Облік заробітної плати в системі 

рахунків. Облік використання робочого часу. Облік виробітку. Тарифна 

система оплати праці. оформлення Розрахунково-платіжної відомості 

Порядок нарахування заробітної плати. Облік відпусток. Обчислення 

середньої заробітної плати. Розрахунок плати за невідпрацьований час та 

допомоги з тимчасової непрацездатності. Відрахування з доходів фізичних 

осіб. Облік відрахувань із заробітної плати. Особливості оплати праці 

сумісників. База нарахування єдиного соціального внеску. Документування 

та облік розрахунків за ЄСВ. Система податків та зборів в Україні. Облік 

розрахунків з ПДВ. Особливості оподаткування прибутку підприємств. Облік 

відстрочених податкових зобов’язань. Облік відстрочених податкових 

активів. Облік розрахунків за податком з доходів фізичних осіб. Нормативне 

забезпечення обліку доходів. Визнання та класифікація доходу підприємства. 

Облік доходів підприємства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 

Облік інших операційних доходів. Облік доходів від участі в капіталі. Облік



інших фінансових доходів. Облік інших доходів. Облік страхових платежів. 

Сутність фінансових результатів та їх види. Методика визначення 

фінансових результатів. Облік фінансових результатів за видами діяльності 

на рахунках бухгалтерського обліку. Визначення нерозподіленого прибутку 

підприємства. Облік формування і використання нерозподіленого прибутку. 

Порядок відображення прибутків і збитків у звітності. Нормативне 

забезпечення обліку витрат. Групування витрат за економічними елементами. 

Облік витрат за економічними елементами. Облік матеріальних витрат. облік 

витрат на оплату праці. Облік відрахувань на соціальні заходи. Облік 

амортизації. Облік інших операційних витрат. Облік інших витрат. Визнання 

та оцінка витрат. Класифікація витрат. Формування та облік собівартості 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Поняття витрат звітного 

періоду. Облік адміністративних витрат. Облік витрат на збут. Облік інших 

операційних витрат. Облік фінансових витрат. Облік інвестиційних витрат);

- управлінський облік (Місце і роль управлінського обліку в діяльності 

підприємства. Економічна сутність і основні завдання управлінського обліку. 

Порівняльна характеристика управлінського і фінансового обліку. Етапи 

організації управлінського обліку на підприємстві. Система записів 

господарських операцій на рахунках управлінського і фінансового обліку. 

Функції бухгалтерів -  аналітиків та розподіл обов’язків у бухгалтерії. 

Економічна сутність витрат та їх визначення у бухгалтерському обліку. 

Основні напрямки класифікації витрат на підприємстві. Мета, завдання та 

основні етапи обліку виробничих витрат на підприємстві. Облік повних 

виробничих витрат. Облік часткових витрат виробництва. Зміст елементів 

витрат та статей калькуляції. Відображення в обліку матеріальних витрат. 

Облік витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи. Витрати на 

освоєння та підготовку виробництва продукції: порядок формування та 

розподілу. Облік загальновиробничих витрат. Склад та види собівартості 

продукції, робіт та послуг. Поняття калькулювання собівартості продукції, 

основні принципи та етапи його здійснення. Визначення собівартості



незавершеного виробництва. Суть та основні принципи системи директ - 

костинг. Калькулювання собівартості продукції при системі стандарт-кост. 

Калькулювання на основі діяльності. Мета і методика аналізу взаємозв’язку 

“витрати -  обсяг -  прибуток”. Графічний аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу 

діяльності і прибутку підприємства. Аналіз чутливості прибутку до зміни 

витрат, ціни та обсягу реалізації. Аналіз взаємозв’язку “витрати -  обсяг -  

прибуток” в умовах виробництва декількох видів продукції. Припущення 

покладені в основу аналізу “витрати -  обсяг -  прибуток” Рішення про 

спеціальне замовлення. Оптимальне використання ресурсів при наявності 

обмежень. Економічна модель ціноутворення. Ціноутворення на основі 

витрат. Ціноутворення на основі часу і матеріалів та цільове калькулювання. 

Виявлення потенційних проектів капітальних інвестицій. Визначення витрат 

і вигод, пов’язаних із здійсненням інвестиційного проекту. Концепція 

вартості грошей з урахуванням часу. Статистичні та динамічні методи оцінки 

інвестиційних проектів. Чиста теперішня вартість. Розрахунок чистої 

теперішньої вартості з урахуванням інфляції. Раціонування капіталу. Суть 

бюджетування та напрямки його здійснення. Основні стадії складання 

бюджетів. Види бюджетів підприємства. Контроль виконання бюджетів. 

Сутність та типи центрів відповідальності. Основні принципи обліку 

відповідальності. Аналіз відхилень від стандартів. Дослідження відхилень. 

Організація обліку відповідальності за методом “тариф-година-машина” 

Принципи оцінки центрів відповідальності. Оцінка діяльності центрів 

інвестицій. Поняття про трансфертне ціноутворення.);

- аудит (Порівняльна характеристика формування та розвитку аудиту в 

міжнародній практиці та в Україні. Аудиторські докази. Історія виникнення 

аудиту в світовій практиці та його становлення в Україні. Принципи аудиту. 

Функції професійних організацій аудиторів України. Правові аспекти 

незалежності. Суть аудиту, його мета і завдання. Етичні аспекти 

незалежності. Нормативне забезпечення аудиту в Україні. Предмет і метод 

аудиторської діяльності. Організаційні форми аудиторської діяльності та



структура аудиторських фірм: міжнародний досвід та вітчизняна практика. 

Сутність саморегулювання аудиторської професії. Класифікація форм 

аудиторського контролю. Аудитори, їх права та обов’язки. Мета і завдання 

внутрішнього та зовнішнього аудиту. Вимоги до змісту та структури 

договору на проведення аудиту. Планування аудиту. Конфіденційність 

інформації в процесі аудиту. Аудиторські послуги. Організація аудиту та 

управління ним в Україні. Планування, стадій і процедури аудиту. Вимоги 

щодо відсутності фінансового інтересу аудитора у справах замовника. 

Класифікація аудиту. Організаційно -правові форми аудиторської діяльності в 

Україні. Процедури аудиту. Незалежність як основний принцип аудиту. 

Аудиторські робочі документи. Характеристика національних нормативів 

аудиту. Сертифікація аудиторів в Україні. Професійні організації аудиторів в 

Україні. Аудит фінансової звітності та його характеристика. Аудит 

узгодженості та його характеристика. Відповідальність аудиторських фірм 

(аудиторів). Поняття та види аудиторських послуг. Операційний аудит та 

його характеристика. Метод і методичні прийоми аудиту. Відповідальність 

аудитора. Мета і завдання внутрішнього і зовнішнього аудиту. Договори на 

проведення аудиту та надання супутніх аудиту послуг. Функції професійних 

організацій аудиторів України. Організаційні форми аудиторської діяльності. 

Основні етапи процесу аудиту. Порядок укладання договору на проведення 

аудиту. Види і правова оцінка договорів. Структура договору на проведення 

аудиту. Характеристика концепції суттєвості. Практика застосування 

концепції суттєвості в Україні та в світовій практиці. Поняття ризику 

аудитора та його складові. Аудиторський ризик і методи його визначення. 

Модель визначення аудиторського ризику. Процедура оцінки суттєвості. 

Властивий ризик, його характеристика. Ризик контролю, його 

характеристика. Ризик не виявлення, його характеристика. Аудиторські 

докази, їх види. Класифікація аудиторських доказів. Методи отримання 

аудиторських доказів. Визначення та оцінка порушень. Помилка та 

шахрайство в аудиті. Поняття робочих документів аудитора. Вимоги до



робочих документів аудитора. Класифікація робочих документів аудитора. 

Аудиторська вибірка. Вибіркові дослідження в аудиті. Види і структура 

аудиторських висновків. Порядок складання аудиторського висновку. 

Поняття незгоди та невпевненості в аудиті. Аналіз інформації, що отримана 

після складання аудиторського висновку. Поняття, завдання, об’єкти та 

суб’єкти інвентаризації. Методика проведення інвентаризації активів. 

Методика проведення інвентаризації зобов’язань. Перевірка правильності 

визначення та відображення результатів інвентаризації. Організація і 

методика аудиторської перевірки надходження основних засобів. Необоротні 

активи як об’єкт аудиторської перевірки, мета та задачі такої перевірки. 

Грошові кошти як об’єкт аудиторської перевірки, мета та задачі такої 

перевірки. Власний капітал як об’єкт аудиторської перевірки, мета та задачі 

такої перевірки. Запаси як об’єкт аудиторської перевірки, мета та задачі такої 

перевірки. Необоротні активи як об’єкт аудиторської перевірки, мета та 

задачі такої перевірки. Розрахунки як об’єкт аудиторської перевірки, мета та 

задачі такої перевірки. Зобов’язання як об’єкт аудиторської перевірки, мета 

та задачі такої перевірки. Дебіторська заборгованість як об’єкт аудиторської 

перевірки, мета та задачі такої перевірки. Фінансові результати як об’єкт 

аудиторської перевірки, мета та задачі такої перевірки. Витрати на 

виробництво та порядок формування собівартості продукції як об’єкт 

аудиторської перевірки, мета та задачі такої перевірки. Товари як об’єкт 

аудиторської перевірки, мета та задачі такої перевірки. Організація і 

методика аудиторської перевірки вибуття основних засобів. Організація і 

методика аудиторської перевірки амортизації та ремонту основних засобів. 

Організація і методика аудиторської перевірки нематеріальних активів. 

Організація і методика аудиторської перевірки статутного капіталу. 

Організація і методика аудиторської перевірки власного капіталу. 

Організація і методика аудиторської перевірки запасів. Організація і 

методика аудиторської перевірки готової продукції і товарів. Організація і 

методика аудиторської перевірки касових операцій. Організація і методика



аудиторської перевірки безготівкових операцій. Організація і методика 

аудиторської перевірки розрахункових операцій. Організація і методика 

аудиторської перевірки дебіторської заборгованості. Організація і методика 

аудиторської перевірки зобов’язань. Організація і методика аудиторської 

перевірки розрахунків з працівниками з оплати праці. Організація і методика 

аудиторської перевірки витрат діяльності підприємства. Організація і 

методика аудиторської перевірки фінансових результатів. Організація і 

методика аудиторської перевірки фінансового стану підприємства).
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2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Вимоги до вступного іспиту відповідають вимогам чинних навчальних 
програм згідно стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і 
оподаткування (освітня програма -  Облік і аудит в галузях економіки).

Вступне випробування проводиться в письмовій формі і триває 3 
астрономічні години (180 хвилин).

Вступне випробування проводиться у формі тестування.
Вступне випробування з фахових дисциплін складається з трьох блоків: 

двох теоретичних та одного практичного.
Завдання першого блоку включають тестові завдання найменшої 

складності, завдання другого блоку - тести середньої складності. Вони мають 
на меті перевірити рівень теоретичної підготовки вступників, володіння 
теоретичними питаннями в галузі обліку, аналізу і аудиту.

Завдання третього блоку є найскладнішими, відповідь на які можна 
дати лише за умови вирішення задач. Вони мають на меті перевірити рівень 
практичної підготовки вступників, володіння методикою обліку, аналізу і 
аудиту.

Максимальна сума балів, яку можна отримати при тестуванні складає 
100 балів.

Мінімальний позитивний бал, при якому абітурієнт допускається до 
участі в конкурсі на зарахування складає 24 бали.

Під час проведення вступного випробування забороняється 
використовувати підручники, навчальні посібники, інші джерела інформації, 
а також користуватися мобільними телефонами та іншими засобами зв’язку і 
передачі даних.

Відповіді на тестові завдання виконуються кульковою ручкою синього, 
або чорного кольору. Дозволяється використання калькуляторів.

Виправлення в бланку відповідей не допускаються і вважаються
помилкою.



3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Вступне випробування з фахових дисциплін складається з трьох блоків 

тестів: двох теоретичних та одного практичного.

Кожне завдання має по декілька варіантів відповідей, з яких тільки одна 

правильна.

В першому блоці налічується 10 тестів. Правильні відповіді на кожний 

тест оцінюються в 3 бали. Абітурієнт набирає за 1 блок питань від 0 до ЗО 

балів.

Другий блок містить перелік тестів у кількості 10 шт. За кожну 

правильну відповідь абітурієнт отримує 4 бали. Загальна сума балів за 

результатами другого блоку, яку може набрати абітурієнт складає від 0 до 40 

балів.

Третій блок містить перелік тестових завдань відповідь на які можна 

дати лише за умови вирішення 3 задач. Кожна правильна відповідь 

оцінюється в 10 балів. Всього за результатами третього блоку студент може 

набрати від 0 до ЗО балів.

Максимальна сума балів, яку можна отримати при тестуванні складає 

100 балів.

Мінімальний позитивний бал, при якому абітурієнт допускається до 

участі в конкурсі на зарахування складає 24 бали.

Голова атестаційної комісії 
зі спеціальності 
071 Облік і оподаткування 
(освітня програма -  Облік і 
аудит в галузях економіки), 
к.е.н., доцент


