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Програму додаткового вступного випробування розроблено фаховою 

атестаційною комісією для проведення вступних випробувань для вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування». 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Додаткове вступне випробування для вступу на навчання для здобуття 

ступеня магістра передбачає перевірку здатності до участі у фаховому вступному 

випробуванні осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю 

(напрямом підготовки, який не відповідає обраній спеціальності), ступеня магістра 

та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю. 

Вступник допускається до подальшої участі у вступних випробуваннях за 

умови успішного проходження додаткового вступного випробування. 

Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для 

здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (освітня 

програма «Облік і оподаткування») на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного 

рівня) бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки, який не 

відповідає обраній спеціальності), ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, розроблена фаховою атестаційною 

комісією, містить питання з основ спеціальності, які стосуються сутності фінансів, 

грошей і кредиту, податкової системи. 

Додаткове вступне випробування проводиться у письмовій формі. 

Білет додаткового вступного випробування містить чотири питання за 

програмою додаткового вступного випробування, які передбачають надання 

вступником розгорнутої теоретичної відповіді. Відповіді на питання вступник 

наводить на бланках письмової відповіді. 

Додаткове вступне випробування для вступу на навчання іноземних громадян 

проводиться у формі співбесіди.  

Вступнику пропонують чотири питання за програмою додаткового вступного 

випробування, які передбачають надання вступником розгорнутої усної теоретичної 

відповіді. 
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ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ДОДАТКОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ  

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 
 

1. Сутність на значення бухгалтерського обліку в господарській діяльності 

підприємства. 

2. Бухгалтерський баланс. 

3. Бухгалтерські рахунки та подвійний запис. 

4. Облік необоротних активів. 

5. Облік оборотних активів. 

6. Облік зобов’язань.  

7. Облік собівартості готової та реалізованої продукції (робіт, послуг) 

8. Облік доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) 

9. Облік фінансових результатів діяльності підприємства. 

10. Фінансова звітність підприємства та порядок складання. 

11. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

12. Балансовий метод узагальнення економічної інформації та його використання 

в управлінні. 

13. Організація документування господарських операцій. 

14. Порядок зберігання та утилізації бухгалтерських документів. 

15. Облік бланків суворої звітності. 

16. Облікові регістри та їх застосування в бухгалтерському обліку. 

17. Принципи організації бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами. 

18. Вплив господарських операцій на бухгалтерських баланс. 

19. Виконати бухгалтерські записи по господарських операціях АТП. 

20. Міжнародні системи планів рахунків бухгалтерського обліку. 
 

Список рекомендованої літератури 
 

1. Податковий Кодекс України. – Закон України [Чинний від 2010-12-02] / 

Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2010. – 591 с. 

(Бібліотека офіційних видань). 

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Чинний від 1999-

07-16] / Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, 

податків та бухгалтерського обліку, 1999. – 67 с.  

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій – 

[Чинна від 1999-11-31] / Міністерство фінансів України. – Накази Мініс-

терства фінансів України, 1999. – 84 с.  

4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій – [Чинний від 1999-11-31] / 

Міністерство фінансів України. – Накази Міністерства фінансів України,  

1999. – 84 с.  

5. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в 

національній та іноземних валютах / Постанова Правління НБУ від 

15.12.2004 р. № 639. 
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6. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в 

національній валюті на території України / Постанова Правління НБУ від 

16.12.2002 № 508. 

7. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) 

операцій з юридичними і фізичними особами / Постанова Правління НБУ від 

03.12.2003 № 516. 

8. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському  

обліку / Наказ МФУ № 88 від 24.05.95. р. (із змінами від 08.11.2010 р). 

9. Про ведення касових операцій у національній валюті України / Постанова 

Правління НБУ за № 637 від 15.12.2004 р. (зі змінами та доповненнями). 

10. Білоусько В.С., Бєлєнкова М.І. Теорія бухгалтерського обліку : навчальний 

посібник / за ред. В. С. Білоусько. – Харків : 2006 – 307 с. 

11. Бухгалтерский учет и аудит : научно-практический журнал // 2009–2011 г.г.  

12. Бухгалтерський облік в Україні : навч. посібник / за редакцією Хом’яка Р.Л.– 

Львів : Інтелект-Захід, 2006. – 817 с. 

13. Все про бухгалтерський облік : Всеукраїнська професійна бухгалтерська  

газета // 2009-2011 р.р. 

14. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / за ред. 

М.В. Кужельного. – 3-є вид. – К. : Видавництво А.С.К., 2004. – 266 с. 

15. Грабова Н.М., Добровольський В.М. Бухгалтерський облік на виробничих і 

торговельних підприємствах : навч. посібник для студентів вузів / Під ред. 

М.В. Кужельного. – К. : А.С.К., 2002. – 624 с. 

16. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні : навч. посібник – 4-е вид. 

доп. – К. : А.С.К., 2002. – 848 с. 

17. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : навчальний посібник. 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К. : 2003. – 628 с. 

18. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік : навчальний посібник. – К. : 2004. – 

460 с. 

19. Партин Г.О. Бухгалтерський облік : навч. посібник. – Львів : Видавництво 

національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 248 с. 

20. Сєрікова Т.М., Понікарпов В.Д. Бухгалтерський облік : навчальний  

посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків : ВД ІНТЕК, 2006. – 392 с. 

21. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: 

підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.- 2-е вид., перероб. і  

доповнене. – К. : Алерта, 2007. – 953 с. 

22. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік :  

посібник. – К. : Видавничий центр Академія, 2002. – 672 с. 

 

 

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК І АУДИТ 
 

1. Сутність податкового обліку та його відмінність від бухгалтерського обліку. 

2. Платники податку на прибуток, об’єкт оподаткування податком на прибуток. 

3. З яких складових складається процес виконання податкового обов’язку з 

податку на прибуток? 
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4. Що розуміють під доходами? Чим відрізняються доходи в податковому та 

фінансовому обліку? 

5. Що означає принцип нарахування та відповідність доходів і витрат? 

6. Чи використовується в податковому обліку касовий метод визнання доходу? 

7. Що розуміється під витратами? Які витрати враховуються при обчисленні 

об’єкта оподаткування податком на прибуток? 

8. Як в податковому обліку відображаються загальновиробничі витрати? 

9. Що розуміється під витратами подвійного призначення? 

10. В чому полягає сутність основні засобів та нематеріальних активів? 

11. Первісна та ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів. 

12. Класифікація груп основних засобів та нематеріальних активів для 

нарахування амортизації.  

13. Які витрати платника податку на прибуток підлягають амортизації? 

14. Із застосуванням яких методів відбувається нарахування амортизації основних 

засобів? Які переваги та недоліки цих методів? 

15. Система пільг щодо сплати податку на прибуток. 

16. Який зміст, особливості складання та строки подання декларації з податку на 

прибуток? 

17. Що розуміється під об'єктом, суб’єктами та базою оподаткування податком на 

додану вартість? 

18. Система пільг з податку на додану вартість діє зараз в Україні. 

19. Який зміст та порядок заповнення податкової накладної? Які операції не 

потребують виписки податкової накладної? 

20. Зміст, порядок виникнення та облік податкового зобов'язання. 
 

Список рекомендованої літератури 
 

1. Податковий кодекс України. 
2. Закон України від 28.12.2014 року № 71-VІІІ «Про внесення змін до Подат-

кового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
податкової реформи». 

3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (надалі – ПБО): 1 ПБО 
«Загальні вимоги до фінансової звітності», ПБО 2 «Баланс», ПБО 3 «Звіт про 
фінансові результати», ІІБО 4 «Звіт про рух грошових коштів», ПБО 5 «Звіт 
про власний капітал», ПБО 7 «Основні засоби», ГІБО 8 «Нематеріальні 
активи», ПБО 9 «Запаси», ПБО 10 «Дебіторська заборгованість», ПБО 11 
«Зобов'язання»; ПБО 12 «Фінансові інвестиції», ПБО 13 «Фінансові 
інструменти», ПБО 14 «Оренда», ПБО 15 «Дохід», ПБО 16 «Витрати», ПБО 17 
«Податок на прибуток», ПБО 18 «Будівельні контракти», ПБО 20 
«Консолідована фінансова звітність». 

4. Аудит : Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. – Лівів : 
Вид-во Львівської комерційної академії, 2006. – 129 с. 

5. Аудит : Застосування міжнародних стандартів аудиту практиці України / За 
заг. ред. Пилипенка І.І. – К. : ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2005. – 172 с. 

6. Гончарук Я.А., Рудницький В. С., Аудит : навч. посіб. для ВУЗів — 2 вид., 
перероб. та доп. – Львів : Оріяна-Нова, 2004. – 291 с. 
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7. Гуцайлюк 3.В., Мех Я.В., Щирба М. Т. Аудит : навч. посіб. – Тернопіль : 
Економічна думка, 2002. – 189 с. 

8. Давидов Г.М. Аудит : підручник. – К. : Знання, 2004. -512 с. 
9. Давидов Г.М. Аудит: теорія і практика. – Кіровоград : ТОВ «Імекс-ЛТД». 

2006. – 323 с. 
10. Дерій В.А., Кізима А.Я. Аудит : курс лекцій. – Тернопіль : Джура, 2002. – 86 с. 
11. Дорош Н.І. Аудит : методологія і організація. – К. : Знання КОО, 2001. –  

402 с. 
12. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту : навч. посібник 

для ВУЗів. – К. : Каравела, 2004. – 568 с. 
13. Никонович М.О., Редько К.О., Юр'єва О.А. Економіка міського господарства : 

навч. посібник – К. : КНТЕУ, 2006. – 471 с. 
14. Петрик О.А. Аудит : методологія і організація. – К. : КНЕУ, 2003. – 260 с. 

 

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК  
 

1. Роль обліку в управлінні собівартістю продукції. 

2. Сутність, задачі і функції управлінського обліку. 

3. Етапи розвитку управлінського обліку. 

4. Предмет і об’єкти управлінського обліку. 

5. Взаємозв’язок і відмінності фінансового та управлінського обліку. 

6. Схеми організації управлінського обліку при різних системах обліку. 

7. Залежність організації управлінського обліку від принципів побудови плану 

рахунків. 

8. Місце управлінського обліку в системі плану рахунків України. 

9. Загальнооблікова та управлінська класифікація витрат за різними ознаками. 

10. Характеристика реагування витрат на зміни в діяльності підприємства.  

11. Сутність та зміст обліку виробничих витрат.  

12. Об’єкти витрат і об’єкти калькуляції. 

13. Класифікація методів обліку витрат і калькулювання. 

14. Організація зведеного обліку витрат при різних методах обліку. 

15. Методика і техніка калькуляційних розрахунків. 
 

Список рекомендованої літератури 
 

1. Голов С.Ф. Управленческий бухгалтерский учет. – К. : Скарби, 1998. – 384 с. 
2. Друри К. Управленческий и производственный учет. Пер. с англ. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 1071 с. 
3. Ткач В.И., Ткач М.В. Управленческий учет : международный опыт. – М. : 

Финансы и статистика, 1994. – 144 с. 
4. Управленческий учет : учеб. пособие / Под ред. А.Д. Шеремета. – М. : ФБК-

Преса, 1999. – 512 с. 
5. Яругова А. Управленческий учет. Опыт зкономически развитых стран. – М. : 

Финансы и статистика, 1991. – 249 с. 
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6. Кондратова И.Г. Основы управленческого учета. – М. : Финансы и статистика, 
1998. – 144 С. 

7. Контролинг как инструмент управления предприятий / Е.А. Антиткина и др. – 
М. : Аудит; ЮНИТИ, 1998. – 279 с. 

8. Пашигорева Г.И., Савченко О.С. Системи управленческого учета и анализа. – 
СПб : Питер, 2002. – 176 с. 

9. Райан Б. Стратегический учет для руководителя : Пер. с англ. – М. : Аудит; 
ЮНИТИ, 1998. – 616 с. 

10. Тони Скоун. Управленческий учет : Пер. с англ. – М. : Аудит; ЮНИТИ,  
1997. – 179 с. 

11. Янковский К.П., Мухорь И.Ф. Управленческий учет. – СПб : Питер, 2001. – 
128 с. 

12. Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Кортикова Р.С. Управлінський облік : 
навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – 
КНЕУ, 2005. – 235 с. 

13. Партин Г.О., Загородиш А.Г. Управлінський облік : навч. посіб. – 2-е вид., 
випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 303 с. 

14. Івакіна І. Управлінський облік : стисло і доступно. – Xарків : Фактор,  
2009. – 320 с. 

15. Атамас П.И. Управлінський облік : навч. посіб. – Дніпропетровськ : Центр 
навчальної літератури, 2006. – 440 с. 

16. Бюджетирование : шаг за шагом / Е. Добровольская, Б. Карабанев, П.Боровков 
и др. – СПб : Питер, 2006. – 448 с. 

17. Данилюк М.О., Лещій В.Р. Управління витратами на промислових 
підприємствах : наук.-практ. Посіб. – Івано-Франківськ : ПП «Супрун», 
2006. – 172 с. 

18. Лень В.С. Управлінський облік : навч. посіб. – 2-е вид., випр. – К. : Знання-
Прес, 2006. – 317 с. 

19. Партин Г.О., Загородиш А.Г., Ясінська А.І. Управлінський облік : навч.-метод. 
посіб. – К. : Знання, 2006. – 235 с. 

20. Турило А.М., Кравчук Ю.Б., Турило А.А. Управління витратами підприєм-
ства : навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 120 с. 

 

 

АУДИТ 
 

1. Фінансово-господарський контроль в Україні.  

2. Сутність аудиту, його місце і значення в економічних відносинах.  

3. Класифікація видів аудиту.  

4. Відмінність аудиту від ревізії.  

5. Регулювання аудиторської діяльності в Україні.  

6. Основні правові форми підприємницької діяльності в аудиті.  

7. Стандарти аудиту та етики.  

8. Поняття аудиторського ризику.  

9. Поняття помилки та шахрайства.  

10. Етапи проведення аудиту та їх нормативне забезпечення.  
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11. Планування в аудиті.  

12. Поняття про аудиторські докази, їх види.  

13. Види робочої документації та вимоги до її складання.  

14. Аудиторський звіт.  

15. Аудиторський висновок.  

16. Методика аудиту форми «Баланс».  

17. Методика аудиту форми «Звіт про фінансові результати».  

18. Методика аудиту форми «Звіт про рух грошових коштів».  

19. Методика аудиту форми «Звіт про власний капітал».  

20. Поняття, цілі, методи та функції внутрішнього контролю.  

21. Методика аудиту розрахунково-касових операцій.  

22. Методика аудиту розрахунків з бюджетом.  

23. Консультаційні послуги аудиторських фірм.  

24. Економічна сутність санації, випадки та мета ії проведення.  

25. Сутність банкрутства та причини його виникнення.  

26. Аудит фінансового стану підприємства з приводу «банкрутства».  
 

Список рекомендованої літератури 
 

1. Андреев В.Д. Практический аудит : Справ, пособие. – М. : Экономика, 
2004. – 366 с. 

2. Аренс Н.А., Лоббек Дж.К., Аудит : Пер. с англ. – М. : Финансы и 
статистика, 1995. – 560 с. 

3. Бавдей А.Л., Белий И.Н., Дробишевский Н.П. и др. Аудит и ревизия : 
Справ, пособие. – Минск : ООО «Мисанта», 2004. – 221 с. 

4. Банковский надзор и аудит : учеб. пособие / Г.И. Кравцова. Л.С. Єфремова. 
Т.А. Купрюшина и др. : Под общ. ред. Г.И. Кравцовой. – Минск : БГЗУ, 
2003. – 376 с. 

5. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. – К. : 
Вища школа, 2005. – 364 с. 

6. Білуха М.Т. Курс аудиту. – К. : Вища школа : Т-во «Знання», 2006. – 573 с. 
7. Голов С., Зубилевич С. Система професійної підготовки бухгалтерів і 

аудиторів у Великобританії // Бухгалтерський облік і аудит, 1994. №8.  
С. 23–28. 

8. Бардаш С.В. Інвентарізация : теорія, практика, комп'ютеризація. – 
Житомир : ЖІТТ 1999. – 372 с. 

9. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Петренко Н.І., Аудит : стан і тенденції 
розвитку в Україні та світі : монографія. – Житомир : ЖДТУ, 2003. – 564 с. 

10. Бутинець Ф.Ф. Аудит : підручник для студентів спеціальності «Облік і 
аудит» вищих навчальних закладів. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир : 
ПІТ «Рута», 2005. – 512 с. 

11. Бардаш С.В. Контроль і ревізія. Практикум : навчальний посібник для 
студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / С.В. Бардаш,  
В.А. Дерій, Н.І. Петренко. – Житомир : ЖІТБ, 2000. – 384 с. 

12. Гуцайлюк З.В., Мех Я.В., Щирба М.Т. Аудит (теорія, методика, збірник 
завдань). – Тернопіль : Екон. думка, 2004. – 190 с. 



11 

 

13. Давидов Г.М. Аудит : навч. посіб. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2001. – 363 с. 
14. Данилевский ЮА. Аудит : вопросы и ответы. – М. : Бухгалтерский учет, 

2003. – 112 с. 
15. Дерій ВЛ., Кізима А.Я., Аудит : курс лекцій. – Тернопіль : Джура, 2006. –  

86 с. 
16. Додж Р, Краткое руководство по стандартам и нормам аудита : Пер. с 

англ. – М. : Финансы и статистика : ЮНИТИ, 2002. – 240 с. 
17. Доротті Н.І. Аудит : методологія і організація : монографія. – К. : Т-во 

«Знання», КОО, 2001. – 402 с. 
18. Жила В.Т. Ревізія і аудит : навч. посіб. – К. : МАУП. 2007. – 96 с. 

 

 

ПОДАТКОВА СИСТЕМА 
 

1. Сутність і функції податків, їх складові елементи. 

2. Сутність податкової системи, принципи її побудови. 

3. Принципи побудови податкової системи. 

4. Класифікація податків. 

5. Характеристика структури податкової системи України. 

6. Суть податкової політики держави та характеристика її принципів. 

7. Характеристика форм оподаткування. 

8. Елементи системи оподаткування. 

9. Характеристика основних прямих податків. 

10. Характеристика основних непрямих податків. 

11. Характеристика місцевих податків і зборів. 

12. Функції та завдання Державної податкової адміністрації України. 
 

Список рекомендованої літератури 
 

1. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.rada.gov.ua 

2. Василик О.Д. Податкова система України : навчальний посібник / 

О.Д. Василик. – К. : ВАТ Поліграфкнига, 2004. – 478 с. 

3. Історія оподаткування : навчальний посібник / Ф.О. Ярошенко, П.В. Мельник, 

В.Л. Андрущенко, В.М. Мельник. – Ірпінь : Національна академія ДПС 

України, 2004. – 242 с. 

4. Онисько С.М. Податкова система : підручник / С.М. Онисько, І.М. Тофан, 

О.В. Грицина; за заг. ред. С.М. Онисько. – Львів : Магнолія Плюс, 2004. – 

312 с. 

5. Податкові системи зарубіжних країн. Литвиненко Я.В., Якушик І.Д. // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauchim.org.ua/uchebnaja-

literatura/podatki/384-podatkovi-sistemi-zarubizhnix-krayin-litvinenko-ya-v-yaku. 

6. Сердюк О.М., Заревчацька Т.В. Податкова система (практикум) : навчальний 

посібник / О.М. Сердюк, Т.В. Заревчацька. – К. : Центр учбової літератури, 

2007. – 328 с. 

http://www.rada.gov.ua/
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7. Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення : навч. 

посібник / П.М. Гарасим, О.М. Десятнюк, Г.П. Журавель. – К. : Професіонал, 

2006. – 736 с. 

8. Соколовська А.М. Основи теорії податків : навчальний посібник / А.М. Соко-

ловська. – К. : Кондор, 2010. – 326 с. 

9. Управління податкоспроможністю суб’єктів господарювання / 

Мельник В.М. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://nauchim.org.ua/uchebnaja-literatura/jekonomika/222-upravlinnya-

podatkospromozhnistyu-subyektiv.html 
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КРИТЕРІЇ  
оцінювання підготовленості вступників на додатковому вступному 

випробуванні для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра  
за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

 

Структура оцінки додаткового вступного випробування 

Оцінка додаткового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів) 

складається із суми балів, виставлених фаховою атестаційною комісією в результаті 

перевірки письмової роботи вступника, виконаної ним на додатковому вступному 

випробуванні, за відповіді вступника на кожне з 4 питань білета додаткового 

вступного випробування. 

 

Порядок оцінювання підготовленості вступників 

Оцінка додаткового вступного випробування визначається у такому порядку: 

1) виставляють бали за відповіді на кожне питання білета додаткового 

вступного випробування виходячи із наведених нижче критеріїв оцінювання 

відповідей;  

2) обчислюють оцінку додаткового вступного випробування за формулою: 

 



4

1

100

i
i

БO , 

де Бі – кількість балів за відповідь на і-е питання. 

 

Відповіді у чернетці не перевіряються та до уваги не беруться. 

 

Критерії оцінювання відповідей на питання  

Відповідь на кожне питання може бути оцінена балами від 0 до 25. 
 

Відповідь на питання оцінюють виходячи із наведених у таблиці 
характеристик відповіді. 
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Кількість 

балів 
Характеристика відповіді 

19–25 
Повна, наведена у логічно правильній послідовності відповідь, яка 
свідчить про всебічні, систематизовані та глибокі знання з 
поставленого питання; демонструє здатність вступника вільно 
оперувати здобутими знаннями: диференціювати та інтегрувати їх, 
відтворювати та аналізувати отриману інформацію, робити 
обґрунтовані висновки та узагальнення, виявляти й відстоювати 
власну позицію, переконливо висловлювати думку та чітко 
формулювати відповідь. 
Як правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на 
питання не менше ніж на 90 %.  
Відповідь оцінюють у 25 балів тільки за умови надання вичерпної 
відповіді на питання. 

12–18 
Досить повна, без суттєвих неточностей, наведена у логічно 
правильній послідовності відповідь, яка свідчить про ґрунтовні та 
систематизовані знання з поставленого питання; демонструє 
здатність вступника впевнено оперувати здобутими знаннями: 
відтворювати та аналізувати отриману інформацію, пояснювати 
основні закономірності, робити висновки, чітко висловлювати 
думку та формулювати відповідь. 
Як правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на 
питання на 70–90 %. 

6–11 
Не зовсім повна, із неточностями та окремими незначними 
помилками, наведена в основному у правильній послідовності 
відповідь, яка свідчить про задовільні знання з поставленого 
питання, демонструє здатність вступника відтворювати основну 
інформацію відповідно до поставленого питання.  
Як правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на 
питання на 50–70 %. 

1–5 
Фрагментарна, із суттєвими неточностями та принциповими 
помилками відповідь, яка свідчить про неповноту знань з 
поставленого питання, демонструє наявність у вступника 
утруднень при відтворенні інформації відповідно до поставленого 
питання.  
Як правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на 
питання менше ніж на 50 %. 

0 
Відповідь не надано або надана відповідь не відповідає 
поставленому питанню 

 

Оцінка додаткового вступного випробування від 100 до 119 балів вважається 

незадовільною. 
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КРИТЕРІЇ 

оцінювання підготовленості вступників на додатковому вступному 

випробуванні (співбесіді) для вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

іноземних громадян 

 

Структура оцінки додаткового вступного випробування (співбесіди) 

Оцінка додаткового вступного випробування (за шкалою від 0 до 100 балів), 

проведеного у формі співбесіди, складається із суми балів, виставлених фаховою 

атестаційною комісією за результатами співбесіди зі вступником на додатковому 

вступному випробуванні за відповіді на кожне з 4 питань для співбесіди. 

 

Порядок оцінювання підготовленості вступників 

Оцінка додаткового вступного випробування, проведеного у формі співбесіди, 

визначається у такому порядку: 

1) виставляють бали за відповіді на кожне питання для співбесіди виходячи із 

наведених нижче критеріїв оцінювання відповідей;  

2) обчислюють оцінку додаткового вступного випробування за формулою: 
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1i
i

БO , 

де Бі – кількість балів за відповідь на і-е питання для співбесіди. 

 

Критерії оцінювання відповідей на питання  

Відповідь на кожне питання для співбесіди може бути оцінена балами від 0 до 
25.  

Відповідь на питання оцінюють таким чином: 
від 19 до 25 балів ставлять вступнику, який надав повну, у логічно правильній 

послідовності відповідь, яка свідчить про всебічні, систематизовані та глибокі 
знання з поставленого питання; демонструє здатність вступника вільно оперувати 
здобутими знаннями: диференціювати та інтегрувати їх, відтворювати та 
аналізувати отриману інформацію, робити обґрунтовані висновки та узагальнення, 
виявляти й відстоювати власну позицію, переконливо висловлювати думку та чітко 
формулювати відповідь. Як правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів 
на питання не менше ніж на 90 %. Відповідь оцінюють у 25 балів тільки за умови 
надання вичерпної відповіді на питання; 

від 12 до 18 балів ставлять вступнику, який надав досить повну, без суттєвих 
неточностей, у логічно правильній послідовності відповідь, яка свідчить про 
ґрунтовні та систематизовані знання з поставленого питання; демонструє здатність 
вступника впевнено оперувати здобутими знаннями: відтворювати та аналізувати 
отриману інформацію, пояснювати основні закономірності, робити висновки, чітко 
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висловлювати думку та формулювати відповідь. Як правило, таку оцінку отримує 
вступник, який відповів на питання на 70–90 %; 

від 6 до 11 балів ставлять вступнику, який надав не зовсім повну, із 
неточностями та окремими незначними помилками, в основному у правильній 
послідовності відповідь, яка свідчить про задовільні знання з поставленого питання, 
демонструє здатність вступника відтворювати основну інформацію відповідно до 
поставленого питання. Як правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на 
питання на 50–70 %; 

від 1 до 5 балів ставлять вступнику, який надав фрагментарну, із суттєвими 
неточностями та принциповими помилками відповідь, яка свідчить про неповноту 
знань з поставленого питання, демонструє наявність у вступника утруднень при 
відтворенні інформації відповідно до поставленого питання. Як правило, таку 
оцінку отримує вступник, який відповів на питання менше ніж на 50 %; 

0 балів ставлять вступнику, який не надав відповідь на поставлене питання або 

надана вступником відповідь не відповідає поставленому питанню. 

 

Оцінка проведеного у формі співбесіди додаткового вступного випробування 

від 0 до 59 балів вважається незадовільною. 

 

 


