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Програму додаткового вступного випробування розроблено фаховою 

атестаційною комісією для проведення вступних випробувань для вступу на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 071 «облік і 

оподаткування». 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Додаткове вступне випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра передбачає перевірку здатності для участі у фаховому вступному 

випробуванні осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою 

(неспорідненою) 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 бакалавра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (освітня 

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

молодшого спеціаліста, здобутого за іншою (неспорідненою) спеціальністю, 

розроблена фаховою атестаційною комісією, містить питання з основ спеціальності, 

які стосуються сутності бухгалтерського обліку, економічного аналізу та контролю і 

ревізії. 

Фахове 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 та значення бухгалтерського обліку в господарській діяльності 

підприємства. 

2. Значення бухгалтерського обліку в господарській діяльності підприємства. 

3. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

4. Бухгалтерський баланс. 

5. Характеристика структури витрат на виробництво продукції. 

6. Сутність та значення  бухгалтерського балансу. 

7. Бухгалтерські рахунки та подвійний запис. 

8. Схема руху коштів на підприємстві та характеристика фінансових ресурсів. 

9. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

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

11. Фінансова звітність підприємства та порядок складання. 

12. Фінансові результати діяльності підприємства. 

13. Організація документування господарських операцій. 

14. Облікові регістри та їх застосування в бухгалтерському обліку. 

15. Принципи організації бухгалтерського обліку за міжнародними 

стандартами. 

16. Вплив господарських операцій на бухгалтерських баланс. 

17. 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 Міністерства 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. 

6. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в 

національній валюті на території України / Постанова Правління НБУ від 

16.12.2002 № 508. 
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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. Ку-

жельного. – 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. 

 
 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 
 

1. Місце економічного аналізу в системі управління підприємством. 

2. Які завдання стоять перед економічним аналізом на підприємстві? 

3. Формування і розподіл прибутку підприємств. 

4. Виручка  від реалізації продукції, робіт і послуг, її утворення і використання. 

5. Порядок утворення та напрями використання прибутку підприємств. 

6. Характеристика об’єктів та суб’єктів фінансових відносин. 
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7. Характеристика факторів, що впливають на фінансовий результат діяльності 

підприємства. 

8. Класифікація фінансових ресурсів підприємства. 

9. Елементи системи оподаткування. 

10. Сутність і функції податків, їх складові елементи. 

11. Джерела  утворення фінансових ресурсів підприємства. 

12. Дайте визначення методу економічного аналізу. 

13. У чому виражається підхід до аналізу економічних явищ та процесів? 

14. Назвіть принципи системного аналізу. 
 

Список рекомендованої літератури 
 

1. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 липня 1991 р. 

2. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р. 

3. Закон України «Про приватизаційні папери» від 6 березня 1992 р. 

4. Закон України «Про національну програму сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні» від 21 грудня 2000 р. 

5. Аброютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия : учебно-практическое пособие. – М. : Дело и сервис, 1998. – 

381 с. 

6. Болюк М.А., Горбатюк М.І. Збірник задач з курсу «Економічний аналіз» : 

навчальний посібник для ВНЗ. – К. : КНЕУ, 2002. – 420 с. 

7. Брігхем С. Основи фінансового менеджменту : Пер з англ. – К. : Молодь, 

1997. – 306 с. 

8. Вітлінський В.В., Верчено П.І. Аналіз моделювання та управління 

економічним ризиком : навчально-методичний посібник для самостійного 

вивчення дисципліни. – К. : КНЕУ, 2000. – 426 с. 

9. Економіка підприємства : підручник для студентів економічних спеціаль-

ностей / За ред. професора Й.М. Петровича. – Львів : Новий Світ, 2000, 2003. – 

229 с. 

10. Економіка підприємства : підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. – 2-е вид. – 

К: КНЕУ, 2000. – 327 с. 

11. Економічний аналіз діяльності підприємства / за ред. Шкарбана С.І., 

Сапачова М.І. – Тернопіль : ТАНГ, 1995. – 106 с. 

12. Економічний аналіз : практикум / За ред. Ф.Ф. Бутинця. – К. : Знання, 2003. – 

208 с. 

13. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності 

підприємств. – К. : Вища школа, 1992. – 109 с. 

14. Іванова Н.Ю. Аналіз беззбитковості виробництва : теорія та практика. 

Навчальний посібник для ВНЗ. – К. : Ліра, 2002. – 306 с. 

15. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу : навчально-методичний посібник 

для самостійного вивчення дисципліни. – К. : КНЕУ, 2000. – 401 с. 

16. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства : 

навчальний посібник. – 2-ге вид. стер. – К. : Знання, 2001. – 338 с. 

17. Липчук В.В., Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Маркетинг основи теорії та практики : 



 8 

навчальний посібник / За заг. ред. В.В. Липучка. – Львів : Новий Світ, 2000, 

2003. – 280 с. 

18. Марканьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Финансовый анализ. – 

К. : ИД ФБК – ПРЕСС, 2002. – 208 с. 

19. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану 

підприємства : навчальний посібник. – К. : КНЕУ, 1999. – 356 с. 

20. Михайленко В.М., Федоренко Н.Д. Математичний аналіз для економістів : 

навчальний посібник для ВНЗ. – 2-ге вид. – К. : Знання, 2002. – 410 с. 

21. Мних Є.В., Ференц І.Д. Економічний аналіз : навчальний посібник. – Львів : 

Армія України, 2000. – 601 с. 

22. Павловські В.М. Фінансовий аналіз. – К. : КНЕУ, 2002. – 228 с. 

23. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання : 

підручник для ВНЗ. – К. : Знання, 2002. – 451 с. 

24. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования : справ. 

пособие. – Минск : Высш. шк, 1997. – 206 с. 

25. Савицкая Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навчальний 

посібник. – К. : Знання, 2006. – 333 с. 

26. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства : 

навчальний посібник. – К. : Знання, 2000. – 126 с. 

27. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз : навчальний посібник: 3-є видання 

перероблене. – Львів : Новий Світ, 2000. – 506 с. 

28. Федорович Р.В. Теорія економічного аналізу : підручник для ВНЗ. – 

Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 400 с. 

29. Чумаченько М.Г. Економічний аналіз : навчальний посібник: видання 2-ге, 

перероблене і доповнене. – К. : КНЕУ, 2003. – 184 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 

http://www.rada.gov.ua/
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2. Василик О.Д. Податкова система України : навчальний посібник / О.Д. Васи-

лик. – 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. Податкова система : Методичні вказівки до практичних занять для студентів 

напряму підготовки «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання / 

Вахновська Н.А. – Луцьк : ЛНТУ, 2011. – 64 с. 

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

оцінювання підготовленості вступників на додатковому вступному 

випробуванні для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра 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: 

 



4

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. 


