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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Фахове вступне випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра передбачає перевірку здатності до 

опанування освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 

основі здобутих раніше компетентностей.  

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (освітні 

програми «Облік і оподаткування», «Цифрові технології обліку») на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра розроблена фаховою атестаційною комісією на основі 

освітньо-професійних програм підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста.  

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі. 

Білет фахового вступного випробування містить 8 запитань двох рівнів 

складності за програмою фахового вступного випробування. 

Запитання першого рівня складності (з 1-го по 5-е запитання білета фахового 

вступного випробування) передбачають вибір вступником правильного варіанта 

відповіді із наведених у білеті трьох варіантів відповіді, з яких тільки один 

правильний.  

Запитання другого рівня складності передбачають надання вступником 

розгорнутої теоретичної відповіді (з 6-го по 8-е запитання білета фахового 

вступного випробування). 

Правильний на думку вступника варіант відповіді на запитання першого рівня 

складності вступник позначає безпосередньо на бланку білета фахового вступного 

випробування. 

Відповідь на запитання другого рівня складності вступник наводить на 

бланках письмової відповіді. 

Вступникам, які згідно з Умовами прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в 2022 році та Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

Національному транспортному університеті в 2022 році проходять вступні 

випробування у формі співбесіди, пропонують чотири запитання за програмою 

фахового вступного випробування, які передбачають надання вступником 

розгорнутої усної теоретичної відповіді. 
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1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 
 

Тема 1. Загальна характеристика і суть бухгалтерського обліку 

Поняття про господарський облік, його виникнення і розвиток. Облік і 

контроль як важливий засіб управління підприємством. Вимірники, що 

застосовуються  в обліку, їх види та взаємозв’язок. Види господарського обліку 

(оперативний, статистичний, бухгалтерський), їх взаємозв’язок. 

Зміст і задачі бухгалтерського обліку. Вимоги, які пред’являються до обліку в 

сучасних умовах. 
 

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку 

Об’єкти бухгалтерського обліку: господарські засоби та джерела їх утворення. 

Класифікація господарських засобів за їх складом, розміщенням і використанням. 

Характеристика господарських процесів: процеси сфери виробництва, сфери обігу, 

забезпечення і реалізація. Поняття про господарські операції підприємства, які 

відображаються в бухгалтерському обліку та звітності. Поняття про метод 

бухгалтерського обліку. Елементи методу бухгалтерського обліку: документація та 

інвентаризація, як способи бухгалтерського спостереження; оцінка і калькуляція, як 

способи бухгалтерського вимірювання; рахунки та подвійний запис; баланс і 

звітність. Поняття і економічна характеристика предмета «Бухгалтерський облік 

(теорія)». Взаємозв’язок між елементами методу бухгалтерського обліку. 
 

Тема 3. Бухгалтерський баланс та основи його побудови 

Загальні поняття про бухгалтерський баланс; визначення балансу його зміст; 

актив і пасив балансу. Групування статей балансу в активі і пасиві. Розділи і статті 

балансу. Рівність підсумків активу і пасиву балансу підстава для визначення 

рівності та її контрольне значення. Значення бухгалтерського балансу. Вплив 

господарських операцій на статті бухгалтерського балансу. 
 

Тема 4. Система рахунків та їх класифікація 

Рахунки бухгалтерського обліку та їх будова. Характеристика активних, 

пасивних та активно – пасивних рахунків. Подвійний запис операцій та його 

контрольне значення. Поняття про кореспонденцію рахунків та бухгалтерські 

проводки, прості та складні бухгалтерські проводки. Порядок визначення оборотів 

та залишків по рахунках. Поняття про субрахунки. Синтетичний та аналітичний 

обліки, призначення кожного з них. Порядок запису операцій на синтетичні та 

аналітичні рахунки. Оборотна відомість по аналітичних та синтетичних рахунках. 

Перевірка правильності записів по аналітичних і синтетичних рахунках. 
 

Тема 5. Принципи обліку основних господарських процесів 

Загальна характеристика основних господарських процесів: постачання, 

виробництво і реалізація. Роль оцінки і калькуляції при обліку господарських 

процесів. Основні задачі обліку процесу постачання. Відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку основних операцій постачання. Поняття про виробничі 

витрати, їх класифікація. Загальна схема обліку виробничих витрат і методи їх 

розподілення. Поняття про виробничі витрати їх класифікація. Основні задачі обліку 
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процесу реалізації. Облік витрат по звіту, їх розподілення, визначення оборотів по 

рахунку «реалізація», обсягу реалізації і фінансових результатів. 
 

Тема 6. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку 

Економічне групування об’єктів обліку як класифікація рахунків. 

Класифікація рахунків за призначенням та структурою. Рахунки для відображення і 

контролю різних видів господарських засобів та їх джерел (основні). Рахунки, які 

регулюють оцінку господарських засобів та їх джерел (регулюючі). Рахунки для 

відображення фінансових результатів. Позабалансові рахунки. Класифікація 

рахунків, як підстава для побудови плану рахунків. План рахунків бухгалтерського 

обліку та принципи його побудови. Характеристика діючого плану рахунків. 
 

Тема 7. Документація і інвентаризація 

Бухгалтерські документи, як частина первинної облікової інформації. Сутність 

і значення документів в обліку і контроль господарської діяльності. Класифікація 

документів. Вимоги до змісту оформлення документів. Порядок зберігання 

бухгалтерських документів, документообіг та його етапи. Інвентаризація її види і 

значення. Порядок проведення інвентаризації й відображення її результатів в обліку. 

Нормативні документи щодо проведення інвентаризації. 
 

Тема 8. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку 

Облікові регістри та їх роль в бухгалтерському обліку. Види і форми 

облікових регістрів.  Виправлення помилок в облікових регістрах: способом 

«Червоне сторно», коректурним та додаткового запису. Поняття та форми 

бухгалтерського обліку. Ознаки, які визначають форми обліку, та їх характеристика: 

журнально-ордерна, автоматизована та спрощена форми обліку. Переваги та 

недоліки форм обліку. Побудова та техніка заповнення облікових регістрів при 

використанні ручної праці і комп’ютерної техніки. Порядок запису в облікових 

регістрах початкових залишків та господарських операцій.  
 

Тема 9. Бухгалтерська звітність 

Поняття про звітність. Звітність, як система узагальнюючих показників обліку. 

Сутність і значення звітності. Види звітності. Нормативно-правове забезпечення 

бухгалтерського обліку. Фінансова звітність, її склад та вимоги до неї. 
 

Тема 10. Основи організації бухгалтерського обліку 

Права та обов’язки головного бухгалтера в сучасних умовах, організація 

поточного обліку в бухгалтерії. Залежність організації обліку від типу підприємства 

і організації виробництва. Права та обов’язки керівника підприємства. Задачі 

правильної організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Порядок ведення 

бухгалтерського обліку. 

 

Орієнтовані запитання для фахового вступного випробування  

Запитання І рівня складності 

1. На якому рахунку обліковується оприходування палива на склад? 

2. За яким документом здійснюється облік ПДВ у покупця? 

3. За яким документом перераховується військовий збір? 
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4. Який запис виплаченої депонованої заробітної плати (Дт __ – Кт __) є 

вірним? 

5. За яким документом здійснюється перерахування податків у бюджет? 

6. Як обліковується податкове зобов’язання? 

 

Запитання ІІ рівня складності 

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 бухгалтерський баланс. 

17. Міжнародні системи планів рахунків бухгалтерського обліку. 
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2. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 

 

Тема 1. Економічний аналіз і його наукова основа 

Поняття аналізу. Економічний аналіз як галузь економічної науки. Значення 

аналізу в управлінні підприємством. Об’єкт та предмет економічного аналізу. 

Вихідні дані для аналізу. Класифікація видів аналізу господарської діяльності, їх 

характеристика. Задачі і цілі економічного аналізу. 
 

Тема 2. Організація і послідовність проведення економічного аналізу 

Планування економічного аналізу на підприємстві. Підбір та первинна 

обробка вихідних даних. Первинна оцінка явища, що вивчається. Пошук недоліків, 

виявлення резервів виробництва. Узагальнення і систематизація результатів аналізу. 

Формування управлінських рішень за результатами аналізу, контроль їх реалізації. 
 

Тема 3. Метод і методика економічного аналізу 

Метод аналізу як загальний науковий підхід до вивчення економіки 

підприємства характеристика вихідних даних для аналізу. Поняття «фактор» в 

економічному аналізі. 

Прийоми аналізу: прийом порівняння показників; прийом ланцюгових 

підстановок; прийом обчислення різниць; прийом процентних співвідношення; 

прийом вирівнювання початкових точок аналізу; прийом деталізації загальних 

показників; прийом балансових зіставлених. 
 

Тема 4. Аналіз обсягів виробництва робіт 

Аналіз загальних результатів виробництва робіт. Групування факторів на 

залежні і незалежні від роботи підприємства, визначення аналітичних обсягів 

виробництва. Аналіз ритмічності виконання робіт. Аналіз виконання договірних 

зобов’язань. Аналіз техніко-експлуатаційних показників використання рухомого 

складу. Аналіз впливу зміни ТЕП на обсяги виробництва. 
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Тема 5. Аналіз виробничих ресурсів 

Аналіз структури основних фондів. Оцінка динаміки відновлення і технічного 

рівня основних фондів. Аналіз ефективності використання основних фондів. Аналіз 

використання рухомого складу за часом і продуктивністю. 
 

Тема 6. Аналіз матеріальних ресурсів 

Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами. Аналіз витрат 

палива і мастильних матеріалів на 1 км пробігу і на одиницю транспортної роботи. 

Аналіз грошових витрат на матеріальні ресурси. 
 

Тема 7. Аналіз трудових ресурсів і заробітної плати 

Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Аналіз продуктив-

ності праці. Аналіз використання фонду оплати праці. Аналіз співвідношення темпів 

зростання продуктивності праці і середньомісячної заробітної плати. 
 

Тема 8. Аналіз витрат на виробництво робіт 

Аналіз загальної суми витрат, її коригування на ефективно виконаний обсяг 

робіт. Аналіз собівартості по статтям калькуляції. Аналіз впливу зміни факторів на 

рівень собівартості. 
 

Тема 9. Аналіз фінансових результатів рентабельності 

Аналіз доходів від реалізації робіт. Аналіз впливу зміни факторів на доходи. 

Аналіз використання прибутку. Аналіз рентабельності та впливу зміни факторів на її 

рівень. 
 

Тема 10. Аналіз фінансового стану підприємства 

Система показників, які характеризують фінансовий стан підприємства. Аналіз 

засобів у розрахунках. Аналіз оборотних засобів. Аналіз фінансової стійкості 

підприємств. 

 

Орієнтовані запитання для фахового вступного випробування 

Запитання І рівня складності 

1. Майно підприємства формується з… 

2. Що належить до оборотного капіталу? 

3. Баланс підприємства буде абсолютно ліквідним за умови, якщо… 

4. Фінансовий стан підприємства вважається «добрим» за умови… 

5. До зовнішніх факторів, що створюють передумови виникнення кризи на 

підприємстві, належать… 

6. Тривалість операційного циклу – це… 

7. «Золоте правило розвитку підприємства» має вигляд… 

8. Ознаками «доброго» балансу щодо підвищення ефективності діяльності 

підприємства можна вважати ситуацію, за якої… 

9. Стан фінансових ресурсів, їх формування та використання, який відповідає 

вимогам ринку, забезпечує економічне зростання підприємства, його 

платоспроможність та кредитоспроможність в умовах допустимого рівня 

ризику, – це… 

10. Що лежить в основі вертикального аналізу? 
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Запитання ІІ рівня складності 

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. 

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 
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3. ПОДАТКОВА СИСТЕМА 

 

Тема 1. Економічна сутність і функції податків 

Податки як економічна, фінансова категорія. Специфічні ознаки податків, їх 

характеристика. Податки – головне джерело надходжень до бюджетної системи. 

Форми організації податкових відносин. Визначення податків, зборів, обов’язкових 

відрахувань. Функції податків як прояв їх сутності. Фіскальна і регулююча функції 

податків, їх зміст. Об’єктивна необхідність податків. Умови і причини 

функціонування податків. Роль держави у виникненні, розвитку та використанні 

податків. Значення податків. Роль податків у перерозподілі національного доходу. 

Об’єктивні та суб’єктивні передумови виникнення податків.  

Якісна характеристика податкових методів регулювання економіки. 

Теоретичні концепції податків. 

 

Тема 2. Класифікація податків 

Основні види податків, що застосовуються на території України. 

Загальнодержавні податки та їх місце в механізмі регулювання макроекономічних 

пропорцій. Місцеві податки та обов’язкові платежі. Пряме та непряме 

оподаткування. Види прямого оподаткування та його роль у системі фінансового 

регулювання. Види непрямих податків, їх переваги та недоліки. Проблеми 

співвідношення прямих і непрямих податків.  

Поділ податків за платниками. Тенденції у структурі оподаткування. 

 

Тема 3. Податкова система і податкова політика 

Поняття податкової системи. Основні терміни, що використовуються при 

оподаткуванні. Об’єкти, джерела, одиниці оподаткування. Ставка податку. 

Податкові пільги та санкції. Принципи побудови податкової системи. 

Податкова політика як складова фінансової політики. Залежність податкової 

політики від базисних відносин. Роль держави у формуванні та реалізації податкової 

політики. Взаємозв’язок податкової політики і розвитку економіки. Концепції 

податкової політики. Системність у побудові податкової політики. Співвідношення 

прямих і непрямих податків. 

Податки й інфляція. Взаємозв’язок цін і податків. Критерії якості податкової 

системи. Сутність податкового механізму, його структура. Умови ефективності 

податкового механізму. Податкове право, його значення в податковій політиці. 

Джерела податкового права. Податковий період. Податкове планування. 

 

Тема 4. Податок на доходи фізичних осіб 

Принципи побудови податку на доходи фізичних осіб. Елементи податку: 

суб’єкти та об’єкти оподаткування, предмет оподаткування, формування бази 

оподаткування, система ставок оподаткування, система пільг з податку. Категорії 

суб’єктів та об’єктів оподаткування, режими оподаткування різних категорій. 

Нормативно-правова база, що регулює питання оподаткування доходів 

фізичних осіб. Особливості визначення об’єкта оподаткування та формування бази 

оподаткування: суми виплат, що не включаються в сукупний річний 
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оподатковуваний дохід; суми виплат, на які зменшується дохід з метою 

оподаткування. Ставки податку. Особливість визначення суми податкового окладу. 

Особливості оподаткування доходів резидентів і нерезидентів України. 

Декларування доходів фізичних осіб. Категорії платників, зобов’язаних декларувати 

власні доходи. 

 

Тема 5. Податок на прибуток підприємств 

Поняття про дохід і прибуток та порядок їх обчислення. Роль і значення 

податку у формуванні доходів бюджетів, регулюванні доходів підприємств різних 

форм власності. Склад платників податку. 

Податок на прибуток підприємства: економічний зміст і сутність. Платники 

податку. Об’єкт оподаткування. Порядок обчислення оподатковуваного прибутку. 

Склад валового доходу, скоригованого валового доходу. Склад валових витрат 

виробництва. Амортизація та амортизаційна політика підприємства. Порядок 

обчислення оподатковуваного прибутку та податку на прибуток. Система ставок 

податку і пільг. 

 

Тема 6. Мито, специфічні акцизи 

Економічний зміст мита. Мито як складова податкової системи держави та 

інструмент тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Митна 

політика держави. Види мита. Елементи мита: суб'єкт, об'єкт, база оподаткування, 

ставки. Особливості визначення бази оподаткування – митної вартості. Види ставок 

мита (адвалерні та специфічні; повні, пільгові та преференційні). Порядок 

обчислення мита та алгоритм розрахунку. 

Суть і значення акцизного податку. Платники і об'єкти акцизного податку. 

Визначення оподатковуваного обороту. База оподаткування для адвалерного та 

специфічного оподаткування. Пільги. Характеристика ставок акцизного податку: 

адвалерні та специфічні ставки. Порядок обчислення. Формування цін з ПДВ і 

акцизним податком, обчислення акцизного податку, складання розрахунків. 

Порядок обчислення акцизного податку з імпортних товарів. Строки сплати в 

бюджет і звітність платників. Порядок маркування алкогольних та тютюнових 

виробів марками акцизного податку. Контроль органів державної податкової служби 

за платниками акцизного податку. 

 

Тема 7. Податок на додану вартість 

Економічна природа і значення податку на додану вартість в забезпеченні 

доходної частини бюджету. Закон України «Про податок на додану вартість». 

Платники ПДВ. Об'єкт оподаткування і порядок його визначення. Визначення 

оподатковуваного обороту. Пільги по податку, порядок їх надання, ставки податку. 

Порядок обчислення ПДВ і терміни сплати в бюджет: податкове зобов'язання та 

податковий кредит; дата виникнення податкового зобов'язання. Особливості 

обчислення і сплати податку для окремих платників і за окремими товарами 

(роботами, послугами). 
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Тема 8. Місцеві податки та збори 

Економічна суть та значимість місцевого оподаткування. Податок з реклами: 

загальна характеристика та порядок розрахунку. Комунальний податок: загальна 

характеристика та порядок розрахунку. Особливості застосування місцевих зборів, 

розрахунок та система ставок. Роль місцевих податків в доходах місцевих 

територіальних бюджетів, порядок сплати і перерахування до місцевого бюджету 

податків, зборів (обов'язкових платежів). 
 

Орієнтовані запитання для фахового вступного випробування 

Запитання І рівня складності 

1. Законодавчо встановлений розмір податку на одиницю оподаткування – це… 

2. Сукупність заходів держави в сфері побудови податкової системи і 

мобілізації податків до бюджету – це… 

3. Фізичний або вартісний вираз об’єкта оподаткування, до якого 

застосовується податкова ставка і який використовується для визначення 

розміру податкового зобов’язання, – це… 

4. Функціями податків є… 

5. Метод стягнення податку, за якого сплата податку здійснюється 

безпосередньо при оплаті доходу платника, називається… 

6. Яка чисельна одиниця виміру об’єкта оподаткування, до якої 

встановлюються податкові ставки? 

7. Майно, товари, дохід, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), з 

наявністю яких у платника виникає податкове зобов'язання, – це… 

8. Ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється 

у відсотковому або кратному відношенні до одиниці вартісного виміру бази 

оподаткування, називається… 

9. Ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється 

як фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування, 

називається… 

10. У чому полягає сутність методу стягнення податків, при якому платник 

податку сплачує його частками протягом усього податкового періоду? 

 

Запитання ІІ рівня складності 

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. 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Голова Приймальної комісії, 

ректор Національного транспортного 

університету 

 

Микола ДМИТРИЧЕНКО 

 

«____» ____________________ 2022 р. 

 

 

 

КРИТЕРІЇ 

оцінювання підготовленості вступників на фаховому вступному випробуванні 

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра 

за спеціальністю  071  «Облік і оподаткування»  

(освітні програми «Облік і оподаткування», «Цифрові технології обліку») 

 

Структура оцінки фахового вступного випробування 

Оцінка фахового 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 фаховому вступному 

випробуванні, за відповіді на кожне з 8 запитань білета фахового вступного 

випробування. 

 

Порядок оцінювання підготовленості вступників 

Оцінку фахового вступного випробування визначають у такому порядку: 

1) виставляють бали за відповіді на кожне запитання білета фахового 

вступного випробування виходячи із наведених нижче критеріїв оцінювання 

відповідей;  

2) обчислюють оцінку фахового вступного випробування за формулою: 

 
=

+=
8

1

100

i
i

БQ  

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

 

Відповіді у чернетці не перевіряють та до уваги не беруть. 
 

Критерії оцінювання відповідей на запитання  

Відповідь на кожне запитання першого рівня складності (запитання з 1-го по  

5-е, які передбачають вибір вступником правильного варіанта відповіді із наведених 

у білеті 3 варіантів відповіді, із яких тільки один правильний) може бути оцінена у 

5 балів (якщо вибрано правильну відповідь) або 0 балів (якщо вибрано неправильну 

відповідь із запропонованих у білеті варіантів відповіді або вибрано більше одного 

варіанта відповіді або відповідь не надано). 
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Відповідь на кожне запитання другого рівня складності (запитання з 6-го по  

8-е, які передбачають надання вступником розгорнутої теоретичної відповіді) може 

бути оцінена балами від 0 до 25. 

 

Відповідь на запитання другого рівня складності, які передбачають надання 

вступником розгорнутої теоретичної відповіді, оцінюють виходячи із наведених у 

таблиці характеристик відповіді. 
 

Кількість 

балів 
Характеристика відповіді 

19–25 Повна, наведена у логічно правильній послідовності відповідь, яка 

свідчить про всебічні, систематизовані та глибокі знання з 

поставленого запитання у межах освітньо-професійних програм 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста; 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 

запитання не менше ніж на 90 %.  

Відповідь оцінюють у 25 балів тільки за умови надання вичерпної 

відповіді на запитання. 

12–18 Досить повна, без суттєвих неточностей, наведена у логічно 

правильній послідовності відповідь, яка свідчить про ґрунтовні та 

систематизовані знання з поставленого запитання у межах освітньо-

професійних програм підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста; 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 

запитання 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 

запитання у межах освітньо-професійних програм підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста: 

демонструє здатність вступника відтворювати основну інформацію 

відповідно до поставленого запитання.  

Як правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на 

запитання на 50–70 %. 



 17 

1–5 Фрагментарна, із суттєвими неточностями та принциповими 

помилками відповідь, яка свідчить про неповноту знань з 

поставленого запитання у межах освітньо-професійних програм 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, демонструє наявність у вступника утруднень при 

відтворенні інформації відповідно до поставленого запитання.  

Як правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на 

запитання менше ніж на 50 %. 

0 Відповідь не надано або надана відповідь не відповідає 

поставленому запитанню. 

 

Оцінка фахового вступного випробування від 100 до 119 балів вважається 

незадовільною. 

 

 

 

Голова фахової  

атестаційної комісії 

доцент       Валентина ГОШОВСЬКА 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Голова Приймальної комісії, 

ректор Національного транспортного 

університету 

 

Микола ДМИТРИЧЕНКО  

 

«____» ____________________ 2022 р. 

 

 

 
КРИТЕРІЇ  

оцінювання підготовленості вступників на фаховому вступному випробуванні 

(співбесіді) для вступу для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 

071 «Облік і оподаткування» (освітні програми «Облік і оподаткування», 

«Цифрові технології обліку») 

 

Структура оцінки фахового вступного випробування (співбесіди) 

Оцінка фахового 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 фаховому 

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

 

Порядок оцінювання підготовленості вступників 

Оцінку фахового вступного випробування, проведеного у формі співбесіди, 

визначають у такому порядку: 

1) виставляють бали за відповіді на кожне запитання для співбесіди виходячи 

із наведених нижче критеріїв оцінювання відповідей;  

2) обчислюють оцінку фахового вступного випробування за формулою: 

 
=

=
4
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БO , 

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

 

Критерії оцінювання відповідей на запитання  

Відповідь на кожне запитання для співбесіди, які передбачають надання 

вступником розгорнутої усної теоретичної відповіді оцінюють балами від 0 до 25.  

Відповідь на запитання 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 запитання у межах освітньо-професійних програм підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста; демонструє 

здатність вступника вільно оперувати здобутими знаннями: диференціювати та 

інтегрувати їх, відтворювати та аналізувати отриману інформацію, робити 
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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 запитання не менше ніж на 90 %. 

Відповідь оцінюють у 25 балів тільки за умови надання вичерпної відповіді на 

запитання; 

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 запитання у межах освітньо-

професійних програм підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста; 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 запитання 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 

запитання у межах освітньо-професійних програм підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, демонструє здатність вступника 

відтворювати основну інформацію відповідно до поставленого запитання. Як 

правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на запитання 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 запитання у межах освітньо-професійних програм підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, демонструє 

наявність у вступника утруднень при відтворенні інформації відповідно до 

поставленого запитання. Як правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів 

на запитання менше ніж на 50 %; 

0 балів ставлять вступнику, який не надав відповідь на поставлене запитання 

або надана вступником відповідь не відповідає поставленому запитанню. 

 

Оцінка проведеного у формі співбесіди фахового вступного випробування від 

0 до 59 балів вважається незадовільною. 

 

 

 

Голова фахової  

атестаційної комісії 

доцент       Валентина ГОШОВСЬКА 
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ДОДАТОК А 

ФОРМА БІЛЕТА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 
 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 
 

Ступінь бакалавра 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Приймальної       Голова фахової 

комісії        атестаційної комісії 
 

Білет № ___ 
 

Запитання І рівня складності 

Запитання та варіанти відповідей 

Позначення 
вступником 

вибраної 
відповіді 

1. Текст запитання 

а) варіант відповіді  

б) варіант відповіді  

в) варіант відповіді  

2. Текст запитання 

а) варіант відповіді  

б) варіант відповіді  

в) варіант відповіді  

3. Текст запитання 

а) варіант відповіді  

б) варіант відповіді  

в) варіант відповіді  

4. Текст запитання 

а) варіант відповіді  

б) варіант відповіді  

в) варіант відповіді  

5. Текст запитання 

а) варіант відповіді  

б) варіант відповіді  

в) варіант відповіді  

Запитання ІІ рівня складності 

6. Текст запитання 

7. Текст запитання 

8. Текст запитання 
 

Розглянуто та схвалено на засіданні Вченої Ради факультету менеджменту, 

логістики та туризму 30 березня 2022 року, протокол № 6. 


