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ПРОГРАМА 

фахового вступного випробування для прийому на навчання  
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Рівне 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Фахове вступне випробування за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» проводиться з метою оцінки рівня професійних знань 

випускників-бакалаврів, передбачених освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою.  

Фахове вступне випробування базується на змістових модулях дисциплін:  

1. Фінансовий облік. 

2. Аналіз господарської діяльності. 

3. Аудит. 

 

2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

2.1. Організація фахового вступного випробовування здійснюється 

відповідно до Положення про приймальну комісію Національного університету 

водного господарства та природокористування. 

2.2. Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі або з 

використанням комп’ютерної техніки і складається із 45-ти тестових завдань 

першого рівня складності та 2-ох тестових завдань другого рівня складності,  

кожне з яких  містить п’ять варіантів відповіді. 

2.3. Порядок нарахування балів при проходженні тестування за завдання 

першого рівня складності: 

 

Структура тестового завдання Умови нарахування (2 бали) 

1. Питання 

a) 100% вірна; 

b) -100% невірна; 

c) -100% невірна; 

d) -100% невірна; 

e) -100% невірна. 

Питання містить лише одну вірну відповідь, 

при виборі якої нараховується 2 бали. 

При виборі невірної відповіді, питання 

оцінюється в 0 балів. 

1. Питання 

a) 50% вірна; 

b) 50% вірна; 

c) -33,33333% невірна; 

d) -33,33333% невірна; 

e) -33,33333% невірна; 

Питання містить дві правильні відповіді, при 

виборі яких відповідь вважається повною і 

нараховується 2 бали. 

При виборі лише одного варіанту правильної 

відповіді -  нараховується 1 бал. 

При виборі трьох  відповідей, одна із яких 

невірна, питання оцінюється з врахуванням 

ваги невірної відповіді (тобто, 50% +50% - 

33,33333% =67%), нараховується 1,34 бали 

1. Питання 

a) 33,33333% вірна; 

b) 33,33333% вірна; 

c) 33,33333% вірна; 

d) -50% невірна; 

Питання містить три правильних варіанти 

відповіді, при виборі яких відповідь 

вважається повною і нараховується 2 бали. 

При виборі одного, або двох правильних 

варіантів відповідей, відповідь вважається 



e) -50% невірна. частково вірною і нараховується 0,333 бали за 

кожен правильний варіант відповіді. 

При виборі чотирьох відповідей, одна із яких 

невірна, питання оцінюється з врахуванням 

ваги невірної відповіді (тобто, 33,33333% 

+33,33333% +33,33333% - 50%  = 50%), 

нараховується 1бал.  

1. Питання 

a) 25% вірна; 

b) 25% вірна; 

c) 25% вірна; 

d) 25% вірна; 

e) -100% невірна. 

Питання містить чотири правильні варіанти 

відповіді, при виборі яких відповідь 

вважається повною і нараховується 2 бали. 

При виборі одного, двох або трьох лише 

правильних варіантів відповідей, відповідь 

вважається частково вірною і нараховується 

0,5 балів за кожен правильний варіант 

відповіді. 

При виборі невірної відповіді, питання 

оцінюється в 0 балів. 

 

2.4. Завдання третього рівня складності оцінюється в 5 балів кожне і 

містять одну правильну відповідь. 

2.5. Якщо у тестовому питанні вага неправильних відповідей переважає 

правильні, то питання в цілому оцінюється в 0 балів. 

2.6. Час проведення вступного фахового випробування складає 80  хв. 

 

3. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЯКИЙ ВИНОСИТЬСЯ НА 

ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБОВУВАННЯ 

 

ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК» 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку.  

Тема 2. Облік грошових коштів.  

Тема 3. Облік фінансових інвестицій.  

Тема 4. Облік дебіторської заборгованості. 

Тема 5. Облік основних засобів.  

Тема 6. Облік інших необоротних матеріальних активів.  

Тема 7. Облік нематеріальних активів.  

Тема 8. Облік інших необоротних активів. 

Тема 9. Облік запасів, витрат виробництва та випуску готової продукції.  

Тема 10. Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками, інших 

поточних зобов’язань. Облік поточних забезпечень.  

Тема 11. Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування.  

Тема 12. Облік розрахунків з бюджетом.  

Тема 13. Облік довгострокових зобов’язань і забезпечень.   

Тема 14. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності 

підприємства. 



Тема 15. Облік власного капіталу. 

 

ДИСЦИПЛІНА  «АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

Тема 1. Теоретичні засади економічного аналізу.  

Тема 2. Організація економічного аналізу на підприємстві.  

Тема 3. Інформаційна база економічного аналізу.   

Тема 4. Аналіз виробничої програми підприємства.  

Тема 5. Аналіз трудових ресурсів.  

Тема 6. Аналіз доходів і витрат підприємства.   

Тема 7. Організація і методика аналізу фінансових результатів 

підприємства.  

Тема 8. Аналіз рентабельності продукції.  

Тема 9. Аналіз рентабельності підприємства. 

Тема 10. Організація і методика аналізу інвестиційної діяльності 

підприємства. 

Тема 11. Організація і методика аналізу фінансового стану підприємства. 

Тема 12. Аналіз активів підприємства. 

Тема 13. Аналіз оборотності оборотних коштів. 

Тема 14. Аналіз власного капіталу. 

Тема 15. Організація і методика аналізу зовнішньоекономічної діяльності. 

Тема 16. Узагальнення результатів аналізу господарської діяльності. 

 

ДИСЦИПЛІНА «АУДИТ» 

Тема 1. Суть і предмет аудиту.  

Тема 2. Мета та загальні принципи аудиту.  

Тема 3. Регулювання аудиторської діяльності в Україні.  

Тема 4. Аудиторський ризик та оцінювання системи внутрішнього 

контролю підприємства.  

Тема 5. Аудиторські докази.  

Тема 6. Аудит активів, пасивів та фінансової звітності.  

Тема 7. Робочі документи аудитора.  

Тема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи. 

 
4. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБОВУВАННЯ 

 
1. Аудит : підручник / [О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін.]; за 

заг. ред. проф. О.А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2015. – 498 с. 

2. Бачинcький В.І. Бухгалтерcький облік (загальна теорія) : навч. поcіб. / 

В.І. Бачинський, П.О. Куцик. – Львів : «Магнолія-2006». – 2016. – 360 c. 

3. Лучко, М. Р. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. М. 

Жукевич, А. І. Фаріон. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 302 с. / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/19240. 

4. Мулик Т.О. Аналіз господарської діяльності : навч. поcіб. / Т.О. Мулик. 

– К. : Центр учбової літератури, 2017. – 288 с.   

5. Позняковська Н.М., Довгалець Ю.В. Фінансовий облік. Частина 1: навч. 

http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/19240


посіб. / Позняковська Н.М., Довгалець Ю.В. – К. : Видавничий дім «Кондор», 

2017. – 274 c. 

6. Фінансовий облік : підручник / Я.Д. Крупка, З.В. Задорожний, Н.В. 

Гудзь [та ін.]. – 4-те вид. [доп. і перероб.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 451 с. / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rj

a&uact=8&ved=2ahUKEwiZkvrmjrvgAhXip4sKHdaGCrkQFjAAegQIChAC&url=h

ttp%3A%2F%2Fdspace.tneu.edu.ua%2Fbitstream%2F316497%2F22518%2F1%2FF

inansovyj_Oblik-2017.pdf&usg=AOvVaw2haYAr5nTG4SefGvxCRP5v. 

 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Фахове вступне випробування для вступників ступеня магістр на основі 

ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста, ступеня магістра)  проводиться у 

письмовій формі або з використанням комп’ютерної техніки. 

Бал фахового вступного випробування визначається як сума балів, 

одержаних за вирішення 47-ми тестів. Питання першого рівня складності  

оцінюються від 0 до 2-ох балів, питання другого рівня складності оцінюються 

від 0 до 5-ти балів. Детальний опис нарахування балів приведений в розділі 2 

цієї програми.  

Оцінка за виконання фахового вступного випробування з за шкалою від 

100 до 200 балів  визначається за формулою  

N = n +100, 

де n – бал фахового вступного випробування;  

Вступник допускається до участі у конкурсі, якщо оцінка за виконання 

фахового вступного випробування складає не менше 110 за шкалою від 100 до 

200 балів. 

 

 
Програма обговорена та узгоджена на засіданні кафедри обліку і аудиту 

(протокол № 5 від 21 жовтня  2019 р.)  

 

Завідувач кафедри обліку і аудиту     Н.М. Позняковська 

  

 

Програма розглянута та схвалена на засіданні приймальної комісії  

(протокол № 107 від 04 листопада 2019 р.)  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії       Р.В. Жомирук 
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