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ВСТУП 
 

Програма додаткового фахового вступного випробування призначена для 

осіб, які вступають до Уманського національного університету садівництва для 

здобуття ступеня магістра зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на 

основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). Вступ 

таких осіб можливий за умови успішного проходження додаткового фахового 

вступного випробування з урахуванням середнього бала відповідного диплома. 

Додаткове фахове вступне випробування проводиться на комп’ютерах у 

формі тестового контролю знань, має кваліфікаційний характер та передує 

фаховому вступному випробуванню та вступному іспиту з іноземної мови. 

Загальна кількість тестових завдань становить 150, з яких вступнику за 

допомогою інформаційної системи дистанційної освіти Moodle задається 50. 

Кожне завдання містить чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна 

правильна. Результати додаткового фахового вступного випробування 

оцінюються за двобальною шкалою – склав/не склав. Вступник склав додаткове 

фахове вступне випробування, якщо він дав вірну відповідь на 25 і більше 

тестових завдань. Особи, які вірно відповіли менше, ніж на 25 тестових завдань 

вважаються такими, що не склали додаткове фахове вступне випробування та 

позбавляються права участі в конкурсному відборі. 

Для проведення додаткового фахового вступного випробування норма 

часу встановлюється не більше 1 астрономічної години. 

За результатами відповіді оцінюється загальний рівень володіння 

програмним матеріалом і приймається рішення про допуск його до складання 

вступного фахового випробування (вступного випробування з іноземної мови) 

для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ, ДИСЦИПЛІНИ, ЇХ ТЕМИ, 

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ДОДАТКОВЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 

1. Предмет і види економічного аналізу 

2. Методичні прийоми економічного аналізу  

3. Методика факторного аналізу 

4. Інформаційна база та організація економічного аналізу 

5. Аналіз ресурсозбереження підприємства та оцінювання ефективності 

використання ресурсів 

6. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг 

7. Аналіз витрат на виробництво продукції 

8. Аналітичне обґрунтування виробничої програми та оцінювання її 

використання 

9. Аналіз реалізації продукції та виконання договірних зобов’язань 



10. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 

11. Аналіз фінансового стану підприємства 

 

2. КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ  

1. Господарський контроль в Україні: стан, сутність, перспективи 

2. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи 

3. Контроль і ревізія грошових коштів та банківських операцій 

4. Контроль і ревізія розрахункових операцій 

5. Контроль і ревізія основних засобів та нематеріальних активів 

6. Контроль і ревізія матеріальних запасів 

7. Контроль і ревізія поточних біологічних активів 

8. Контроль і ревізія використання трудових ресурсів та фонду оплати праці 

9. Контроль і ревізія собівартості продукції та її реалізації 

10. Контроль і ревізія власного капіталу 

11. Контроль і ревізія зобов’язань 

 

3. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 

1. Основи побудови фінансового обліку 

2. Облік грошових коштів 

3. Облік дебіторської заборгованості 

4. Облік капітальних інвестицій 

5. Облік необоротних активів 

6. Облік запасів 

7. Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань 

8. Облік зобов’язань 

9. Облік праці та її оплати 

10. Облік витрат виробництва 

11. Облік формування доходів, витрат і результатів діяльності 

12.  Фінансова звітність підприємства 

13. Особливості обліку в малих підприємствах 

 

 

 

ПРИКЛАД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

1. Аналіз у перекладі з грецької означає: 

А. розкладання 

Б. узагальнення 

В. порівняння 

Г. групування 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ І ПОРЯДОК 

ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ 

Додаткове фахове вступне випробування проводиться на комп’ютерах у 

формі тестового контролю знань, має кваліфікаційний характер та передує 

фаховому вступному випробуванню та вступному іспиту з іноземної мови. 

Загальна кількість тестових завдань становить 150, з яких вступнику за 

допомогою інформаційної системи дистанційної освіти Moodle задається 50. 

Кожне завдання містить чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна 

правильна. Результати додаткового фахового вступного випробування 

оцінюються за двобальною шкалою – склав/не склав. Вступник склав додаткове 

фахове вступне випробування, якщо він дав вірну відповідь на 25 і більше 

тестових завдань. Особи, які вірно відповіли менше, ніж на 25 тестових завдань 

вважаються такими, що не склали додаткове фахове вступне випробування та 

позбавляються права участі в конкурсному відборі. 

Для проведення додаткового фахового вступного випробування норма 

часу встановлюється не більше 1 астрономічної години. 
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У випадку, якщо вступник не склав додаткове вступне випробування, він 

не допускається до складання фахового вступного випробування та вступного 

іспиту з іноземної мови і втрачає право брати учать у конкурсному відборі. 
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