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ВСТУП 
 

Зарахування іноземних громадян та осіб без громадянства на навчання на 

здійснюється за результатами вступних випробувань проведених у формі 

співбесіди з визначених предметів і мови навчання. 

 Програма вступного фахового випробування передбачає перевірку 

здатності до опанування навчальної програми освітнього ступеня «магістр» за 

спеціальністю 071 «Облік і оподаткувння» на основі здобутих раніше 

компетентностей. 

Для оцінки загального рівня володіння програмним матеріалом вступнику 

пропонують 4 питання із фахових дисциплін з нижче наведеного переліку. 

Основні положення відповіді вступник стисло конспектує письмово на бланку 

для проведення співбесіди, а потім усно відповідає.  

За результатами вступного фахового випробування визначається сумарна 

кількість балів, на підставі якої Приймальна комісія приймає рішення про 

участь вступника у конкурсі та рекомендацію для зарахування на навчання до 

Уманського національного університету садівництва. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ, ДИСЦИПЛІНИ, ЇХ ТЕМИ, 

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 1 

1. Облік грошових коштів.  

2. Облік фінансових інвестицій та операцій з векселями. 

3. Облік розрахунків з дебіторами. 

4. Облік виробничих запасів та МШП. 

5. Облік продукції сільськогосподарського виробництва, товарів. 

6. Облік поточних біологічних активів. 

7. Облік, оцінка необоротних активів та капітальних інвестицій. 

8. Облік, оцінка довгострокових біологічних активів. 

 

2. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 2 

1. Облік власного капіталу 

2. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів. Облік цільового 

фінансування і цільових надходжень 

3. Облік довгострокових і поточних зобов’язань 

4. Облік розрахунків за виплатами працівникам 

5. Облік витрат діяльності 

6. Облік доходів і результатів діяльності  

 

3. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 

1. Мета, зміст і організація управлінського обліку. 

2. Класифікація і поведінка витрат і доходів. 

3. Сутність собівартості продукції, принципи та критерії її формування. 



4. Система обліку і калькулювання за повними витратами. 

5. Система обліку і калькулювання за змінними витратами. 

6. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами. 

7. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку. 

8. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень. 

9. Бюджетування і контроль. 

10. Облік і контроль витрат і результатів діяльності за центрами 

відповідальності. 

 

4. АУДИТ  

1. Організація і  методика аудиту грошових коштів. 

2. Організація і  методика аудиту розрахунків з дебіторами. 

3. Організація і  методика аудиту необоротних активів. 

4. Організація і  методика аудиту запасів. 

5. Організація і методика аудиту розрахунків з кредиторами. 

6. Організація  і методика аудиту  розрахунків за податками, зборами та 

обов’язковими платежами. 

7. Організація і методика аудиту  праці та її оплати. 

8. Організація і методика аудиту капіталу і зобов’язань. 

9. Організація і  методика аудиту витрат виробничої діяльності. 

10. Організація і  методика аудиту реалізації продукції (робіт, послуг). Аудит 

доходів і фінансових результатів. 

11. Організація і  методика аудиту фінансової звітності. 

 

 

 

ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА  

 

1. Облік грошових коштів. 

2. Облік власного капіталу 

3. Мета, зміст і організація управлінського обліку. 

4. Організація і методика аудиту  праці та її оплати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ 

 

 

Під час вступного фахового випробування з іноземними громадянами, що 

проводиться у формі співбесіди, вступнику задається 4 запитання із різних 

блоків програми. Відповідь на кожне запитання оцінюється максимально в 25 

балів. Максимальна кількість балів за фахове вступне випробування складає 

100 балів. 

Всі види оцінювання навчальних досягнень вступників здійснюються за 

критеріями, наведеними в таблиці.  
 

Оцінка за 

питання, 

балів  

Критерії оцінювання  вступників 

 

20-25 

Вступник виявляє міцні й глибокі знання; вільно відповідає 

на ускладнені запитання, чітко викладає матеріал, 

використовуючи наукову термінологію, з використанням 

міжпредметних зв’язків; самостійно аналізує і розкриває 

закономірності явищ і процесів; наводить приклади, що 

ґрунтуються на власних спостереженнях; оцінює явища, 

закони; виявляє і обґрунтовує причинно-наслідкові зв’язки; 

уміє виокремити проблему і визначити шляхи її розв’язання; 

ознайомлений з основною та додатковою літературою, 

робить самостійні обґрунтовані висновки; аргументовано 

використовує знання у нестандартних ситуаціях 

15-19 Вступник вільно відтворює навчальний матеріал та 

відповідає на поставлені запитання, допускаючи незначні 

помилки у формуванні наукових термінів чи при поясненні 

окремих фактів; з допомогою встановлює причинно-

наслідкові зв’язки; дає порівняльну характеристику 

об’єктам, явищам і процесам; розв’язує стандартні завдання; 

виправляє власні помилки; робить нечітко сформульовані 

висновки; опрацював основну і додаткову літературу 

10-14 Вступник самостійно відтворює навчальний матеріал; 

відповідає на поставлені запитання, допускаючи у відповідях 

неточності; порівнює об’єкти, явища і процеси, встановлює 

відмінності між ними; виправляє допущені помилки; 

розв’язує задачі користуючись алгоритмом; робить неповні 

висновки; опрацював основну і додаткову літературу; робить 

нечітко сформульовані висновки 



7-9 Вступник самостійно, але неповно відтворює навчальний 

матеріал, частково дотримується логіки його викладу; 

відповідає на окремі запитання; у цілому правильно вживає 

терміни; допускає помилки у відповідях та термінології; 

ознайомлений з основною літературою, знає частину 

програмного теоретичного матеріалу, але не може 

застосувати його на практиці 

5-6 Вступник відтворює незначну частину навчального 

матеріалу, дає визначення окремих понять, дає неповну 

характеристику загальних ознак об’єктів; у відповідях може 

допускати помилки; неправильно трактує окремі положення, 

допускаючи помилки у термінології; наводить приклади, що 

ґрунтуються на матеріалі підручника 

2-4 Вступник частково відтворює навчальний матеріал,  

допускає помилки при визначенні окремих понять, дає 

неповну характеристику загальних ознак об’єктів; відповідає 

на запитання, але відповіді не повні, мало опрацював 

рекомендовану літературу. 

0-1 Вступник за допомогою викладача або з використанням 

літератури відтворює незначну частину навчального 

матеріалу, дає визначення окремих понять, дає неповну 

характеристику загальних ознак об’єктів; у відповідях 

допускає суттєві помилки, відповідає на запитання, що 

потребують однослівної відповіді; не має достатніх 

теоретичних знань та практичних вмінь; не ознайомлений 

або мало опрацював рекомендованої літератури 

 

Вважається, що вступник пройшов співбесіду, якщо він сумарно 

набрав 60 і більше балів. 
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