




І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Мета фахового вступного випробування полягає у з'ясуванні рівня теоретичних 

знань та практичних навичок вступників, які вступають на навчання для здобуття освітнього 

ступеня магістра зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійно ї програми 

«Облік і оподаткування» на основі освітнього ступеня бакалавра/магістра, освітньо- 

кваліфікаційного рівня спеціаліста здобутого за цією або іншою спеціальністю щодо 

організації та здійснення обліку, аналізу і аудиту господарської діяльності підприємств різних 

форм власності та галузей економіки у сучасних ринкових умовах. 

Результати фахового вступного випробування використовуватимуться під час 

формування рейтингового списку та конкурсного відбору вступників у межах ліцензованого 

обсягу. 
 

ІІ. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Організація фахового вступного випробовування здійснюється відповідно до Положення 

про приймальну комісію Національного університету «Острозька академія» та Положення 

про організацію та проведення вступних випробувань у Національному університеті 

«Острозька академія» 

 https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/receiving_commission/polozhenya_pro_pruymalny_komisi 

y 

Фахове вступне випробування проводиться у тестовій формі з використанням 

комп’ютерної техніки та системи Moodle з таких дисциплін як: «Фінансовий облік», 

«Економічна діагностика підприємства» та «Аудит». 

 

ІІІ. ВИМОГИ ДО ЗДІБНОСТЕЙ І ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ 

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра вступники повинні 

мати базову або повну вищу освіту та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками 

в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. 

Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою. 
У розрізі зазначених вище дисциплін вступник повинен: 

«Фінансовий облік»: 

знати: 

- нормативне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні; 

- основи організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підприємствах 

різних форм власності; 

- якісні характеристики і принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності; 
- загальні вимоги до бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні; 

- порядок визнання, оцінки та відображення у обліку активів та пасивів підприємства; 

- нормативне регулювання, здійснення первинного, синтетичного й аналітичного 

обліку витрат, доходів та фінансових результатів в розрізі видів діяльності підприємств в 

Україні. 

уміти: 

- здійснювати первинний облік активів та пасивів підприємства; 

- застосовувати критерії визнання та оцінки активів і пасивів підприємства; 

- відображати господарські операції з активами та пасивами підприємства на 

рахунках бухгалтерського обліку; 

- заповнювати основні форми фінансової звітності підприємства; 

- використовувати інформаційну базу фінансового обліку для планування та 

прогнозування змін в активах та пасивах підприємства;  
- визначати напрями вдосконалення організації та здійснення фінансового обліку активів 

та пасивів, доходів та витрат на підприємстві. 

 
«Економічна діагностика підприємства»: 

знати: 
- джерела інформації для проведення аналізу та діагностики господарської діяльності 

підприємств        різних форм власності;

https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/receiving_commission/polozhenya_pro_pruymalny_komisiy
https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/receiving_commission/polozhenya_pro_pruymalny_komisiy


- сутність та значення аналізу господарської діяльності, методи та прийоми його 

здійснення; 

- комплекс показників для оцінки та економічної діагностики господарської 

діяльності підприємства та їх  класифікацію, методичну послідовність та порядок їх 

розрахунку. 

уміти: 
- застосовувати методи комплексного оцінювання та економічної діагностики 

господарської діяльності підприємства; 

- проводити аналіз фінансової звітності підприємств різних форм власності; 

- розраховувати коефіцієнти, що використовуються при проведенні параметричного 

аналізу фінансової звітності підприємств різних форм власності; 

- обчислювати резерви для покращення діяльності установ, підприємств, а також 
використовувати здобуті знання та інформацію для розв’язування економічних проблем і 
формування на цій основі потрібних управлінських рішень і пропозицій. 

 
«Аудит» 

знати: 
- принципи аудиту, методи  та прийоми  аудиторської  перевірки;  

- процедури вибору замовника, укладання договору на аудит;  

- планування  і документування аудиторської перевірки та інших аудиторських 

послуг;  

- організацію процесу аудиту;  

- оптимальні  методи,  способи  та  прийоми  здійснення аудиторських процедур  і 

організації їх виконання;  

-  призначення, зміст «Міжнародних стандартів  контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого  надання впевненості та супутніх послуг»    

уміти:  

-  критично аналізувати  та  вдосконалювати  систему  внутрішнього контролю  

суб’єктів господарювання,  розробляти її оптимальну  структуру;  

-  організовувати діяльність аудиторської групи з виконання аудиту фінансової 

звітності та надання інших аудиторських послуг,  визначати методи роботи;  

-  розробляти та обґрунтовувати  ефективні управлінські  рішення;  

-  формувати та обґрунтовувати  власну думку по стан фінансової  звітності;  

-  проводити  аудит активів, капіталу, зобов’язань, доходів та витрат, фінансових 

результатів;  

-  складати звіт незалежного аудитора. 
 

 
 

ІV. НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ, ЯКИЙ ВИНОСИТЬСЯ НА ФАХОВЕ 

ВСТУПНЕ ВИПРОБОВУВАННЯ ТА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 
«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК» 

1. Суб’єкти і об’єкти регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в 

Україні. 

2. Загальні засади організації обліку на підприємстві. 
3. Вимоги до організації обліку готівкових розрахунків. 

4. Первинний, синтетичний та аналітичний облік касових операцій та операцій на 

розрахунковому рахунку підприємства. 

5. Первинний, синтетичний та аналітичний облік операцій підприємства на інших 

рахунках в установах банку. 

6. Первинний, синтетичний та аналітичний облік інших грошових коштів 

підприємства. 



7. Визначення, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості підприємства. 
8. Первинний, синтетичний та аналітичний облік довгострокової та поточ ної 

дебіторської заборгованості. 

9. Визначення, класифікація та оцінка основних засобів підприємства. 

10. Первинний, синтетичний та аналітичний облік основних засобів на підприємстві. 

11. Амортизація основних засобів підприємства. 

12. Визначення, класифікація та оцінка нематеріальних активів. 

13. Первинний, синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів. 

14. Визначення, класифікація та оцінка запасів. 
15. Методи визначення собівартості вибуття запасів на підприємстві. 

16. Первинний, синтетичний та аналітичний облік запасів. 

17. Переоцінка запасів на дату балансу. 

18. Визначення, класифікація та оцінка довгострокових фінансових інвестицій. 
19. Первинний, синтетичний та аналітичний облік довгострокових фінансових 

інвестицій. 

20. Визначення, класифікація та оцінка сировини і матеріалів. 

21. Первинний, синтетичний та аналітичний облік сировини і матеріалів. 

22. Визначення, класифікація та оцінка палива і готової продукції. 

23. Первинний, синтетичний та аналітичний облік палива і готової продукції. 

24. Визначення, класифікація та оцінка поточних фінансових інвестицій    підприємства. 

25. Первинний, синтетичний та аналітичний облік поточних фінансових інвестицій. 

26. Визначення, оцінка та класифікація витрат виробництва. 

27. Первинний, синтетичний та аналітичний облік витрат виробництва. 

28. Визначення, оцінка та класифікація витрат майбутніх періодів. 

29. Первинний, синтетичний та аналітичний облік витрат майбутніх періодів. 

30. Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань підприємства. 

31. Первинний, синтетичний та аналітичний облік короткострокових зобов’язань. 
32. Поняття, класифікація та оцінка довгострокових зобов'язань підприємства. 

33. Первинний, синтетичний та аналітичний облік довгострокових зобов'язань. 

34. Системи, форми, фонд оплати праці та його складові в Україні. 

35. Первинний облік праці та її оплати. 
36. Кадрова документація на підприємстві. 

37. Облік використання робочого часу на підприємстві. 

38. Синтетичний та аналітичний облік праці та її оплати. 

39. Облік розрахунків по оплаті праці. 
40. Облік інших виплат і платежів на підприємстві. 
41. Облік розрахунків підприємства з бюджетом, бюджетними та позабюджетним и 

цільовими фондами. 

42. Первинний, синтетичний та аналітичний облік розрахунків з бюджетом з 

податків та обов’язкових платежів. 

43. Визначення, класифікація, оцінка доходів і витрат підприємства. 

44. Первинний, синтетичний та аналітичний облік доходів і витрат. 

45. Визначення, оцінка та класифікація доходів майбутніх періодів. 
46. Первинний, синтетичний та аналітичний облік доходів майбутніх періодів. 
47. Визначення, класифікація та оцінка фінансових результатів діяльності 

підприємства. 

48. Первинний, синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів діяльності 
підприємства. 

49. Визначення, класифікація та оцінка власного капіталу підприємства. 

50. Первинний, синтетичний та аналітичний облік власного капіталу підприємства. 

51. Визначення, класифікація та оцінка неоплаченого капіталу. 

52. Первинний, синтетичний та аналітичний облік неоплаченого капіталу. 

53. Фінансова звітність підприємства, вимоги до її складання. 

54. Форми фінансової звітності та їх характеристика. 



  

55. Порядок внесення змін до фінансової звітності. 
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Міністерства фінансів України від 28.02.2002 № 147. – URL : http://www.rada.gov.ua.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/


  

15. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування)  

матеріальних  цінностей : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 116. – URL: 

http://www.rada.gov.ua 

16. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності 

активів» : Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2004 № 817. – URL : http://www.rada.gov.ua.  

17. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»:  Наказ  

Міністерства  фінансів України від 28.07.2000 № 181. – URL: http://www.rada.gov.ua.  

18. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові  інструменти» : 

Наказ Міністерства фінансів України  від 30.11.2001 № 559. –  URL : http://www.rada.gov.ua.  

19. Про  затвердження  типових форм первинного  обліку : Наказ Міністерства статистики України 

№ 352 від 29.12.95. – URL: http://www.rada.gov.ua 

20. Про  суттєвість  у  бухгалтерському  обліку  і  звітності : Лист Міністерства фінансів України від 

29.07.2003 № 04230-04108. – URL: http://www.rada.gov.ua.  

 

Інформаційні ресурси в Інтернет 

Міністерство фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/uk  

Все про бухгалтерський облік: Всеукраїнська професійна газета. URL: http://vobu.ua/ukr/ 

Інтерактивна бухгалтерія: Електронна газета URL: https://interbuh.com.ua/ua/  

Фінанси України: журнал Міністерства фінансів України. URL: https://finukr.org.ua/  

Урядовий кур’єр: газета центральних органів виконавчої влади України. URL: http://ukurier.gov.ua/uk/  

Верховна рада України. Офіційний веб-портал. URL: http://rada.gov.ua/ 

Державна  служба  статистики  України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

Статистична служба Європейської комісії (Євростат). URL:https://www.europa.eu.int 

Урядовий портал Кабінету Міністрів України. URL:https://www.kmu.gov.ua 

7eminar.com. Бухгалтерська відеоплатформа №1. URL: https://7eminar.com/ 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВА» 

 

1. Сутність та значення економічної діагностики підприємства. 

2. Фінансова діагностика як складова економічної діагностики та інструмент ефективного 

управління розвитком підприємства. 

3. Методологічний апарат та інструментарій економічної діагностики підприємства. 

4. Інформаційне забезпечення економічної діагностики підприємства. 

5. Діагностика майнового стану підприємства. 

6. Діагностика оборотних активів підприємства. 

7. Діагностика джерел формування капіталу підприємства. 

8. Сутність фінансової стійкості підприємства. 

9. Абсолютні показники фінансової стійкості. 

10. Відносні показники фінансової стійкості. 

11. Сутність ліквідності і платоспроможності підприємства. 

12. Діагностика ліквідності підприємства. 

13. Оцінка платоспроможності підприємства. 

14. Сутність та класифікація грошових потоків. 

15. Оцінка руху грошових коштів за прямим методом. 

16. Оцінка руху грошових коштів за непрямим методом. 

17. Динаміка загальних показників господарської діяльності підприємства. «Золоте правило 

економіки підприємства». 

18. Оцінка ефективності використання ресурсів підприємства. 

19. Діагностика стійкості економічного зростання підприємства. 

20. Діагностика рівня і динаміки фінансових результатів діяльності підприємства.  

http://www.rada.gov.ua/
http://vobu.ua/ukr/
http://ukurier.gov.ua/uk/
http://www.europa.eu.int/
http://www.kmu.gov.ua/
https://7eminar.com/


  

21. Оцінка доходів і витрат підприємства.  

22. Розподіл чистого прибутку підприємства. 

23. Взаємозв’язок витрат, обсягу реалізації та прибутку. 

24. Діагностика показників рентабельності діяльності підприємства та факторів впливу на них. 

25. Методичні основи проведення комплексної оцінки фінансового стану підприємства. 

26. Діагностика ймовірності настання банкрутства підприємства. 

27. Діагностика економічної безпеки. 

28. Діагностика конкурентоспроможності галузі, підприємств, продукції. 

29. Діагностика виробничого потенціалу підприємства. 

30. Управлінська діагностика. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Обов’язкова 

1. Атюшкіна В.В., Бурко Я.В., Галгаш Р.А. Економічна діагностика : навч. посіб. Київ : Аграр 

Медіа Груп, 2018. 234 с. 

2. Гусєва О.Ю., Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Економічна діагностика : навч. посіб. 

Київ: Державний університет телекомунікацій, 2021. 164с. 

3. Економічна діагностика : підручник / В. Л. Дикань та ін. Харків: УкрДУЗТ, 2022. 284 с. 

4. Кіндрацька Г. І., Загородній А. Г., Кулиняк Ю. І. Аналіз господарської діяльності : 

підручник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. 320 с. 

5. Кривов’язюк І. В. Економічна діагностика : навч. посіб. 2-ге вид. Київ : Центр учбової 

літератури, 2017. 456 с. 

Додаткова 

1. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : навчальний посібник. Вид. 2-ге. 

Київ : Центр учбової літератури, 2018. 327 с.  

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 

р. №996-ХІУ. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

3. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» : Наказ Міністерства фінансів України від 7 лютого 

2013 р. №73. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 

4. Про затвердження порядку подання фінансової звітності : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2000 №419. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF 
 

Інформаційні ресурси в Інтернет 
1. Верховна рада України. Офіційний веб-портал. URL: http://rada.gov.ua/ 

2. Міністерство фінансів України. Офіційний веб-портал. URL: https://www.mof.gov.ua/uk 
 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«АУДИТ» 

1.  Виникнення  та розвиток  аудиту в системі фінансово-економічного  контролю.  

2.  Організація та управління  аудиторською  діяльністю в Україні: функції АПУ та інших 

професійних організацій.  

3.  Внутрішній аудит: зміст , функції, організація.  

4.  Вимоги до якості  аудиторських послуг, відповідальності аудитора  відповідно  Закону 

України « Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 

5.  Оцінка системи внутрішнього  контролю  замовника в процесі аудиті.  

6.  Аудиторський ризик  та його складові.  

7.  Методи проведення та організації  аудиту.  

8.  Необхідність та  мета  планування аудиторської перевірки. Основні етапи планування.  

9.  Методика складання програми аудиту.  

10.  Аудиторські докази, їх класифікація та вимоги до них.  

11.  Суть, необхідність та вимоги до складання робочих документів  аудитора.  



  

12.  Зміст і структура звіту незалежного аудитора. Види звітів незалежного аудитора.  

13.  Структура та змістова характеристика Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність».  

14.  Принципи аудиту.  

15.  Підсумкова документація аудиту.  

16.  Зміст і структура аудиторського звіту незалежного аудитора.  

17.  Функції Аудиторської палати України та Органу суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю. 

18.  Поняття та види аудиторських послуг, їх відмінність  від аудиту.  

19.  Правовий статус та атестація аудиторів.  

20.  Основні відмінності аудиту від інших форм контролю.  

21.  Інвентаризація  в аудиті.  

22.  Операційний аудит: класифікація  та порядок проведення.  

23.  Особливості методики аудиту капіталу в акціонерних  товариствах.  

24.  Аудит операцій з основними  засобами.  

25.  Аудит розрахунків  з оплати праці.  

26.  Звіт незалежного аудитора  та інші  документи завершення аудиту та аудиторських послуг .  

27.  Аудит розрахункових  операцій.  

28.  Аудит дебіторської заборгованості.  

29.  Аудит кредиторської заборгованості.  

30.  Призначення, зміст «Міжнародних стандартів  контролю якості, аудиту, огляду, іншого  

надання впевненості та супутніх послуг»   

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Обов’язкова 

1.  Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України вiд 21.12.2017  

№ 2258-VIII. 

2. Міжнародні стандарти  якості, аудиту, супутніх послуг , інших завдань з надання 

впевненості 2016-2017 р. Видання 2018 р. К.: АПУ, 2018. 

3. Антонюк О.Р. Формування концепції теоретичного забезпечення послуг професійної 

аудиторської діяльності в Україні: монографія. Рівне: Вид-ць Дятлик М., 2017. 300 с.  

4. Антонюк О.Р. Методологія та організація процесу виконання аудиторських послуг: 

монографія. Рівне: Вид-ць Зень О., 2018.440 с.  

5. Антонюк О.Р. Збірник завдань з дисципліни «Організація і методика аудиту» для 

студентів спеціальності «Облік і аудит». Рівне: Видавець ПП Дятлик М., 2015.124 с 

6. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Підручник –  К.: Каравела, 

2009. 544 с. 

7. Огійчук М. Ф. Аудит: організація і методика: Навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і допов./ 

М.Ф.Огійчук, І.Т. Новіков, І.І. Рагуліна. К.: Алерта, 2012. 664с. 

8. Рядська В. В. Аудит / К.: Центр учбової літератури, 2008. 416 с.  

9. Рядська В.В., Петраков Я.В. Аудит: Навчальний посібник – К: «Центр учбової літератури», 

2008 .265 с.  

10. Утенкова К.О. Аудит: Навчальний посібник/ К.О. Утенкова. – К.: Алерта, 2011. 408 с. 
 

 

Додаткова   

 

11. Антонюк О. Р., Остапчук Т.П., Вакун О.В., Назаренко Т.П., Хоменко Г.Ю. 

Організаційно-правові основи управління аудиторською діяльністю в Україні: навч. посібник. 

Житомир. Вид-во ПП "Рута", 2020. 200с. 

12.  Аудит: підручник [О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін.]; за заг ред. О.А. 

Петрик. К.:КНЕУ, 2015.498 с. 

13.  Аудиторська палата України. URL: http://www.sau-apu.org.ua. 

http://www.sau-apu.org.ua/


  

14. Акти Аудиторської палати України. https://www.apu.com.ua/2018/12/22/%d0%b0%d0-

%ba%d1%82%d0%b8-%d0%b0%d0%bf%d1%83/ 

15. Внутрішній аудит: навчальний посібник / за ред. Ю. Б. Слободяник. Суми: ТОВ «ВПП 

«Фабрика друку», 2018.248 с.  

16. Міжнародні стандарти якості, аудиту, супутніх послуг, інших завдань з надання 

впевненості [Видання 2016 -2017р.].К.: АПУ, 2018. URL:www.apu.com.ua 

17. Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. URL: 

http://www.apob.org.ua/?page_id=789&lang=en 

 

 

 
V. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ ТА ПОРЯДОК 

ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ 

 

Фахове вступне випробування для вступників на навчання для здобуття освітнього 

ступеня магістр на основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста, ступеня магістра) проводиться 

у тестовій формі з використанням комп’ютерної техніки та системи Moodle. 

Бал фахового вступного випробування визначається як сума балів, одержаних за 

вирішення 60 тестових завдань. Правильна відповідь за одне тестове завдання оцінюється в 1 

бал, неправильна – 0 балів. 

Загальна оцінка за виконання завдань фахового вступного випробування виставляється 

системою Moodle за 12-бальною шкалою за заданою формулою, після чого автоматично 

переводиться у 200-бальну шкалу відповідно до таблиці 1. 

Таблиця 1 

Переведення бала за виконання завдань фахового вступного випробування, 

обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 балів 

 

1 100  4 120  8 160 

1,1 100  4,1 121  8,1 161 

1,2 100  4,2 122  8,2 162 

1,3 100  4,3 123  8,3 163 

1,4 100  4,4 124  8,4 164 

1,5 100  4,5 125  8,5 165 

1,6 100  4,6 126  8,6 166 

1,7 100  4,7 127  8,7 167 

1,8 100  4,8 128  8,8 168 

1,9 100  4,9 129  8,9 169 

2 100  5 130  9 170 

2,1 101  5,1 131  9,1 171 

2,2 102  5,2 132  9,2 172 

2,3 103  5,3 133  9,3 173 

2,4 104  5,4 134  9,4 174 

2,5 105  5,5 135  9,5 175 

2,6 106  5,6 136  9,6 176 

2,7 107  5,7 137  9,7 177 

2,8 108  5,8 138  9,8 178 

2,9 109  5,9 139  9,9 179 

3 110  6 140  10 180 

3,1 111  6,1 141  10,1 181 

3,2 112  6,2 142  10,2 182 

3,3 113  6,3 143  10,3 183 

https://www.apu.com.ua/2018/12/22/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%b0%d0%bf%d1%83/
https://www.apu.com.ua/2018/12/22/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%b0%d0%bf%d1%83/
http://www.apu.com.ua/
http://www.apob.org.ua/?page_id=789&lang=en


  

3,4 114  6,4 144  10,4 184 

3,5 115  6,5 145  10,5 185 

3,6 116  6,6 146  10,6 186 

3,7 117  6,7 147  10,7 187 

3,8 118  6,8 148  10,8 188 

3,9 119  6,9 149  10,9 189 

   7 150  11 190 

   7,1 151  11,1 191 

   7,2 152  11,2 192 

   7,3 153  11,3 193 

   7,4 154  11,4 194 

   7,5 155  11,5 195 

   7,6 156  11,6 196 

   7,7 157  11,7 197 

   7,8 158  11,8 198 

   7,9 159  11,9 199 

      12 200 
 

 

Вступник допускається до участі у конкурсі, якщо оцінка за виконання завдань 

фахового вступного випробування складає 100 балів і більше за 200-бальною шкалою 

оцінювання. 

Якщо результат складання фахового вступного випробування вступника становить 

менше 100 балів, то він не допускається до участі у конкурсному відборі. 

 

 

VI. ПОЛІТИКА ДОБРОЧЕСНОСТІ 
 

Кожен абітурієнт під час складання фахового вступного випробування повинен 

дотримуватися моральних норм, правил етичної поведінки та принципів академічної 

доброчесності, а саме:  

– самостійно виконувати завдання; 

– не принижувати будь-яким чином гідність інших абітурієнтів, учасників освітнього 

процесу, запобігати таким діям з боку інших осіб;  

– дотримуватися правил ділового етикету в поведінці та норм культури спілкування у 

комунікації з абітурієнтами, здобувачами вищої освіти, викладачами та співробітниками 

НаУОА; 

– не використовувати телефон або ґаджети під час проведення фахового вступного 

випробування; 

– не використовувати службові або родинні зв'язки для отримання нечесної переваги.  

 

 


	І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
	ІІ. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
	ІІІ. ВИМОГИ ДО ЗДІБНОСТЕЙ І ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ
	«Фінансовий облік»:
	«Економічна діагностика підприємства»:
	«Аудит»
	ІV. НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ, ЯКИЙ ВИНОСИТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБОВУВАННЯ ТА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
	«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК»
	РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
	ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
	РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА (1)
	Додаткова
	Інформаційні ресурси в Інтернет
	ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ (1)
	РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА (2)
	1.  Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України вiд 21.12.2017  № 2258-VIII.

	V. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ
	Таблиця 1 Переведення бала за виконання завдань фахового вступного випробування, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 балів
	VI. ПОЛІТИКА ДОБРОЧЕСНОСТІ

