


1 

ЗМІСТ 

Пояснювальна записка 4 

Складові програми для визначення професійної готовності вступників 5 

Критерії оцінювання 6 

Список рекомендованої літератури 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Вступний додатковий фаховий іспит передбачає перевірку професійної 

готовності вступника до опанування освітньо-професійної програми другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікації 

магістр з облік і оподаткування. 

Питання вступного додаткового фахового іспиту відповідають освітньо-

кваліфікаційній характеристиці та освітньо-професійним програмам випускників 

закладів вищої освіти ІІІ – IV рівнів акредитації, фаху (спеціальності) і побудовані 

з урахуванням знань, умінь і навичок якими повинен володіти фахівець за 

освітнім ступенем «Бакалавр», «Магістр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«Спеціаліст». 

Вступний додатковий фаховий іспит проводиться у тестовій формі. 

Час виконання тестових завдань становить 60 хвилин. 

Завдання вступного додаткового фахового іспиту складається із 30 запитань. 

Тестові завдання представлені 4 питаннями, що потребують обрання лише 

однієї відповіді із запропонованого набору варіантів. 

Вірний варіант відповіді позначається у відповідній клітинці оціночного 

листа позначкою «+», наприклад: 

№ запитання 
відповідь 

А Б В Г 

1 +    

2   +  

3    + 

4  +   

Вступники допускаються до вступного іспиту з іноземної мови та фахового 

іспиту за умови успішного проходження додаткового вступного іспиту (тест з 

професійної готовності) який має кваліфікаційний характер та результати якого 

оцінюються як: склав – від 15 до 30 вірних відповідей; не склав – від 0 до 14 

вірних відповідей. 

Якщо абітурієнт не склав додаткового вступного іспиту, він втрачає право 

брати учать у конкурсному відборі на цю освітню програму. 
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СКЛАДОВІ ПРОГРАМИ 

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ВСТУПНИКІВ 

Яка школа економічної теорії відносила до продуктивної праці лише 

діяльність у сфері зовнішньої торгівлі. Яка школа економічної теорії обмежувала 

сферу продуктивної праці аграрним сектором. Хто вперше ототожнив виробничу 

сферу зі сферою матеріального виробництва. Що таке суб’єкт власності. Що 

виступає об’єктом економічних інтересів. Що є елементом економічної системи. 

Яке визначення відображає суть товару як економічної категорії. Які властивості 

має товар. Що таке гроші. Що таке грошова система. Що вивчає мікроекономіка, 

як частина економічної теорії. Що мають на увазі, стверджуючи, що кожна 

економічна система стикається з фактом обмеженості ресурсів.  Що може бути 

наслідком зниження попиту на товар. Що таке Закон попиту. Чим може бути 

зумовлене зниження попиту на товар. Яке явище характеризує нееластичний 

попит. Яку ситуацію розуміють під рівновагою споживача.  Основні завдання 

макроекономіки. Що виступає об’єктом макроекономіки. На що спрямована 

позитивна функція макроекономіки. Що таке нормативна функція 

макроекономіки. Що входить до складу валового національного продукту. Що є 

найбільш суттєвим фактором економічного зростання розвинутих країн. Що 

вважається головним в неокласичних моделях економічного зростання. Чому 

дорівнюють заощадження за умови відсутності рівноваги в економіці. Що таке 

ринок. Як на ціну товару впливає його вартість. Яка інфляція найпоширеніша у 

розвинутих країнах. Які операції банків належать до активних. Які фактори 

нашого часу викликають необхідність державного втручання в економіку. Які 

пасивні операції здійснюють комерційні банки. Що розуміють під рівновагою 

споживача. Що розуміють під функцією корисності. За допомогою чого 

відображується зв'язок між усіма можливими варіантами поєднання факторів 

виробництва та обсягом продукції. Що означає закон спадної граничної 

корисності. Що відіграє вирішальну роль в оптимізації розвитку аграрного 

виробництва. Як впливає на ціну землі величина отриманої з неї ренти. Що таке 

грошова оцінка землі (з позицій теорії додаткової вартості). Відносини власності 

стосовно якого об'єкта зумовлюють ренту. Що с вищим органом управління 

акціонерного товариства. Що відіграє вирішальну роль в оптимізації розвитку 

аграрного виробництва. Що таке фінанси. Яка з функцій грошей найуразливіша 

для інфляції. Конкуренція в економіці. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Мета тестування – перевірка професійної готовності вступників програмним 

вимогам, з’ясування компетентності та оцінка ступеня підготовки вступників для 

отримання ступеня освіти магістра. 

Результат вступного додаткового фахового іспитуя, проведеного у письмовій 

тестовій формі, визначають як суму балів, виставлених на кожне з тестових 

завдань. 

Максимальна кількість балів за вірну відповідь на одне запитання становить 

1 бал. За відповідь на кожне питання оцінка може складати 0 балів (неправильна 

відповідь або відсутність відповіді) або 1 бали (вірна відповідь). 

Загальна оцінка від 0 до 14 балів вважається – «не склав». 

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно 

виконавши всі завдання тестової роботи – 30 балів. 

Фахова атестаційна комісія оцінює роботу за загальною сумою балів, 

набраних вступником за результатами тестування, яка може знаходитись в межах 

від 15 до 30 балів. 

Мінімальна кількість балів для подальшої участі у конкурсному відборі 

повинна складати 15 балів. 
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