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Програма вступного фахового випробування для осіб, які на основі 

ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», 

ОС «Молодший бакалавр» вступають для здобуття ОС «Бакалавр», базується на 

знаннях, отриманих при вивченні наступних дисциплін: 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 

Загальна характеристика бухгалтерського обліку. Поняття обліку, йо-

го види та значення. Поняття, значення та види господарського обліку. Корис-

тувачі облікової інформації. Облікові вимірники. Функції та принципи бухгал-

терського обліку. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.  

Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти. Характеристика пре-

дмету, бухгалтерського обліку та його об’єктів. Класифікація господарських за-

собів за складом і використанням. Класифікація господарських засобів за дже-

релами формування. Метод бухгалтерського обліку. Характеристика основних 

елементів методу бухгалтерського обліку. Взаємозв’язок методу бухгалтерсь-

кого обліку й облікової політики підприємства. 

Бухгалтерський баланс. Будова та зміст бухгалтерського балансу.  

Структура бухгалтерського балансу, його зміст і структура. Класифікація бала-

нсів. Господарські операції, які зумовлюють зміни в активі балансу.  

Господарські операції, які викликають зміни пасиву балансу. Операції, які ви-

кликають зміни одночасно в активі й пасиві балансу. 

Бухгалтерські рахунки й подвійний запис. Бухгалтерський рахунок, 

його будова. Види бухгалтерських рахунків: активні, пасивні, активно-пасивні. 

Техніка запису господарських операцій на рахунках обліку. Суть подвійного 

запису. Поняття кореспонденції рахунків, бухгалтерського проведення.  

Синтетичні й аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок. Узагальнення даних обліку 

в оборотних відомостях. Взаємозв’язок рахунків із бухгалтерським балансом.  

Класифікація і План рахунків бухгалтерського обліку. Основи класи-

фікації бухгалтерських рахунків. Класифікація рахунків за економічним зміс-

том; призначенням і структурою; ступенем деталізації облікової інформації. 

План рахунків бухгалтерського обліку. Поняття, призначення й будова Плану 

рахунків. Узгодженість Плану рахунків із формами фінансової звітності.  

Документування. Документування господарських операцій і його зна-

чення в бухгалтерському обліку. Реквізити бухгалтерських документів та їх 

значення. Порядок складання й оформлення бухгалтерських документів.  

Вимоги до бухгалтерських документів. Класифікація бухгалтерських докумен-

тів за призначенням; порядком складання; за місцем складання; за способом 

викладення інформації; за сферою охоплення. Документообіг і зберігання до-

кументів. Поняття документообігу. Бухгалтерська обробка документів. Збері-

гання документів. Документування операцій в умовах комп’ютеризації обліку.  

Оцінка та калькуляція. Оцінювання в системі бухгалтерського обліку. 

Порядок оцінки активів, зобов’язань, капіталу, господарських процесів.  

Калькуляція як елемент методу бухгалтерського обліку. Методи калькулювання 

та їх характеристика. 
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Методологічні основи обліку основних господарських. Методологічні 

основи обліку кругообороту засобів на підприємстві. Облік заготівлі та прид-

бання матеріальних цінностей. Облік і розподіл транспортно-заготівельних ви-

трат. Основи обліку придбання основних засобів. Економічний зміст і відобра-

ження в обліку процесу виробництва. Класифікація витрат. Облік і розподіл 

адміністративних витрат. Визначення фактичної собівартості готової продукції. 

Характеристика процесу реалізації й облік операцій, пов’язаних зі збутом про-

дукції. Облік формування фінансового результату. 

Інвентаризація. Суть інвентаризації та її види. Послідовність і методика 

проведення інвентаризації. Порядок складання інвентаризаційних описів.  

Обробка результатів інвентаризації та відображення їх в обліку. 

Облікові реєстри, техніка й форми бухгалтерського обліку. Облікові 

реєстри, їх суть і значення. Види й форми облікових реєстрів. Методика й тех-

ніка облікової реєстрації. Способи перевірки та виправлення помилок в обліко-

вих реєстрах. Форми бухгалтерського обліку, їх суть і призначення.  

 

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 

Основи побудови фінансового обліку. Мета та сутність фінансового об-

ліку. Регулювання й організація фінансового обліку на підприємстві. П(С)БО як 

методологічна основа організації обліку. Фінансова звітність підприємств.  

Облікова політика підприємства. 

Облік коштів. Економічний зміст і завдання обліку грошових коштів. 

Облік готівкових коштів. Документування операцій із готівковими коштами. 

Порядок ведення касової книги. Інвентаризація готівки та відображення в облі-

ку результатів інвентаризації. Порядок відкриття поточних та інших рахунків у 

банку. Документування операцій із руху грошових коштів на рахунках у банку. 

Виписка банку, порядок її обробки та перенесення інформації в регістри жур-

нально-ордерної форми обліку. Облік грошових коштів на рахунках у банку в 

національній та іноземній валюті. Облік інших коштів.  

Облік розрахункових і кредитних операцій. Економічний зміст розра-

хункових операцій підприємства. Облік розрахунків підприємства: із постача-

льниками й підрядниками; за виданими й одержаними авансами; за претензія-

ми; із бюджетом за податками та платежами; за страхуванням (майна, iз загаль-

нообов’язкового державного соціального страхування); із підзвітними особами; 

із засновниками; із різними дебіторами та кредиторами. Облік короткостроко-

вих і довгострокових позик банку. Первинне бухгалтерське документування за 

кожним видом розрахунків і позик банку. Відображення розрахункових і кре-

дитних операцій у реєстрах журнально-ордерної форми обліку (за кожним ви-

дом розрахунків і позик банку). 

Облік основних засобів, нематеріальних активів і капітальних інвес-

тицій. Основи побудови, економічний зміст і завдання обліку основних засобів 

і капітальних інвестицій. Класифікація й оцінка (формування первісної вартос-

ті) основних засобів. Первинні бухгалтерські документи з обліку наявності, на-

дходження та вибуття основних засобів. Облік зносу й амортизації основних за-

собів. Облік вибуття основних засобів. Аналітичний і синтетичний облік осно-
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вних засобів. Інвентаризація основних засобів. Облік малоцінних і швидкозно-

шуваних предметів. Облік нематеріальних активів. Синтетичний і аналітичний 

облік капіталовкладень. 

Облік поточних біологічних активів. Економічний зміст і об’єкти облі-

ку поточних біологічних активів тваринництва. Первинна документація з облі-

ку наявності й руху поголів’я, визначення приросту живої маси тварин. Облік 

поголів’я тварин на фермах. Синтетичний і аналітичний облік поточних біоло-

гічних активів тваринництва. Інвентаризація поточних біологічних активів тва-

ринництва та відображення її результатів в обліку.  

Облік виробничих запасів. Економічний зміст матеріальних оборотних 

засобів і завдання їх обліку. Характеристика методів оцінки запасів при вибутті. 

Первинний облік придбання виробничих запасів, формування їх первісної вар-

тості. Первинний і зведений облік наявності й руху матеріалів на підприємстві. 

Організація складського господарства й облік матеріальних цінностей на скла-

дах. Синтетичний і аналітичний облік виробничих запасів і матеріалів.  

Інвентаризація матеріальних цінностей і відображення в обліку її результатів. 

Відображення операцій з обліку виробничих запасів у регістрах журнально-

ордерної форми обліку. 

Облік праці та її оплати. Економічний зміст оплати праці. Завдання об-

ліку праці та її оплати. Класифікація працівників підприємства й облік їх чисе-

льності. Перелік і порядок складання первинних документів з обліку заробітної 

плати. Порядок обчислення заробітку за відрядною та погодинною системами 

оплати праці. Підстава й порядок нарахування відпускних і допомоги з тимча-

сової непрацездатності. Облік розрахунків по щорічних відпустках і тимчасовій 

непрацездатності. Облік утримань з оплати праці. Аналітичний і синтетичний 

облік розрахунків за виплатами працівникам. Відображення операцій з обліку 

розрахунків за виплатами працівникам у регістрах журнально-ордерної форми 

обліку. Облік натуральних виплат у рахунок оплати праці. Облік розрахунків із 

депонентами по оплаті праці. 

Облік готової продукції, товарів, їх реалізації та фінансових резуль-

татів. Економічний зміст, завдання обліку реалізації. Оцінка, документальне 

оформлення й канали реалізації готової продукції. Первинний, аналітичний і 

синтетичний облік товарів. Аналітичний і синтетичний облік собівартості реа-

лізованої продукції, робіт і послуг. Аналітичний і синтетичний облік доходів 

від реалізації. Облік витрат на збут (реалізацію) продукції. Відображення опе-

рацій з обліку реалізації в регістрах журнально-ордерної форми обліку.  

Економічний зміст фінансових результатів. Порядок визначення фінансових ре-

зультатів діяльності підприємства. Відображення операцій з обліку фінансових 

результатів у регістрах журнально-ордерної форми обліку. Облік використання 

прибутку. 

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 

Загальна характеристика управлінського обліку та методологічні ос-

нови обліку витрат. Поняття управлінського обліку. Етапи розвитку управлін-

ського обліку та його сучасні концепції. Організація управлінського обліку на 
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підприємстві. Економічний зміст витрат виробництва й завдання їх обліку. Кла-

сифікація витрат виробництва. Управлінські судження при визначенні поведін-

ки витрат. Загальна характеристика рахунків з обліку витрат. Методи обліку 

витрат. 

Системи обліку та калькулювання за повними, змінними та норма-

тивними витратами. Поведінка витрат і методи визначення функції витрат. 

Фактори впливу на поведінку витрат. Поведінка змінних, постійних і змішаних 

витрат. Облік і калькулювання за повними витратами (система «абзорпшен-

кост»). Переваги й недоліки системи «абзорпшен-кост». Облік і калькулювання 

за змінними витратами (система «директ-кост»). Переваги й недоліки системи 

«директ-кост». Облік і калькулювання за нормативними витратами (система 

«стандарт-кост»). Переваги й недоліки системи «стандарт-кост». 

Облік витрат на організацію виробництва й управління Економічний 

зміст витрат на організацію виробництва й управління. Особливості обліку ад-

міністративно-управлінських витрат в аграрних формуваннях і підприємствах 

інших галузей народного господарства. Облік і розподіл загальновиробничих 

витрат. Облік і списання адміністративних витрат. Взаємодія витрат на органі-

зацію виробництва й управління в процесі калькулювання продукції. Облік ви-

трат майбутніх періодів. Методика віднесення витрат майбутніх періодів і 

об’єкти обліку. 

Облік основного виробництва в аграрних формуваннях Біологічні пе-

ретворення в рослинництві та їх вплив на побудову системи управлінського об-

ліку. Об’єкти та завдання обліку витрат у рослинництві. Первинний облік ви-

трат і виходу продукції рослинництва. Синтетичний і аналітичний облік витрат 

і виходу продукції рослинництва. Особливості оцінки продукції рослинництва 

за справедливою вартістю. Методика визначення собівартості продукції рос-

линництва та списання різниці між справедливою вартістю та фактичною собі-

вартістю. Біологічні перетворення в тваринництві та їх вплив на побудову сис-

теми управлінського обліку. Об’єкти та завдання обліку витрат у тваринництві. 

Первинний облік витрат і виходу продукції тваринництва. Аналітичний і синте-

тичний облік витрат і виходу продукції тваринництва. Особливості оцінки про-

дукції тваринництва за справедливою вартістю. Методика визначення собівар-

тості продукції тваринництва та списання різниці між її справедливою вартістю 

й фактичною собівартістю. 

Облік промислових виробництв в аграрних формуваннях. Види про-

мислових виробництв у сільському господарстві, їх значення та завдання облі-

ку. Об’єкти й методи обліку витрат. Номенклатура та зміст статей витрат про-

мислових виробництв. Первинний облік в окремих промислових виробництвах. 

Синтетичний і аналітичний облік витрат і виходу продукції промислових виро-

бництв. Обчислення собівартості продукції і послуг промислових виробництв. 

Особливості визначення собівартості продукції окремих видів промислових ви-

робництв (із переробки сільськогосподарської продукції; із виробництва буді-

вельних матеріалів; із виробництва товарів народного вжитку). 

Облік допоміжних і обслуговуючих виробництв в аграрних 

формуваннях. Види допоміжних виробництв та їх роль в обслуговуванні 
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основних галузей сільськогосподарського виробництва. Документальне 

оформлення та облік витрат у ремонтній майстерні. Облік витрат на роботу 

автомобільного транспорту. Облік витрат електро-, водо-, тепло-, 

газопостачання. Облік витрат гужового транспорту. Обчислення собівартості 

робіт і послуг допоміжних виробництв. Методологічні основи й завдання 

обліку в обслуговуючих виробництвах і господарствах. Види обслуговуючих 

господарств і об’єкти обліку. Облік витрат і доходів в обслуговуючих 

виробництвах і господарствах. 

Бюджетування. Бюджетування як інструмент управлінського контролю. 

Види бюджетів. Основні підходи до процесу бюджетування. Порядок взаємоуз-

годження фінансових і операційних бюджетів. Бюджетний контроль і аналіз 

виконання бюджетів. Контролінг як система контролю й управління витратами.  

 

АУДИТ 

Аудит у системі економічного контролю, його суть, мета та завдання. 

Сутність аудиту. Виникнення та розвиток аудиту в системі економічного конт-

ролю. Необхідність аудиту. Завдання та функції аудиту. Види аудиту, їхні цілі й 

завдання.  

Предмет, об’єкти та метод аудиту. Предмет аудиту, спільні й відмінні 

риси від інших форм контролю. Поняття щодо об’єктів аудиту. Класифікація 

об’єктів. Метод і методичні прийоми аудиту. Суть і зміст методичних прийомів 

і аудиторських процедур. Характеристика документальних прийомів аудиту. 

Характеристика органолептичних (візуальних) прийомів аудиту. Методи орга-

нізації аудиту (вибірковий, суцільний, комбінований способи, із використанням 

комп’ютерної техніки). Вибір форм і методів аудиту. Характер і цілі аналітич-

них процедур. 

Аудиторський ризик, помилки й шахрайство в аудиторській практи-

ці. Система економічних ризиків і місце в ній аудиторського ризику.  

Характеристика аудиторського ризику. Властивий ризик. Ризик контролю.  

Ризик не виявлення. Чинники, що впливають на величину аудиторського ризи-

ку. Взаємозалежність компонентів аудиторського ризику. Методика визначення 

величини аудиторського ризику. Вимоги (правила) до оцінки елементів ауди-

торського ризику. Поняття про суттєвість та її оцінювання. Помилки й обман в 

аудиті. Використання аудиторського ризику й суттєвості в організації процесу 

аудиту. Методика оцінки суттєвості помилок у фінансовій звітності клієнта. 

Оцінка системи внутрішнього контролю. Суть, об’єкти й суб’єкти вну-

трішнього контролю. Мета й завдання системи внутрішнього контролю.  

Основні функції системи внутрішнього контролю. Середовище контролю.  

Процес оцінки ризиків суб’єкта господарювання. Інформаційні системи.  

Процедури контролю. Моніторинг заходів контролю. Тестування системи внут-

рішнього контролю. Оцінка ефективності функціонування системи внутрішньо-

го контролю. 

Планування, стадії та процедури аудиту. Сутність і необхідність пла-

нування в аудиті. Техніка й методика розроблення загальної стратегії аудиту та 

плану проведення аудиторської перевірки. Основні етапи планування аудиту. 
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План і програма проведення аудиту. Коригування плану та програми проведен-

ня аудиту. Принципи планування. Планування роботи аудиторської фірми.  

Вимоги до процесу планування. Види планових документів. Послідовність про-

ведення аудиту та його етапи. Аналітичні процедури: поняття, значення та не-

обхідність їх використання в аудиті. 

Аудиторські докази та робочі документи аудитора. Сутність аудитор-

ських доказів і значення їх в аудиті. Види аудиторських доказів. Основні вимо-

ги до доказів. Достатність аудиторських доказів. Ступінь довіри до аудиторсь-

ких доказів. Джерела, методи та способи отримання аудиторських доказів. Суть 

і призначення робочих документів аудитора. Функції робочої документації. 

Класифікація робочих документів аудитора. Форма та зміст робочих докумен-

тів. Вимоги до складання робочої документації. Конфіденційність, забезпечен-

ня зберігання й утримування робочих документів і право власності на них. 

Методика аудиту фінансової звітності Предметна галузь аудиторського 

дослідження. Нормативна база та її використання в аудиті. Загальний огляд фі-

нансової звітності підприємства. Якісні характеристики фінансової звітності. 

Формальна й аналітична перевірка фінансової звітності. Загальна оцінка фінан-

сового стану підприємства. Законодавча та нормативні бази аудиту фінансової 

звітності. Джерела інформації аудиту фінансової звітності. Процедури аудиту 

фінансової звітності. Перевірка правильності складання фінансової звітності: 

перевірка правильності складання балансу, перевірка звіту про фінансові ре-

зультати, інші форми фінансової звітності. 

Аудит активів. Аудит активів підприємства. Аудит обліку операцій з ос-

новними засобами й іншими необоротними матеріальними активами. Аудит 

обліку надходження переміщення, вибуття та ліквідації основних засобів, їх 

ремонту і зносу. Аудит обліку нематеріальних активів. Аудит операцій з обліку 

запасів. Аудит особливості обліку виробничих запасів, оцінки, наявності й ви-

користання аудиту обліку малоцінних і швидко зношуваних предметів. Аудит 

обліку готової продукції та її реалізації. Аудит обліку грошових коштів. Аудит 

обліку підзвітних сум і розрахунків із підзвітними особами. Аудит обліку дебі-

торської заборгованості, її стану. Аудит обліку витрат на виробництво продук-

ції (виконання робіт і надання послуг). Аудит витрат діяльності.  

Аудит пасивів. Аудит обліку кредиторської заборгованості. Аудит облі-

ку кредиторської заборгованості за розрахунками з постачальниками та підряд-

никами. Аудит установчих документів, операцій із власним капіталом і забез-

печенням зобов’язань. Завдання та джерела інформації аудиту. Порядок аудиту 

установчих документів. Аудит власного капіталу. Аудит нерозподілених при-

бутків. Аудит забезпечення майбутніх витрат і платежів. Аудит позик банків. 

Аудит поточних зобов’язань. Аудит доходів і формування фінансових резуль-

татів і використання прибутку. 

Аудиторський висновок та інші підсумкові документи Аудиторські 

звіти та їх склад. Види аудиторських висновків та їх характеристика. Зміст і 

структура аудиторського висновку за результатами аудиту фінансової звітності. 

Умови надання безумовно-позитивного висновку. Умови надання умовно-

позитивного висновку. Умови надання негативного аудиторського висновку. 



 8 

Відмова від висловлення думки аудитором. Модифікація висновку незалежного 

аудитора. Звіт аудитора перед замовником. Аудиторський висновок при вико-

нанні завдань з аудиту спеціального призначення. Додаткова підсумкова доку-

ментація. 

 

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 
Загальні вимоги до звітності. Мета й завдання звітності. Склад і струк-

тура звітності: фінансова, податкова, статистична та спеціальна. Вимоги націо-

нального стандарту до складу й елементів фінансової звітності. Якісні характе-

ристики фінансової звітності. Принципи підготовки фінансової звітності. Розк-

риття інформації в фінансовій звітності. Засоби забезпечення достовірності зві-

тних даних. Принципи побудови форм звітності. Підготовка облікових даних 

для складання звітності. Загальні положення щодо порядку заповнення звітних 

форм. Порядок подання й оприлюднення звітності підприємств. 

Баланс підприємства (Звіт про фінансовий стан). Загальні положення 

НПСБО1 щодо ф.№1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)». Принципи побудови 

та структурування балансу. Аналітичні можливості балансу. Визнання статей 

балансу. Характеристика розділів і статей балансу. Загальні принципи оціню-

вання статей балансу. Узгодженість плану рахунків зі статтями активу й пасиву 

балансу. Особливості оцінювання та відображення в балансі необоротних і обо-

ротних активів, власного капіталу, довгострокових і поточних зобов’язань.  

Загальна характеристика пасиву балансу. Підготовка облікових даних для скла-

дання балансу, методика й техніка заповнення форми балансу. 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Загальні по-

ложення НПСБО1 щодо ф.№2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукуп-

ний дохід)». Структура та зміст Звіту про фінансові результати (Звіту про суку-

пний дохід). Принципи визнання доходів і витрат. Класифікація доходів і ви-

трат у Звіті про фінансові результати. Джерела даних для складання звіту. 

Принципи визнання доходів і витрат. Визначення показника виручки (доходу) 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) залежно від виду діяльності. 

Порядок визначення показників податку на додану вартість, суми акцизних 

зборів та інших відрахувань із доходу. Визначення собівартості реалізованої 

продукції та узгодження знайдених показників із даними відповідних деклара-

цій і розрахунків. Визначення фінансових результатів від операційної діяльнос-

ті. Розрахунок фінансових результатів від звичайної діяльності Визначення чи-

стого прибутку (збитку) підприємства. Склад і структура елементів операцій-

них витрат. Показники прибутковості акцій і порядок їх розрахунку. 

Звіт про рух грошових коштів. Загальні положення НПСБО1 щодо 

ф.№3 «Звіт про рух грошових коштів». Призначення, структура та зміст звіту 

про рух грошових коштів. Джерела інформації для складання звіту. Методи 

складання звіту (прямий і непрямий). Порядок визначення даних про рух гро-

шових коштів у результаті операційної діяльності в разі застосування прямого й 

непрямого методів. Порядок визначення даних про рух грошових коштів у ре-

зультаті інвестиційної діяльності. Порядок виявлення грошових коштів у ре-

зультаті фінансової діяльності. Розрахунок зміни обсягу (розміру) грошових 
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коштів за звітний період. Узгодження показників звіту з балансом. Розкриття 

інформації про рух грошових коштів у примітках до фінансової звітності. 

Звіт про власний капітал. Загальні положення НПСБО1 щодо ф.№4 

«Звіт про власний капітал». Елементи власного капіталу. Зміст статей про влас-

ний капітал. Порядок складання звіту про власний капітал. Особливості форму-

вання звітних даних про зміни зареєстрованого капіталу, додатково вкладеного 

капіталу, резервного капіталу. Розкриття інформації про зміни у власному капі-

талі в примітках до бухгалтерських звітів. 

Виправлення помилок і зміни в фінансових звітах. Загальні положення 

Стандарту бухгалтерського обліку «Виправлення помилок і зміни в фінансових 

звітах». Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках і обліковій політиці. 

Події після дати балансу. Розкриття інформації в примітках до фінансових зві-

тів. 

Податкова звітність. Склад податкової звітності, правила та періодич-

ність її подання. Структура та зміст Декларації про прибуток підприємства. По-

рядок складання декларації та джерела інформації. Структура та зміст Податко-

вої декларації з податку на додану вартість. Порядок складання декларації та 

джерела інформації. Правила складання і подання Податкового розрахунку сум 

доходу, нарахованого(сплаченого) на користь платника податку, й сум утрима-

ного з них податку за формою №1ДФ. Інші форми податкової звітності.  

Особливості податкової звітності підприємств, які сплачують єдиний податок. 

Спеціальна звітність. Основні положення Закону України «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 

Характеристика та порядок складання основних форм спеціальної звітності. 

Статистична звітність. Склад статистичної звітності, правила та періо-

дичність її подання. Статистична звітність щодо готової продукції, її зміст, 

джерела інформації та порядок подання. Статистична звітність щодо праці, її 

зміст, джерела інформації та порядок подання. Статистична звітність щодо фі-

нансів підприємства, її зміст джерела інформації та порядок подання.  

Зведена й консолідована звітність. Загальні положення НП(С)БО 2 

«Консолідована фінансова звітність». Порядок складання консолідованої фі-

нансової звітності. Розкриття інформації про складання консолідованої фінан-

сової звітності в примітках до звітності. Відбиття об’єднання підприємств у фі-

нансовій звітності. Загальні положення П(С)БО19 «Об’єднання підприємств». 

Особливості складання зведеної звітності міністерств і відомств. 
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Оцінювання вступного фахового випробування для здобуття освітнього 

ступеня «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий моло-

дший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» проводиться за 200-бальною шка-

лою (від 100 до 200 балів): 

 питання 1-2 оцінюються максимально по 10 балів кожне; 

 питання 3-4 оцінюються максимально по 20 балів кожне; 

 питання 5 оцінюються максимально у 40 балів. 

За повну та правильну відповідь на всі запитання абітурієнт може набрати 

максимально 200 балів (за 200-бальною шкалою ). 

При цьому до участі в конкурсному відборі допускаються особи, які 

отримали за результатами вступного фахового випробування не менше 130 ба-

лів. 

 

Критерії оцінювання відповідей на питання фахового вступного випро-

бування: 

 відповідь у 90-100% від кількості балів оцінюється, якщо вступник у 

повному обсязі розкрив зміст питання; здатен формувати висновки і 

узагальнення, вільно оперувати фактами та відомостями; правильно розв’язав 

завдання; 

 відповідь у 70-80% від кількості балів оцінюється, якщо вступник 

достатньо повно розкрив зміст відповіді, але при викладанні деяких аспектів не 

http://zakon3.rada.gov.ua/fmMQS/laws/show/z0893-99
http://zakon4.rada.gov.ua/
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вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі 

несуттєві неточності та незначні помилки; правильно розв’язав завдання, але 

допустив незначні неточності; 

 відповідь у 50-60% від кількості балів оцінюється, якщо вступник в 

цілому розкрив основний зміст питання, але без обґрунтування та аргументації, 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки; завдання 

розв’язав не повністю; 

 відповідь до 50% від кількості балів оцінюється, якщо вступник 

недостатньо розкрив зміст теоретичних питань і практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності; завдання розв’язав частково або 

неправильно. 

 

 

Програму розглянуто на засіданні приймальної комісії ЛНАУ (протокол № 6 

від 22.03.2021 р.) 

 


