


 
2 

Поліський національний університет  

 Факультет обліку та фінансів 

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

 
 

 

 
 

СИЛАБУС 

атестації випускників першого (бакалаврського)  

рівня вищої освіти  
 

 

Атестаційні екзамени 
(назва навчальної дисципліни) 

освітнього рівня 
_______бакалавр_____________ 

(назва освітнього рівня) 

галузі знань   
__07 «Управління та адміністрування»__ 

(шифр і назва галузі знань) 

спеціальності   
_______071 «Облік і оподаткування»_______ 

(код і назва спеціальності) 

освітня програма Облік і оподаткування 

Шифр за навчальним планом 

освітньої програми 

4.1. 

4.2 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Житомир – 2020 рік 



 
3 

Силабус атестації випускників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

для студентів, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 

071 – Облік і оподаткування, галузь знань 07 ‒ Управління та адміністрування – 

Освітня програма «Облік і оподаткування». Житомир: Поліський університет, 

2020. 

 

 

Розробники: Мороз Ю.Ю. д.е.н., проф., Малюга Н.М. д.е.н., проф.,  

Цаль-Цалко Ю.С., д.е.н., проф., Суліменко Л.А. к.е.н., проф., Гайдучок Т.С. к.е.н., 

доц. кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

 

 
 

Рекомендовано Радою стейкхолдерів освітніх програм кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту 
Протокол від 27.08. 2020 року № «4» 

 

Голова Ради                                С.Ю. Ісакова 

 

 
 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                                 Ю.С. Цаль-Цалко 
 

 

 
Затверджено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту 

Протокол від 28.08. 2020 року № «2» 

 
Завідувач кафедри  

бухгалтерського обліку,  

оподаткування та аудиту                                                      Ю.Ю.Мороз 

    

 
 

Розглянуто на засіданні навчально-методичної комісії факультету «Обліку та 
фінансів» 

Протокол від 01.09. 2020 року № «1» 

 
Голова науково-методичної комісії    Ю.Ю.Мороз 

 Ю. Мороз ) 



 
4 

Загальна інформація 

 

Викладачі Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович (д.е.н., професор),  

Мороз Юлія Юзефівна (д.е.н., професор), 

Малюга Наталія Михайлівна (д.е.н., професор),  
Суліменко Лариса Антонівна (к.е.н., професор), 

Савченко Наталія Миколаївна (к.е.н., доцент), 

Ярмолюк Олена Феліксівна (к.е.н., доцент), 

Дмитренко Ольга Миколаївна (к.е.н., доцент), 
Цегельник Ніна Іванівна (к.е.н., ст. викладач) 

Профайл 

викладачів 

Цаль-Цалко Ю.С. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich)  
Мороз Ю.Ю. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/chief-booa)  

Малюга Н.М. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-
booa/sklad-booa/maliuha-nataliia-mykhailivna)  

Суліменко Л. А. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/sulimenko-larisa-antonivna) 

Савченко Н.М. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-
about-booa/sklad-booa/savchenko-nataliya-mikolajivna) 

Ярмолюк О.Ф. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/yarmolyuk-olena-feliksivna) 
Дмитренко О.М. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/dmitrenko-olga-mikolajivna)  

Цегельник Н.І. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-
about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna)  

Викладачі в 

соціальних 

мережах 

Фейсбук 

Цаль-Цалко Ю.С. 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100009619748926) 
Мороз Ю.Ю. (https://www.facebook.com/moroz) 

Малюга Н.М. (https://www.facebook.com/natalya.maluga.9/; 

https://www.facebook.com/NatalyaMihaiylovnaMaluga/) 
Суліменко Л. А. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012414964505&fref=prof

ile_friend_list&hc_location=friends_tab 
Савченко Н.М. 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100010004354467) 

Ярмолюк О.Ф. (https://www.facebook.com/radushinskayal) 

Дмитренко О.М. (https://www.facebook.com/olha.dmytrenko) 

Цегельник Н.І. (https://www.facebook.com/nina.norinchak) 

Інстаграм 

Малюга Н.М. (@NatalyaMaluga ) 
Мороз Ю.Ю. (morozyy@) 

Суліменко Л. А.https://www.instagram.com/larisasulimenko13/?hl=ru 

Савченко Н.М. (savchenko9048) 

Дмитренко О.М. () 
Цегельник Н.І. (nina.norinchak@) 

LinkedIn 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009619748926
https://www.facebook.com/moroz
https://www.facebook.com/natalya.maluga.9/
https://www.facebook.com/NatalyaMihaiylovnaMaluga/
https://www.facebook.com/profile.php?id
https://www.facebook.com/nina.norinchak
https://www.facebook.com/nina.norinchak
https://www.facebook.com/natalya.maluga.9/
https://www.facebook.com/nina.norinchak
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Малюга Н.М. (NatalyaMaluga) 

E-mail Цаль-Цалко Ю.С. (tsalkoy@rambler.ru) 

Мороз Ю.Ю. (morozyy@ukr.net) 
Малюга Н.М. (n_maluga@ukr.net) 

Суліменко Л.А.(sulimenkolarisa@i.ua) 

Савченко Н.М. (nataliyasavchenko2010@ukr.net) 
Ярмолюк О.Ф. (radushinskayal@gmail.com) 

Дмитренко О.М. (olga.n.dmitrenko@gmail.com) 

Цегельник Н.І. (n.i.norinchak@mail.ru) 

Контактні 

телефони, 

Viber 

Цаль-Цалко Ю.С. (0674106685) 

Мороз Ю.Ю.  (0638163192) 

Малюга Н.М. (067 9587165) 

Суліменко Л.А.(0685486754) 
Савченко Н.М. (096 5463347) 

Ярмолюк О.Ф. (067 7367892) 

Дмитренко О.М. (0973351088) 
Цегельник Н.І. (0987002405) 

Сторінка курсу 

в Інтернет 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-

kafedru-booa 

Консультації Очні 

Цаль-Цалко Ю.С. – щосереди з 13.00 до 14.00, ауд. 92 

Мороз Ю.Ю. – щосереди з 12.00 до 13.00, ауд. 98 

Малюга Н.М. – щочетверга з 11.00 до 12.00, ауд. 120а 
Суліменко Л. А. – кожний вівторок з 11.00 до 12.00, ауд. 109а 

Савченко Н.М. – щосереди з 11.10 до 13.00, ауд. 104 

Ярмолюк О.Ф. – щопонеділка з 11.10 до 12.00, ауд. 104 
Дмитренко О.М. – щочетверга з 12.00 до 13.00, ауд. 104 

Цегельник Н.І. – щовівторка з 11.00 до 12.00, ауд. 109б 

Онлайн у Viber. Telegram 

Цаль-Цалко Ю.С. – кожен день з 14:00 до 18:00 
Мороз Ю.Ю.  – понеділок та четвер з 17:00 до 21:00 

Малюга Н.М. – віторок та четвер з 14.00 до 18.00 

Суліменко Л. А. – кожен день з 16:00 до 18:00 
Савченко Н.М. – щоденно з 14:00 до 16:00 

Ярмолюк О.Ф. – щоденно з 14:00 до 17:00 

Дмитренко О.М.  – понеділок та четвер з 17:00 до 21:00 
Цегельник Н.І. – кожен день з 18:00 до 20:00 

 

mailto:n_maluga@ukr.net
mailto:radushinskayal@gmail.com
https://www.facebook.com/nina.norinchak
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
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1. Анотація 

 

Фаховий рівень сучасного фахівця в сфері бухгалтерського обліку, 

оподаткування, аудиту, аналізу, контролінгу, оцінювання ідентифікується такими 

критеріями, як висока кваліфікація, вміння розвивати  економічне мислення, швидко і 
безпомилково орієнтуватися в різних виробничих ситуаціях, розуміти ринкові 

відносини та відстежувати їх тенденції. Цьому повинне сприяти набуття студентом у 

вузі впродовж періоду навчання навичок самостійної роботи. Завершенням цього 
процесу є складання атестаційних екзаменів.  

Атестаційний контроль знань та оцінка компетентностей випускників першого 

(бакалаврського) рівня, галузі знань 07 – Управління та адміністрування, 
спеціальності 071 – Облік і оподаткування здійснюється за підсумками двох 

комплексних екзаменів: «Атестаційний кваліфікаційний екзамен з бухгалтерського 

обліку та звітності» та «Атестаційний кваліфікаційний екзамен з аналізу, контролю, 
оподаткування і аудиту» . 

 

 

2. Характеристика змісту атестаційних екзаменів  

 

Атестаційні екзамени за своєю структурою охоплюють основний перелік 

навчальних дисциплін навчального плану підготовки фахівців першого 
(бакалаврського) рівня за освітньою програмою «Облік і оподаткування», що були 

включені до обов’язкових і вибіркових компонентів циклу теоретичних дисциплін 

професійної підготовки і циклу практичної підготовки (навчальні практики). 

Формування завдань здійснюється з врахуванням їх відповідності і можливості 

оцінки якості одержаної освіти випускниками за переліком компетентностей та 

результатів навчання. 

В процесі підготовки до атестаційних екзаменів студент поглиблює знання за 

переліком стандартних, спеціальних (фахових) компетентностей і результатів 

навчання.  

Атестаційні кваліфікаційні екзамени, як правило, проводяться в письмовій 

формі.  

 

 

2.1. Атестаційний кваліфікаційний екзамен з бухгалтерського обліку та звітності 

 

Комплексний екзамен включає в себе програмні питання з наступних 

навчальних дисциплін:  

1. Фінансовий облік 

2. Бухгалтерський облік на підприємствах за видами економічної діяльності за 

переліком вибіркових дисциплін: 

 Облік на підприємствах за видами економічної діяльності 

 Облік на підприємствах за галузями економіки 

 Облік на підприємствах за формами власності і господарювання 

 Облік на підприємствах за класифікаційними видами 

 Особливості обліку на підприємствах національної економіки 
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3. Облік і звітність у державному секторі  

4. Облік і звітність у фінансово-кредитних установах 

5. Звітність підприємства 

 

 

2.2. Атестаційний кваліфікаційний екзамен з аналізу, контролю, оподаткування і 

аудиту 

 

Комплексний екзамен включає в себе програмні питання з наступних 

навчальних дисциплін:  

1. Управлінський облік 

2. Облік і звітність в оподаткуванні за переліком вибіркових дисциплін: 

 Облік і звітність в оподаткуванні 

 Облік об'єктів оподаткування та податкових платежів 

 Податковий облік 

 Звітність платників податків 

 Електронний кабінет платника податків 

 Адміністрування податків  

 Податковий менеджмент 

 Система оподаткування бізнесу 

 Податкові платежі і податковий контроль 

 Податки та їх декларування 

3. Прикладна економічна статистика та аналіз господарської діяльності 

4. Організація і методика аудиту за переліком вибіркових дисциплін: 

 Аудит 

 Стандарти аудиторської діяльності в Україні 

 Організація аудиту на підприємстві 

 Державний аудит 

 Аудит на підприємствах суспільного інтересу 

 

 

3. Опис освітньої компоненти  

 

Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» за освітньою програмою «Облік і оподаткування» повинні визначити 

рівень засвоєння здобувачами матеріалів сукупності облікових, аналітичних, 

податкових і контрольного характеру дисциплін, вміння самостійно заповнювати й 
опрацьовувати первинні документи, реєстри бухгалтерського обліку, необхідні форми 

фінансової звітності, проводити розрахунки, аналізувати таблиці, активно 

використовувати набуті знання у своїй професійній та суспільній діяльності.  

Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» є складовою частиною завершального етапу підготовки фахівців  

першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 07 – Управління та адміністрування, 
освітньої програми «Облік і оподаткування» відповідно до Національного стандарту. 

Цілі комплексних кваліфікаційних екзаменів зумовлюють і їх функції. 

Головною з них є контроль та оцінка рівня економічних знань, отриманих здобувачем 
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вищої освіти протягом чотирьох років навчання. 

Реалізація цієї функції припускає перевірку методологічних та теоретичних 
принципів, проблем і положень наведених вище облікових дисциплін, а також вміння 

їх використовувати у практичній діяльності. Особливу увагу необхідно приділяти 

виявленню знань та вмінь здобувача аналізувати і критично оцінювати існуючу 
систему організації бухгалтерського обліку і оподаткування на підприємстві. 

Важливе значення має функція виявлення навичок вирішення практичних 

завдань, конкретного аналізу проблемних ситуацій на рівні підприємства. Комплексні 
кваліфікаційні екзамени виконують ще й важливу виховну функцію. У конкретному 

вираженні вона виявляється у вмінні здобувача вищої освіти самостійно, логічно й 

послідовно обґрунтувати свою оцінку з питань бухгалтерського обліку і 

оподаткування, аудиту, контролю, аналізу, статистики здійснювати самоконтроль та 
критично оцінювати власні знання і навички. 

Комплексні кваліфікаційні екзамени за освітньою програмою 071 «Облік і 

оподаткування», за умов всебічного аналізу його результатів, дозволяє найбільш 
вичерпно з’ясувати позитивний досвід та недоліки в організації, змісті й методиці 

викладання фахових навчальних дисциплін з обліку, оподаткування, аудиту, 

контролю, аналізу, статистики, а також самостійної роботи здобувачів. 

Все це дає можливість визначити конкретні заходи щодо удосконалення 

викладання фахових дисциплін з обліку, оподаткування, аудиту, контролю, аналізу, 

статистики, накреслити шляхи поліпшення взаємозв’язку та спадкоємності у їх 
викладанні. 

Таким чином, комплексні державні кваліфікаційні екзамени в значно більшій 

мірі, ніж поточні (семестрові) іспити, є засобом всебічного впливу на особистість 
здобувача і мають контрольну, пізнавальну та виховну функції.  

 

 

4. Загальні вимоги до програмних питань навчальних дисциплін та перелік 

завдань, що виноситься на атестаційний екзамен 

 

Програмні питання навчальних дисциплін та перелік завдань, що виноситься на 

атестаційний екзамен визначається у відповідності до розроблених на кафедрі 
МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ АТЕСТАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І 

ОЦІНКИ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКІВ першого (бакалаврського) рівня, 

галузі знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальності 071 – Облік і 

оподаткування, які періодично поновлюються та змінюються у відповідності до 
рішень кафедри. 

 

 

5. Формування екзаменаційних комісій (ЕК)  

 

Прийом комплексних кваліфікаційних екзаменів зі спеціальності здійснюється 

екзаменаційною комісією. Екзаменаційна комісія формується щорічно на період 

проведення екзаменів. В склад комісії включаються фахівці з числа професорсько-
викладацького складу кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту на 

чолі з головою – висококваліфікованим фахівцем в області бухгалтерського обліку, 

оподаткування, аудиту, аналізу.  
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6. Оглядові лекції за атестаційними кваліфікаційними екзаменами  

 
Обов’язковим компонентом перед атестаційними кваліфікаційними екзаменами 

є оглядові лекції (заняття) студентам за переліком дисциплін, які винесені на 

атестацію. 
Оглядові лекції повинні допомогти здобувачам розібратися з найбільш 

складними питаннями фахових дисциплін. 

Формуючи тематику оглядових лекцій, необхідно першочергову увагу 
приділяти висвітленню декількох вузлових, найбільш важких, актуальних і одночасно 

складних для самостійного вивчення здобувачами проблем. 

В період підготовки до оглядових лекцій відповідальний викладач повинен 

врахувати всі питання, які виникають у студентів, обов’язково їх узагальнити і дати 
відповіді.  

При цьому оглядові лекції не повинні бути: 

- простим повторенням прочитаних раніше тем з визначених дисциплін; 
- коротким та поверховим викладенням програмних тем навчальних курсів; 

- відповідями на питання екзаменаційних білетів. 

Студентам необхідно запропонувати проведення лекцій з врахуванням запитів 
студентів на таких засадах: 

- лекції повинні мати цілеспрямований, методологічний характер з 

використанням наукових засад побудови бухгалтерського обліку, оподаткування, 

аудиту, контролю, аналізу, статистики залученням актуального практичного 
матеріалу; 

- важливо охарактеризувати системний підхід до опрацювання і використання 

фундаментальних основ обліку, оподаткування, аудиту, контролю, аналізу, 
статистики; 

- розкрити спадкоємність та взаємозв’язок дисциплін, питання програм яких 

включені до комплексних  кваліфікаційних екзаменів; 
- здійснити органічний зв'язок теоретичних і практичних питань щодо 

професійної підготовки здобувачів. 

Обсяг оглядових лекцій не обмежується в часі, а визначається запитами 
студентів. 

 

 

7. Методика проведення індивідуальних і групових консультацій  

 

Важливе місце у підготовці до комплексних кваліфікаційних екзаменів 
необхідно відвести індивідуальним і груповим консультаціям. Вони можуть 

здійснюватись в режимі аудиторної форми навчання, або комп’ютеризовані системи 

зв’язку відповідно до графіків роботи викладачів кафедри. Зазвичай обсяг таких 
консультацій не обмежується.  

Водночас, може бути організована перша консультація на розсуд викладача, яка 

має установчий характер. Вона організовується для потоку здобувачів на самому 
початку терміну, виділеного для підготовки ще до закінчення читання оглядових 

лекцій. 

На консультації пропонуються методичні рекомендації з організації самостійної 
роботи в період підготовки до комплексних екзаменів: 



 
10 

- над законодавчими нормативними документами з питань організації 

бухгалтерського, фінансового, управлінського, податкового, статистичного  обліку, 
аналізу, аудиту, звітності, податків; 

- з підручниками та поточними публікаціями;  

- з навчальними посібниками, методичними вказівками та власними 

конспектами лекцій з відповідних дисциплін. Важливо також на першій консультації 
ознайомити здобувачів: 

- з обсягом вимог, що висуваються на екзамені; 

- з характером питань екзаменаційних білетів, користуючись при цьому 
навчальними програмами з відповідних курсів. 

На консультації викладач розповідає здобувачам: 

- про принципи групування питань в екзаменаційних білетах;  
- про місце (аудиторії), час та порядок проведення екзамену; 

- про режим роботи в дні підготовки до екзамену, включаючи режим роботи 

бібліотеки, їдальні тощо; 

- про методичні вказівки до підготовки і проведення комплексних 
кваліфікаційних екзаменів зі спеціальності; 

- про можливість одержання відповідей на незрозумілі питання, які винесені 

на екзамені.  
Друга та наступні консультації мають на меті надати здобувачам допомогу у 

вивченні нових і найбільш складних питань фахових дисциплін, які були висловлені 

студентами в процесі підготовки до екзаменів. Ці консультації проводиться 
напередодні кожного екзамену для окремої групи здобувачів. 

Викладач рекомендує здобувачам заздалегідь сформулювати питання, на які 

вони бажають отримати додаткові пояснення. Це, зрозуміло, не виключає можливості 

для кожного здобувача задавати свої питання під час проведення консультації. 
Доцільно також на другій консультації проаналізувати найбільш поширені помилки, 

які допускали в попередніх групах на екзамені. 

Окрім групових консультацій, в міру необхідності, проводяться й індивідуальні. 
Для цього протягом терміну, виділеного для підготовки та складання комплексних 

кваліфікаційних екзаменів, на кафедрі затверджується графік консультацій та 

організовується чергування викладачів. Про це своєчасно інформуються здобувачі. 
У цей же період на допомогу здобувачам в читальному залі бібліотеки 

університету мають бути організовані виставки методичної літератури, навчальних 

посібників, альбомів наочних посібників, таблиць і схем, технічних засобів навчання з 

необхідними ілюстративними матеріалами. Здобувачам надається також можливість 
користуватися під час підготовки до комплексних кваліфікаційних екзаменів 

аудиторіями з комп’ютерною технікою.  
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8. Порядок складання атестаційних кваліфікаційних екзаменів  

 
8.1 Атестаційні кваліфікаційні екзамени проводяться у письмовій формі.  

8.2. При призначені аудиторії для складання атестаційного кваліфікаційного  

екзамену  керуються  вимогою забезпечення кожного студента окремим робочим 

місцем.  
Секретар екзаменаційної комісії забезпечує для кожного студента підготовку  

аркушів з поміткою кафедри та екзаменаційні завдання. 

8.3. За чверть години  до  часу,  зазначеного  для  складання кваліфікаційного  
екзамену, секретар  екзаменаційної комісії в присутності двох  членів  комісії  роздає  

студентам підготовлені аркуші з поміткою кафедри та екзаменаційні завдання та 

відповідає на можливі запитання.  
8.4. На підготовку відповіді на завдання письмового кваліфікаційного  екзамену  

студенту відводиться три години. 

При підготовці  відповідей на завдання студенти  не мають права  користуватись  

будь-якою літературою, у тому числі нормативно-правового та довідкового характеру, 
засобами мобільного зв'язку тощо. 

Студент, який не вклалась у відведений для складання кваліфікаційних  

екзаменів час, або порушив вимоги абзацу 2 цього пункту вважається таким, що не 
набрав 60 балів за письмовий кваліфікаційний екзамен та одержав незадовільну 

оцінку.  

8.5 По  мірі виконання завдань студенти здають  секретарю  екзаменаційної  
комісії  результати письмового екзамену і звільняють аудиторію.  

Після спливу часу, відведеного  для складання письмового кваліфікаційного 

екзамену, секретар екзаменаційної комісії збирає у студентів, які залишились в 

аудиторії, аркуші із відповідями.  
8.6. Зібрані роботи письмових кваліфікаційних екзаменів передаються для 

перевірки члену екзаменаційної комісії, визначеному Екзаменаційною комісією.  

8.7. За підсумками перевірки письмових  кваліфікаційних екзаменів по кожному 
студенту складається  підсумкова відомість кількості балів. 

Вважається, що студент склав письмовий  кваліфікаційний екзамен у випадку 

одержання балів відповідно до таблиці. 
Шкала оцінювання результатів атестації   

СУМА БАЛІВ ОЦІНКА ЕСТS ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

90-100 A відмінно 

82-89 B 
добре 

75-81 C 

64-74 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно 

1-34 F 

 
8.8. На підставі підсумкової відомості щодо кількості балів в екзаменаційному 

завданні складається екзаменаційна відомість.  

У строк, що не перевищує два дні після дати проведення письмового 

кваліфікаційного екзамену, Голова  екзаменаційної комісії оприлюднює результати 
письмового кваліфікаційного екзамену перед усіма особами, які брали участь в ньому. 

8.9. Одночасно секретар  екзаменаційної комісії доводить до відома студентів, 
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які успішно здали перший кваліфікаційний екзамен, про час і місце  проведення 

усного комплексного  кваліфікаційного екзамену.  

 

 

10. Рекомендована література 
 

Перелік літератури для підготовки до атестаційних кваліфікаційних екзаменів 

визначається силабусами навчальних дисциплін, які включаються у комплексний 
екзамен. 

В період підготовки до атестаційних кваліфікаційних екзаменів кафедра 

рекомендує додатковий перелік літературних джерел щодо вивчення окремих питань, 
які виносяться на екзамен та враховує можливі зміни в діючому законодавстві з 

фінансового, управлінського, податкового і статистичного обліку, аналізу і аудиту. 

 

 
11.  Додатки: зразки змісту та завдань атестаційних кваліфікаційних екзаменів 

(окремий документ) 

 
 

12. Особливості атестацій випускників першого (бакалаврського)  

рівня вищої освіти в процесі написання кваліфікаційних робіт  
 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців першого (бакалаврського) 

рівня за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування галузі знань 07 ‒ Управління та 

адміністрування  освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» може 
передбачати дві форми атестації здобувачів вищої освіти:  

1) публічний захист кваліфікаційної роботи; 

2) атестаційний екзамен (екзамени). 
Загальні вимоги до написання кваліфікаційних робіт розроблені на кафедрі і 

подані в:  

 Силабусі атестаційного контролю «Підготовка і захист кваліфікаційної 

роботи» для студентів, які навчаються на другому (магістерському) рівні за 
спеціальністю 071 – Облік і оподаткування галузь знань 07 ‒ Управління та 

адміністрування – Освітня програма «Облік і оподаткування». Житомир: ЖНАЕУ, 

2020. (https://cutt.ly/sllBRVu) 

 Загальних рекомендаціях з підготовки, оформлення, захисту й оцінювання 

курсових та випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого 
бакалаврського і другого магістерського рівнів / за ред. проф. Мороз Ю.Ю. Житомир: 

ЖНАЕУ, 2018. 48 с. (https://cutt.ly/sllBRVu) 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої 
задачі, або практичної проблеми в сфері обліку та/або оподаткування, що 

характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням теорій та 

методів економіки. 
Виходячи з цього випускникам пропонується виконання кваліфікаційної роботи, 

що передбачає розробку проекту обліку (облікового процесу) і оподаткування 

господарських операцій, які формуються за окремими об’єктами системи обліку на 

підприємстві. Розроблення проекту повинне здійснюватися в умовах функціонування 
підприємства за окремим КВЕД.  
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Зразок змісту кваліфікаційної роботи на прикладі теми: 

«Розробка проекту обліку і оподаткування господарських операцій з 
необоротними активами в сільськогосподарському підприємстві» 

 

Вступ 

Розділ 1. Теоретичні основи обліку необоротних активів  
1.1. Необоротні активи, як економічна категорія  

1.2. Завдання і роль бухгалтерського обліку необоротних активів в господарській 

діяльності сільськогосподарських підприємств 
1.3. Нормативне забезпечення та огляд спеціальної літератури і наукових досліджень з 

облікового процесу і оподаткування необоротних активів 

1.4. Характеристика господарських операцій з руху і використання основних засобів 
на підприємстві  

Висновки до розділу 1 

Розділ 2. Проект побудови облікової системи і оподаткування господарських операцій 

з необоротними активами в умовах національних і міжнародних стандартів  
2.1. Економічна характеристика господарської діяльності підприємства  

2.2. Обґрунтування елементів облікової і податкової політики з питань наявності, руху 

і використання необоротних активів  
2.3. Визнання і оцінка наявності та господарських операцій з руху і використання 

необоротних активів  

2.4. Документальне оформлення наявності, руху і використання необоротних активів  
2.5. Відображення наявності та господарських операцій з руху і використання 

необоротних активів на рахунках бухгалтерського обліку  

2.6. Звітність з необоротних активів 

Висновки до розділу 2 
Висновки  

Список використаної літератури 

 
Кваліфікаційна робота передбачає два розділи: 1) розгляд теоретичних питань 

та нормативної бази необхідних для побудови облікового процесу та визначення 

податкової політики в сфері ресурсного потенціалу підприємства; 2) розробка 
спеціалізованої практичної проблеми, що характеризується комплексністю виконання 

завдань з обліку і оподаткування. Комплексність розробки визначається умінням 

випускників використовувати для побудови облікового процесу і оподаткування всієї 

сукупності прийомів методу бухгалтерського обліку в конкретній галузевій 
господарюючій структурі. При цьому облікова система повинна бути представлена 

оперативно-технічним, фінансовим, управлінським, податковим і статистичним 

обліком, їх інформаційними, аналітичними, розподільчими і захисними функціями, а 
оподаткування – проведенням належних податкових розрахунків, адмініструванням 

податків, податковою звітністю і розрахунками з податковими органами.   

Розділ 2 кваліфікаційної роботи формується як додаток в якому крім 
невеликого обсягу текстового матеріалу подаються всі необхідні форми 

бухгалтерських і податкових документів, схеми бухгалтерських рахунків, як правило, 

у вигляді презентацій, для практичної організації облікового процесу та здійснення 

податкових розрахунків на конкретному підприємстві.  
Загальний обсяг кваліфікаційної роботи визначається студентом і його 

керівником. 


