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Зміст 
 

Теми для підготовки до складання вступного екзамену з 
іноземної мови (англійська) для вступу на навчання для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” у 2012-
2013 н.р 

3 

Зразок тестових завдань для вступу на навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”  5 
Рекомендована література 6 
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ТТееммии  ддлляя  ппііддггооттооввккии  ддоо  ссккллааддаанннняя  ввссттууппннооггоо  ееккззааммееннуу  зз  ііннооззееммннооїї  ммооввии  
((ааннггллііййссььккаа))  ддлляя  ввссттууппуу  ннаа  ннааввччаанннняя  ддлляя  ззддооббууттттяя  ооссввііттннььоо--ккввааллііффііккааццііййннооггоо  
ррііввнняя  ““ММааггііссттрр””  ззаа  ссппееццііааллььннііссттюю  88..0033005500990011  ““ООбблліікк  іі  ааууддиитт””  уу  22001122--22001133  нн..рр..  

  
1. Лексичний мінімум із загальноекономічних дисциплін та основ бізнесу. 

1.1. Університетське життя. 
1.2. Організація бізнесу (приватне підприємство, товариство. корпорація, 

процедура реєстрації та ліквідації підприємства). 
1.3. Ділове спілкування (ділова кореспонденція, спілкування по телефону, ділова 

поїздка, організація та проведення переговорів). 
1.4. Корпоративна культура. 
1.5. Пошук роботи (оформлення резюме та рекомендаційних листів, інтерв’ю). 
1.6. Основи економіки (поняття попиту та пропозиції, ринку, ціни, факторів 

виробництва, економічних систем, видів ринків). 
1.7. Гроші і кредит (поняття грошей, банківської справи, кредитування 

підприємств). 
2. Лексичний мінімум із облікових дисциплін 

2.1.  Основи бухгалтерського обліку (сутність бухгалтерського обліку, поняття 
рахунку та подвійного запису, фінансова звітність підприємства). 

2.2. Фінансовий облік (поняття сутності та класифікації активів, зобов’язань та 
власного капіталу, їх оцінка та облікове відображення, форми фінансової 
звітності). 

3. Граматичний мінімум. 
3.1. Артикль. 
3.2. Часові форми. 
3.3. Умовні речення. 
3.4. Прийменник. 
3.5. Прислівник. 
3.6. Числівник. 
3.7. Займенник. 
3.8. Пасивний стан. 
3.9. Інфінітив. 
3.10. Герундій. 

 
Вступний екзамен з іноземної мови для конкурсного відбору осіб для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” за спеціальністю “Облік і аудит” 
проводиться у письмовій формі у вигляді тестування.  

Вступний екзамен з іноземної мови включає 50 тестових питань, правильна 
відповідь на кожне з яких оцінюється в 1 бал. 

Результати фахового вступного випробування оцінюється за 50-ти бальною 
шкалою від 100 до 150 балів. Шкала оцінювання наведена в табл. 1. 
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Таблиця 1. Шкала оцінювання результатів екзамену з іноземної мови. 

Тестовий 
бал 

Бал  
100-
150 

Тестовий 
бал 

Бал  
100-
150 

Тестовий 
бал 

Бал   
100-
150 

Тестовий 
бал 

Бал    
100-150 

Тестовий 
бал 

Бал   
100-
150 

0 100 11 111 22 122 33 133 44 144 
1 101 12 112 23 123 34 134 45 145 
2 102 13 113 24 124 35 135 46 146 
3 103 14 114 25 125 36 136 47 147 
4 104 15 115 26 126 37 137 48 148 
5 105 16 116 27 127 38 138 49 149 
6 106 17 117 28 128 39 139 50 150 
7 107 18 118 29 129 40 140 
8 108 19 119 30 130 41 141 
9 109 20 120 31 131 42 142 
10 110 21 121 32 132 43 143 

 
Рекомендованими для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем “Магістр” за спеціальністю “Облік і аудит” можуть бути вступники, які набрали 
не менше 112 балів по вступному екзамену з іноземної мови (англійська). 
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Зразок тестових завдань з іноземної мови (англійська) для вступу 
на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” 
за спеціальністю 8.03050901 “Облік і аудит” у 2012-2013 н.р. 

 
1. The accountant is responsible ___ keeping records at an enterprise. 

a) on;  

b) for; 

c) during. 

2. Our manager _____ on business trips every other week. 

a) go; 

b) is going; 

c) goes. 

3. The documents _____ from the safe. 

a) were stolen; 

b) was stolen; 

c) steal. 

4. My friend has been fired, so he _____ for a job now. 

a) are looking; 

b) looks; 

c) is looking. 

5. The top management _____ this issue at their last meeting. 

a) discussed; 

b) were discussing; 

c) will discuss. 
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