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ВСТУП 
 

Програму розроблено для вступного фахового випробування для 

вступників освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на 

ступінь «бакалавр» за галуззю знань 07 «Управління та 

адміністрування», спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», 
спеціалізаціями: «Облік і оподаткування», «Фінансовий контроль та 

аудит». 

Метою програми є забезпечення вступників необхідною 

інформацією щодо структури і змісту вступного фахового 

випробування, а також створення необхідних умов для оцінки знань, 

здобутих ними у процесі навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки «молодший спеціаліст». 

Вступне фахове випробування проводиться у формі тестування 
за програмою, що складається трьох розділів: 

1. Фінансовий облік. 

2. Економіка підприємства. 

3. Економічний аналіз. 

До програми додається список рекомендованих джерел. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 
 

Розділ 1. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 
 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку 
 

Сутність фінансового обліку. Предмет і об’єкти фінансового обліку. 

Завдання фінансового обліку.  

Методичні прийоми фінансового обліку.  
Організація і технологія фінансового обліку на підприємстві. 

Нормативне регулювання фінансового обліку. 
 

Тема 2. Облік грошових коштів 
 

Облік готівки у касі. Організація готівкових розрахунків. Докумен-

тальне оформлення касових операцій. Порядок ведення касової книги. 

Звіт касира, його перевірка і опрацювання в бухгалтерії. Інвентари-

зація готівки у касі.  

Характеристика рахунків з обліку готівки.  
Облік касових операцій. Особливості обліку касових операцій 

з іноземною валютою. 
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Облік коштів на рахунках у банках. Характеристика форм безго-

тівкових розрахунків. Документальне оформлення наявності та руху 

коштів на рахунках у банках. Синтетичний та аналітичний облік 

коштів на рахунках у банках у національній валюті. Особливості обліку 

коштів на рахунках у банках в іноземній валюті.  

Облік інших грошових коштів. Облік грошових коштів у дорозі. 
Облік грошових документів. Облік електронних грошей, номінованих 

в національній валюті. 
 

Тема 3. Облік дебіторської заборгованості 
 

Визнання, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості. 

Сумнівна та безнадійна дебіторська заборгованість. 

Характеристика рахунків з обліку дебіторської заборгованості. 

Облік поточної дебіторської заборгованості. Облік розрахунків 

з покупцями і замовниками. Облік заборгованості за одержаними 
короткостроковими векселями. Облік розрахунків за виданими авансами. 

Облік розрахунків за нарахованими доходами. Облік розрахунків за 

претензіями. Облік розрахунків із підзвітними особами. Облік роз-

рахунків за відшкодуванням завданих збитків. Облік розрахунків з 

іншими дебіторами. Облік розрахунків з державними цільовими 

фондами. Облік резерву сумнівних боргів. 

Облік довгострокової дебіторської заборгованості. Облік заборго-

ваності за майно, що передане у фінансову оренду. Облік заборгованості 
за одержаними довгостроковими векселями. Облік іншої довгострокової 

дебіторської заборгованості. 
 

Тема 4. Облік запасів 
 

Визначення та класифікація запасів. Визнання запасів. Оцінка 

запасів.  

Облік виробничих запасів. Документальне оформлення руху 

виробничих запасів. Характеристика рахунків. Облік виробничих запасів 

у місцях зберігання. Синтетичний та аналітичний облік виробничих 
запасів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.  

Облік незавершеного виробництва, напівфабрикатів та готової 

продукції. Характеристика рахунків. Синтетичний та аналітичний облік 

незавершеного виробництва, напівфабрикатів та готової продукції. 

Облік товарів. Характеристика рахунків. Синтетичний та аналітич-

ний облік товарів.  

Облік необоротних активів, утримуваних для продажу та груп 
вибуття. 
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Інвентаризація запасів та облік її результатів. 
 

 

Тема 5. Облік основних засобів  
 

Визнання, класифікація та оцінка основних засобів. Амортизація 

основних засобів. Зменшення корисності основних засобів.   
Облік основних засобів. Характеристика рахунків з обліку опе-

рацій з основними засобами. Аналітичний облік основних засобів.  

Облік надходження основних засобів.  

Облік ремонтів та поліпшення основних засобів.  

Облік переоцінки основних засобів.  

Облік амортизації (зносу) основних засобів. 

Облік вибуття основних засобів.  

Особливості обліку інвестиційної нерухомості. 
Облік зменшення корисності основних засобів. 

Облік орендних операцій. Облік операцій операційної оренди 

у орендодавця та орендаря. Облік операцій фінансової оренди у 

орендодавця та орендаря.  

Особливості обліку інших необоротних матеріальних активів. 
 

Тема 6. Облік нематеріальних активів 
 

Визначення та класифікація нематеріальних активів. Визнання і 

оцінка нематеріальних активів. Переоцінка нематеріальних активів. 
Амортизація нематеріальних активів.  

Зменшення корисності нематеріальних активів. 

Облік нематеріальних активів. Документальне оформлення операцій 

з нематеріальними активами. Характеристика рахунків з обліку опера-

цій з нематеріальними активами. Синтетичний і аналітичний облік 

нематеріальних активів. 
 

Тема 7. Облік фінансових інвестицій 
 

Визнання, облікова класифікація та оцінка фінансових інвестицій.  
Характеристика рахунків з обліку фінансових інвестицій. 

Облік поточних фінансових інвестицій. Облік еквівалентів гро-

шових коштів. Облік інших поточних фінансових інвестицій. 

Облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік фінансових 

інвестицій, що надають право власності. Облік фінансових інвестицій 

за методом участі в капіталі. Облік фінансових інвестицій до погашення. 
 

Тема 8. Облік зобов’язань 
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Визначення та класифікація зобов’язань. Визнання і оцінка 

зобов’язань. 
Характеристика рахунків з обліку зобов’язань.  
Облік поточних зобов’язань та забезпечень. Облік розрахунків із 

постачальниками та підрядниками. Облік зобов’язань за виданими 
векселями. Облік короткострокових позик. Облік розрахунків за 
виплатами працівникам. Розрахунки за заробітною платою. Роз-
рахунки з депонентами. Розрахунки за іншими виплатами працівни-
кам. Облік розрахунків за страхування. Облік розрахунків за подат-
ками та іншими обов’язковими платежами. Облік розрахунків за 
іншими операціями. Облік розрахунків, пов’язаних з необоротними 
активами та групами вибуття, утримуваними для продажу. Облік 
поточних забезпечень. Облік розрахунків за одержаними авансами. 
Облік розрахунків за нарахованими відсотками. Облік розрахунків 
з іншими кредиторами. Облік розрахунків з учасниками. 

Облік довгострокових зобов’язань та забезпечень. Облік довго-
строкових позик. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями та з 
фінансової оренди. Облік довгострокових забезпечень. 

Облік доходів майбутніх періодів. 
 

Тема 9. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності 
 

Облік доходів. Визначення, класифікація та оцінка доходів.  
Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 

Облік інших операційних доходів. Облік фінансових доходів. Облік 
інших доходів  діяльності.  

Облік витрат. Визначення та склад витрат.  
Облік витрат операційної діяльності. Облік собівартості реалізо-

ваної продукції (товарів, робіт, послуг). Облік загальновиробничих 
витрат. Облік адміністративних витрат. Облік витрат на збут. Облік 
інших операційних витрат. 

Облік фінансових витрат. Облік інших витрат діяльності. Облік 
витрат з податку на прибуток. 

Облік фінансових результатів. Методика формування фінан-
сових результатів. Визначення нерозподілених прибутків (непокритих 
збитків). Облік прибутку, використаного у звітному періоді. 

Облік витрат майбутніх періодів. 
 

Тема 10. Облік власного капіталу 
 

Визначення та структура власного капіталу. 
Облік зареєстрованого капіталу. Облік статутного капіталу, його 

формування та змін. Облік капіталу в дооцінках. Облік резервного 
капіталу. Облік неоплаченого капіталу. Облік вилученого капіталу. 
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Облік додаткового капіталу. Облік емісійного доходу. Облік 
іншого вкладеного капіталу. Облік накопичених курсових різниць. Облік 
безоплатно одержаних необоротних активів. Облік іншого додатко-
вого капіталу. 

Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) як складо-
вої власного капіталу. 

 

Тема 11. Фінансова звітність підприємства 
 

Мета, склад і елементи фінансової звітності. Якісні характерис-
тики та принципи підготовки фінансової звітності.  

Загальна характеристика фінансових звітів: Балансу (Звіту про фінан-
совий стан) за формою № 1, Звіту про фінансові результати (Звіту про 
сукупний дохід) за формою № 2, Звіту про рух грошових коштів за 
формами № 3 та №3-н, Звіту про власний капітал за формою № 4. 
 

Розділ 2. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
 

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання 
 

Підприємство як суб’єкт господарювання. Класифікація підпри-
ємств. Напрями діяльності підприємства. 

Правові основи функціонування підприємства, статут підприємства, 
колективний договір. Види й організаційно-правові форми об’єднань 
підприємств. Зовнішнє середовище господарювання підприємства. 

 

Тема 2. Персонал підприємства 
 

Поняття, класифікація та структура персоналу підприємства. Оцінка 
складу, руху, укомплектованості та ефективності використання персоналу. 

Обґрунтування планової чисельності персоналу підприємства на 

майбутній період. Поняття плану з праці та характеристика його розділів. 
 

Тема 3. Продуктивність, мотивація і оплата праці 
 

Продуктивність праці: сутність, методи визначення, планування 

та чинники зростання. Нормування праці. 

Мотивація та оплата праці на підприємстві. Сутність мотивації, 
вимоги до неї та методи. Склад, функції та організація заробітної плати. 

Форми та системи оплати праці, умови їх застосування. 

Методи оцінки ефективності матеріального стимулювання праці. 
 

Тема 4. Капітал підприємства 
 

Капітал підприємства: сутність, функції та класифікація. 
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Поняття структури капіталу та методичні підходи до оцінки її 

ефективності.  
 

Тема 5. Основні засоби та виробничі потужності підприємства 
 

Сутність, класифікація та оцінка основних засобів. 

Знос (спрацювання) основних засобів та їх відтворення.  

Амортизація основних засобів: поняття та методи нарахування. 
Умови застосування окремих методів амортизації. 

Показники використання основних засобів: технічного стану, 

інтенсивності руху, ефективності використання. 

Виробнича потужність підприємства: поняття, види, методи ви-

значення. Динамічні та оціночні показники виробничої потужності. 

Шляхи поліпшення використання основних засобів і виробничих 

потужностей. 
 

Тема 6. Оборотні активи підприємства 
 

Сутність, склад та класифікація оборотних активів.  

Показники використання оборотних активів. Шляхи прискорення 

оборотності оборотних активів. 

Планування та нормування окремих елементів і загальної вели-

чини оборотних активів підприємства.  
 

Тема 7. Продукція підприємства 
 

Загальна характеристика та систематизація продукції підприємств. 

Методи вимірювання кількісних та якісних показників, що характе-
ризують вироблену підприємством продукцію. 

Сутність, показники і методи оцінки якості продукції. Шляхи 

підвищення якості продукції та її конкурентоспроможності. 

Механізм управління якістю продукції: стандартизація та сер-

тифікація. 

Контроль за якістю продукції: державний нагляд і внутрішньо-

виробничий технічний контроль. 
 

Тема 8. Витрати підприємства та собівартість продукції 
 

Витрати підприємства, їх характеристика та класифікація.  

Кошторис витрат підприємства. Собівартість продукції: поняття, 

види, планування і калькулювання. Значення й шляхи зниження 

собівартості продукції. 

Ціни та ціноутворення у ринкових умовах: сутність, функції, 

структура ціни. Методи ціноутворення, державне регулювання цін. 
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Тема 9. Фінансово-економічні результати та ефективність 
діяльності підприємства 

 

Доходи підприємства: сутність, склад та класифікація. Методичні 
інструменти та послідовність аналізу доходів підприємства. Планування 
доходів підприємства: поняття та методи здійснення. 

Сутність, функції та значення прибутку, джерела його утворення. 
Методи, етапи, інструментарій аналізу прибутку підприємства. 
Механізм формування та використання чистого прибутку підприємства. 
Резерви зростання доходів та прибутку підприємства. 
 

Тема 10. Антикризова діяльність підприємства 
 

Економічна безпека підприємства: сутність та складові.  
Реструктуризація підприємства: сутність, необхідність, завдання, 

форми проведення. Бізнес-план реструктуризації. 
Санація (фінансове оздоровлення) збанкрутілих підприємств: 

сутність, види, форми. Фінансування заходів щодо проведення санації. 
Банкрутство та ліквідація підприємства: суть, ознаки, види. Порядок 

ліквідації збанкрутілих підприємств. Черговість задоволення вимог 
кредиторів. 

 
Розділ 3. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ  

 
Тема 1. Економічний аналіз і його місце в системі наукових знань  

 

Об’єктивні передумови розвитку економічного аналізу в сучасних 

умовах господарювання. Пріоритети аналітичних досліджень під час 

формування економічного мислення. Зв'язок економічного аналізу з 

теорією наукового пізнання. Проблеми реалізації аналітичних підходів 

у здобутті професійних знань і навиків. Місце економічного аналізу у 

тріаді пізнання економічних систем. Аналітичне забезпечення реалізації 

економічних методів господарювання. Характерні ознаки економічного 

аналізу і його відмінність від інших економічних наук. 

Взаємозв’язки економічного аналізу у системі економічних наук. 

Змістові характеристики та цільові спрямування економічного аналізу. 

Періодизація розвитку економічного аналізу в Україні. Пріоритети 

розвитку сучасного економічного аналізу.  

 

Тема 2. Предмет, об’єкти, функції та завдання економічного аналізу  
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Трансформація економічного аналізу у зв’язку із зміною філософії 

управління. Напрями фундаментальних і прикладних досліджень 

економічного аналізу. Предмет і об’єкти економічного аналізу, їх 

класифікація і особливості дослідження. Принципи економічного 

аналізу. Оціночна, діагностична та пошукова функції економічного 

аналізу. Межі економічного аналізу, його світоглядне і цільове 

спрямування. Цілі та завдання економічного аналізу, їх трансформація в 

сучасних умовах господарювання. Доведення і аргументації в 

економічному аналізі.  

 

Тема 3. Види економічного аналізу 

 

Класифікація видів економічного аналізу та їх 

характеристика. Просторові види економічного аналізу: 

макроекономічний та мікроекономічний аналіз, внутрішній та зовнішній 

аналіз. Характеристики просторових видів економічного аналізу, 

особливості їх цільової орієнтації, методології і організації аналітичних 

робіт. Рівні аналізу відповідно до масштабів дослідження. Порівняльні 

характеристики просторових видів економічного 

аналізу. Макроекономічний і мікроекономічний аналіз. Часові види 

економічного аналізу: перспективний і стратегічний економічний аналіз, 

поточний (оперативний) і наступний (ретроспективний) економічний 

аналіз. Характеристики часових видів економічного аналізу, їх 

особливості залежно від предмету і об’єктів аналізу. Переваги і недоліки 

ретроспективного та оперативного економічного аналізу. Тематичний 

економічний аналіз, його види і сфери застосування. Характеристики 

видів економічного аналізу за рівнем охоплення об’єкту дослідження. 

Внутрішньогосподарський (управлінський) і фінансовий аналіз. 

Функціонально-вартісний аналіз: сутність, змістові характеристики, 

завдання і етапи його здійснення. Розподіл видів економічного аналізу в 

залежності від методичних прийомів: вертикальний (структурний) 

аналіз; горизонтальний (трендовий) аналіз; порівняльний аналіз; 

коефіцієнтний аналіз (аналіз фінансових коефіцієнтів); факторний 

аналіз; декомпозиційний аналіз та інтегральний аналіз. 

  

 

Тема 4. Оперативний економічний аналіз 

  

Предмет і об’єкти оперативного економічного аналізу. 

Інформаційна база оперативного економічного аналізу. Оперативний 

моніторінг і діагностика діяльності суб’єктів господарювання. Оцінка 

відхилень від регламентованих параметрів. Ситуаційний (адаптивний) 
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оперативний економічний аналіз. Оцінка пріоритетності проблем. 

Спіраль циклічного розвитку підприємства. Підсистема забезпечення 

оперативного економічного аналізу в умовах застосування 

інформаційних систем і технологій. 

  

Тема 5. Метод економічного аналізу і його характеристики 

 

Поняття методу економічного аналізу, його загальнонаукове і 

функціональне значення. Характерні ознаки методу економічного 

аналізу. Співвідношення понять «метод» і «прийом» економічного 

аналізу. Класифікація загальнонаукових, економіко-логічних і 

економіко-математичних методів економічного аналізу та їх базові 

характеристики. Метод, методика і методологія економічного 

аналізу. Сфери застосування методів і прийомів економічного аналізу, їх 

вибір для розв’язання конкретних аналітичних задач. Система 

аналітичних показників економічного аналізу та їх 

класифікація. Поняття факторів (чинників) зміни та розвитку 

економічних явищ і процесів. Класифікація економічних факторів при 

дослідженні причинно-наслідкових зв’язків. 

  

  

Тема 6. Моделювання факторних систем в аналізі економічних 

явищ та процесів 

  

Сутність моделей та моделювання в економічному аналізі. Поняття 

образотворчої, аналогової та символьної моделей, їх 

характеристики. Поняття факторного економічного аналізу, його 

цільове спрямування. Моделювання економічних явищ і процесів як 

інструмент реалізації цілей факторного економічного аналізу. Процес 

моделювання, його етапи і складові елементи. 

Індикатори моделювання факторних систем в процесі реалізації функцій 

економічного аналізу. Детерміноване моделювання, його зміст, завдання 

та аналітичні можливості. Типи детермінованих символьних моделей – 

адитивні, кратні, мультиплікативні і змішані та їх використання в 

економічному аналізі. Основні прийоми моделювання господарських 

операцій, процесів і економічних явищ – метод подовження, скорочення 

і розширення. Стохастичне моделювання і особливості його 

використання в пізнанні реальної дійсності та наукових 

дослідженнях. Методи стохастичного моделювання, мета використання 

та економічна інтерпретація результатів аналізу. 

  

  

Тема 7. Евристичні методи в економічному аналізі 
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Сутність та класифікація евристичних методів, їх переваги і 

недоліки. Особливості застосування евристичних методів в 

економічному аналізі. Метод мозкового 

штурму, його специфіка, модифікації, етапи і можливості 

застосування. Методи колективних експертних оцінок: метод журі 

експертів-виконавців, метод опитування, метод «Дельфі». Спільні риси і 

відмінності методу евристичних питань, морфологічного 

методу, методу семикратного пошуку, методувільних 

асоціацій, методу синектики, методу інверсії, методу емпатії (особистої 

аналогії).Можливості застосування методу анкетування, його види та 

етапи здійснення. 

 

Тема 8. Методи та прийоми загальногоекономічного аналізу 

  

Економіко-логічні методи і прийоми, як інструмент обробки 

економічної інформації, що застосовуються при вивченні економічних 

явищ і процесів на макро- і мікроекономічних рівнях. Класифікація 

економіко-логічних (традиційних) методів і прийомів, галузь їх 

застосування. Місце методів загального економічного аналізу серед 

економіко-логічних методів і прийомів. Порівняння: цілі, форми, 

види та їх використання в аналізі. Умови забезпечення зіставленості 

показників. Прийоми групування: дослідження господарських процесів, 

операцій і економічних явищ в їх взаємозв’язку, взаємозалежності та 

взаємообумовленості. Види групування: аналітичні, структурні та 

типові. Методи розрахунку середніх та відносних величин. Прийоми 

деталізації загальних показників. Характеристика методу балансового 

ув’язування та особливості його застосування. Графічні методи 

(стовпчикові, лінійні, секторні та гістограми) у дослідженні аналітичних 

показників, їх характеристика, роль і значення графіків у візуальному 

дослідженні господарських операцій, процесів, та економічних явищ. 

  

  

Тема 9. Методи та прийоми порівняльної комплексної оцінки 

  

Можливості застосування порівняльної комплексної оцінки в 

економічному аналізі. Умови застосування та етапи порівняльної 

комплексної економічної оцінки. Методи детермінованої комплексної 

оцінки господарської діяльності: метод сум, метод сум місць, метод 

геометричної середньої, метод відстані від еталону, таксонометричний 

метод. Методи стохастичної комплексної економічної оцінки: методи 

двомірного шкалування, експертно-статистичні, метод компонентного 

аналізу. Компаративний аналіз господарської діяльності. 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%20/o%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
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Тема 10. Методи та прийоми детермінованого факторного 

аналізу. 

  

Методи кількісної оцінки впливу факторів на зміну результативного 

показника. Умови застосування методів та прийомів детермінованого 

факторного аналізу. Етапи детермінованого факторного 

аналізу. Сутність і зміст елімінування. Відбір факторів, побудова 

факторних моделей. Переваги та недоліки застосування методу 

ланцюгових підстановок, методів абсолютних і відносних 

різниць. Застосування методу коригуючого коефіцієнта при аналізі 

багатофакторних мультиплікативних 

моделей. Застосування індексного методу, диференційного методу, інтег

рального методу, методу простого додавання нерозкладеного залишку, 

методу зважених кінцевих різниць та логарифмічного методу 

для кількісної оцінки впливу факторів на зміну результативного 

показника. 

  

Тема 11. Економіко-математичні методи в економічному аналізі 

  

Економіко-математичні методи в економічному аналізі як важливий 

інструмент дослідження національної економіки на макроекономічному 

та мікроекономічному рівнях. Характеристика економіко-математичних 

методів. Вимоги до використання економіко-математичних методів в 

економічному аналізі. Класифікація економіко-математичних методів 

аналізу. Стохастичне моделювання і методи стохастичного факторного 

аналізу. Особливості кореляційно-регресійного аналізу в сучасних 

умовах господарювання. Аналітичні можливості методів оптимальних 

рішень, їх зміст, класифікація і умови застосування. Економетричні 

(матричні) методи економічного аналізу. Методи лінійного та 

динамічного програмування в економічному аналізі. Методи 

економічної кібернетики в аналізі господарських явищ і 

процесів. Застосування економіко-математичних методів при вирішенні 

конкретних аналітичних завдань. 

  

Тема 12. Організація економічного аналізу 

  

Методологічний та організаційний аспекти економічного аналізу і їх 

взаємозв’язок. Принципи організації економічного аналізу на макро- і 

мікрорівнях. Види організаційних систем економічного аналізу, їх 

характеристики. Умови застосування децентралізованої і 

централізованої організаційних систем економічного аналізу. 

Технологічні рівні економічного аналізу і особливості аналітичних 
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процедур на кожному рівні. Особливості здійснення економічного 

аналізу в умовах використання інформаційних технологій і систем. 

Функціональна інтеграція підсистем економічного аналізу різних 

ієрархічних рівнів.  

   

Тема 13. Інформаційне забезпечення економічного аналізу 

  

Характеристика джерел формування та класифікація  економічної 

інформації для цілей аналізу. Інформаційна база економічного аналізу. 

Види інформаційних ресурсів аналізу. Основні принципи формування 

інформаційної бази аналітичних досліджень. Перевірка достовірності 

інформації економічного аналізу. Організаційно-інформаційна модель 

економічного аналізу. Фінансова звітність як інформаційна база 

економічного аналізу. Документальне оформлення результатів аналізу. 

Стандарти аналітичних процедур та формування вихідного аналітичного 

забезпечення на запит користувачів. 

  

 Тема 14. Методика комплексного економічного аналізу та її 

структурні елементи 

  

Змістові характеристики методики комплексного економічного 

аналізу. Елементи методики комплексного економічного аналізу. 

Адаптація методики аналізу до базових характеристик фінансово-

господарської системи (ієрархічність, автономність, невизначеність, 

самоорганізація, динамічність, 

багатокритеріальність). Етапи комплексного економічного аналізу. 

Загальна модель комплексного економічного аналізу: комплекси і блоки 

аналітичних задач, система показників їх характеристика, 

класифікація та взаємозв’язок. Послідовність аналітичного 

обґрунтування управлінських рішень. 

 
 

КРИТЕРІЇ  
оцінювання знань на вступному фаховому випробуванні  

для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»  
 

1. Загальні положення 
Мета фахового випробування – оцінити відповідність знань, умінь 

та навичок вступників вимогам програми вступного фахового випро-
бування. 
 

2. Структура екзаменаційного білета 
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Екзаменаційний білет з фахового випробування складається 
з 50-ти закритих тестових завдань. 

 

3. Критерії оцінювання 

 Рівень знань оцінюється за 200-баловою шкалою.  

 Серед відповідей на тестове завдання вступнику слід обрати 
одну правильну відповідь. 

 Правильна відповідь на тестове завдання оцінюється у 4 бали, а 
неправильна – у 0 балів. 

 Особи, які отримали менше 100 балів, до наступних 
випробувань не допускаються та участі у конкурсі не беруть. 
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