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ЛУЦЬК – 2022 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма фахового іспиту орієнтована на абітурієнтів, які вступають на основі 

документа про раніше здобуті рівні вищої освіти (бакалавра, магістра), окр спеціаліста.  

Випробування визначає базовий рівень знань вступника і готовність брати участь у 

вступних випробуваннях для вступу за спеціальністю 071 Облік і оподаткування 

(ОПП «Облік і оподаткування»). При успішному проходженні додаткового вступного 

випробування приймається рішення про здатність вступника до засвоєння відповідної 

освітньої програми. 

Програма фахового іспиту передбачає перевірку набуття особою компетентностей та 

результатів навчання, що визначені стандартом вищої освіти зі спеціальності 071 Облік і 

оподаткування для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Програма фахового іспиту орієнтована на вступників, які вступають на основі 

документа про раніше здобуті рівні вищої освіти (бакалавра, магістра), окр спеціаліста.  

Додаткове вступне випробування проводиться з чотирьох дисциплін «Фінансовий 

облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Управлінський облік» та «Аналіз господарської 

діяльності». 

Додаткове вступне випробування має на меті перевірку засвоєння вступниками 

принципів і системи організації фінансового і управлінського обліку на підприємстві, аналізу 

господарської діяльності, аудиту, практичних навичок у формуванні обліково-аналітичної 

інформації, навичок використання обліково-аналітичної інформації при прийнятті 

управлінських рішень, теоретичних знань щодо системного оцінювання діяльності 

підприємств, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів та стратегічне бачення розвитку підприємства.  

В процесі вступного іспиту абітурієнт здатний вирішити наступні завдання: 

 засвоїти основи організації та принципи побудови фінансового та управлінського обліку; 

 застосувати теоретичні знання і практичні навики фінансового обліку активів, 

зобовязань, капіталу, доходів і витрат; 

 застосувати знання щодо формування фінансової звітності та аналізу її показників; 

 набути навики щодо попередження негативних явищ в господарській діяльності, 

виявлення резервів та розробки заходів щодо їх використання; 

 виробити навики щодо одержання узагальнюючої інформації про стан господарювання, 

зміни, які відбуваються, стан взаємозв’язків підприємства та його взаємовідносини з 

іншими підприємствами та на їх підставі результатів господарювання; 

 визначення класифікації витрат для різних цілей;  

 здійснювати аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку;  

 використовувати різні методи економічного аналізу та аудиту;  

 забезпечувати порівняння показників господарської діяльності, для аудиту діяльності;  

 здійснювати аналіз господарської діяльності окремих підрозділів підприємства;  

 обирати показники й напрямки аналізу з точки зору їх наступності з узагальнюючими 

показниками щодо підприємства в цілому;  

 здійснювати планування, виконання і контроль аналітичних робіт на підприємстві;  

 аналізувати забезпеченість підприємства ресурсами;  

 аналізувати склад, структуру та технічний стан основних фондів;  

В результаті вивчення відповідних курсів за навчальним планом освітнього ступеня 

«бакалавр», у вступника формуються наступні компетенції: 

1) здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у 

звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають 

рішення; 

2) проводити аудит та аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий 

аналіз з метою прийняття управлінських рішень. 



Зміст вступного випробовування ґрунтується на основі чинного законодавства 

України та вимог Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня, галузі 

знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 071 Облік і оподаткування. 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДОДАТКОВОГО ВТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

 

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І 

 

Особливості побудови фінансового обліку 

Предмет і метод фінансового обліку. Об'єкти фінансового обліку. Основи організації та 

принципи побудови фінансового обліку. План рахунків і його використання у фінансовому 

обліку. Застосування фінансового обліку. Місце фінансового обліку в системі бухгалтерського 

обліку. Мета й завдання фінансового обліку. 

Фінансовий облік основних засобів 

Загальні поняття з обліку основних засобів. Синтетичний облік основних засобів. 

Оцінка та формування вартості основних засобів. Документування господарських операцій із 

обліку основних засобів. Облік надходження основних засобів: первісна вартість об’єкта 

основних засобів; облік купівлі основних засобів виробничого характеру; облік капітальних 

інвестицій в придбання (виготовлення) основних засобів; облік основних засобів 

невиробничого характеру; облік поступлення основних засобів від засновника; облік 

безоплатного отримання основних засобів; облік основних засобів у результаті обміну на 

інший актив (обмін на подібні та неподібні активи); наступні витрати пов’язані з 

експлуатацією основних засобів. Облік вибуття основних засобів: облік реалізації основних 

засобів; облік ліквідація основних засобів; облік безоплатної передачі основних засобів 

іншому підприємству; облік передачі основних засобів іншому підприємству, як внесок до 

статутного капіталу. Облік переоцінки основних засобів: дооцінка; уцінка; дооцінка раніше 

уцінених об’єктів; уцінка раніше до оцінених об’єктів. Облік ремонту основних засобів: 

документальне оформлення виконаних робіт; обік ремонтних робіт виконаних підрядним 

способом; облік ремонтних робіт виконаних господарським способом. Амортизація 

основних засобів: зміст поняття амортизації основних засобів та термінів, що 

використовуються при застосуванні методів амортизації; методи нарахування амортизації – 

прямолінійний; зменшення залишкової вартості; прискореного зменшення залишкової 

вартості; кумулятивний метод; виробничий метод; відображення зносу на рахунках 

бухгалтерського обліку. Інвентаризація основних засобів. Розкриття інформації про основні 

засоби у примітках до фінансової звітності.  

Фінансовий облік інших необоротних активів 

Склад інших необоротних активів; синтетичний облік інших необоротних активів 

(придбання інших необоротних активів, створення інших необоротних активів, одержання 

необоротного активу як внеску до статутного капіталу, реалізація інших необоротних 

активів, ліквідація інших необоротних активів, безоплатна передача інших необоротних 

активів); нарахування амортизації інших необоротних активів.   

Фінансовий облік нематеріальних активів 

Методологічні засади обліку нематеріальних активів. Класифікація нематеріальних 

активів: права на об’єкти промислової власності; права на об’єкти авторського та об’єкти 

суміжних прав; права на знаки для товарів та послуг; права користування природними 

ресурсами; права користування майном. Синтетичний облік нематеріальних активів. Облік 

операцій з нематеріальними активами. Облік гудвілу.  

Фінансовий облік довгострокових фінансових інвестицій 

Поняття фінансових інвестицій: сутність інвестицій згідно із законом «Про 

інвестиційну діяльність»; види інвестицій; методи оцінки фінансових інвестицій – оцінка за 

справедливою вартістю, оцінка за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій, 



оцінка за методом участі в капіталі. Облік придбання інвестицій з дисконтом або премією. 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання. 

 

 

Фінансовий облік біологічних активів 

Теоретичні аспекти обліку біологічних активів. Оцінка біологічних активів. Облік 

біологічних активів у тваринництві та рослинництві. Документальне відображення обліку 

надходження, вибуття біологічних активів 

Фінансовий облік довгострокової дебіторської заборгованості 

Поняття довгострокової дебіторської заборгованості. Облік оренди (лізингу) основних 

засобів: методологічні засади та положення обліку оренди необоротних активів; поняття 

оренди, фінансової оренди, лізингу основних засобів; порядок укладання орендного 

договору; облік оренди в орендаря (фінансова оренда, операційна оренда); облік оренди в 

орендодавця; продаж активу з укладанням угоди про його одержання продавцем в оренду. 

Облік векселів: поняття векселя; схема використання векселя в розрахунках; облік 

господарських операцій за допомогою векселів; особливості обліку операцій з 

використанням переказного векселя. 

Фінансовий облік виробничих запасів 

Особливості обліку запасів як об’єкта фінансового обліку: класифікація виробничих 

запасів; оцінка виробничих запасів; оцінка запасів при відпуску у виробництво та продаж – 

ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів, середньозваженої собівартості, 

собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО), собівартість останніх за часом 

надходження (ЛІФО), нормативних витрат, ціни продажу.   Забезпечення фінансового обліку 

виробничих запасів за видами. Документальне оформлення надходження запасів на склад і 

відпуск зі складу. Облік запасів на складі. Синтетичний облік надходження і використання 

виробничих запасів. Інвентаризація виробничих запасів. Облік МШП: документування руху 

МШП; синтетичний облік МШП. 

Фінансовий облік витрат виробництва та випуску готової продукції 

Сутність та завдання обліку витрат на виробництво. Принципи та методи 

калькулювання виробничої собівартості  продукції, робіт, послуг. Облік поворотних відходів 

та втрат від браку. Документальне оформлення та облік випуску готової продукції. 

Синтетичний облік руху готової продукції. 

Фінансовий облік товарів 

Загальні положення торгівельної діяльності. Патентування, сертифікація та 

ліцензування. Застосування реєстраторів розрахункових операцій. Облік придбання товарів. 

Облік нестачі товару. Облік реалізації товару: методи оцінки вибуття товарів; облік 

торгівельної націнки; облік транспортно-заготівельних витрат: методи розподілу 

транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ); синтетичний облік ТЗВ.  

Фінансовий облік коштів та готівкових розрахунків 

Зміст та значення оборотних активів. Методологічна основа фінансового обліку 

коштів та розрахунків. Порядок оформлення касових операцій. Аналітичний і синтетичний 

облік готівки. Порядок ведення касової книги та обов’язки касира. Порядок визначення 

строків здавання готівкової виручки (готівки) та розрахунку ліміту каси. Інвентаризація каси.  

Фінансовий облік безготівкових розрахунків 

Основні поняття з обліку коштів на рахунках у банках. Аналітичний і синтетичний 

облік безготівкових коштів та їх еквівалентів. Порядок відкриття, переоформлення і закриття 

рахунків в установах банків. Документальне оформлення та облік безготівкових розрахунків. 

Облік надходження та вибуття іноземної валюти. Облік короткострокових векселів 

одержаних: види векселів; шляхи отримання векселів підприємствами; синтетичний облік 

векселів – операції з простими безвідсотковими векселями, операції з простим відсотковим 

векселем, операції з дисконтним векселем (у банку); аналітичний облік векселів.  

Фінансовий облік поточних фінансових інвестицій 



Види інвестицій підприємства. Синтетичний облік поточних фінансових вкладень. 

Облік операцій з облігаціями. Облік операцій з акціями. 

 

 

Фінансовий облік розрахунків із дебіторами 

Визначення дебіторської заборгованості та методологічні засади обліку. Аналітичний 

і синтетичний облік розрахунків із дебіторами: облік розрахунків з покупцями та 

замовниками; облік розрахунків із іншими дебіторами; облік резерву сумнівних боргів.  

Фінансовий облік іншої поточної дебіторської заборгованості 

Теоретичні аспекти обліку іншої дебіторської заборгованості. Облік розрахунків із 

підзвітними особами. Сутність розрахунків з підзвітними особами та завдання їх обліку. 

Визначення службового відрядження та його законодавче бачення. Порядок видачі готівки 

під звіт. Порядок документального оформлення підзвітних сум. Синтетичний та аналітичний 

облік розрахунків з підзвітними особами. 

Фінансовий облік витрат майбутніх періодів 

Сутність поняття витрати майбутніх періодів. Синтетичний та аналітичний облік 

витрат майбутніх періодів. 

 

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ІІ 

 

Власний капітал як об’єкт фінансового обліку 

Методологічні засади обліку власного капіталу. Організація фінансового обліку власного 

капіталу, забезпечення зобов’язань та цільового фінансування: облік статутного капіталу; облік 

пайового капіталу; облік додаткового капіталу; облік резервного капіталу; облік нерозподілених 

прибутків (непокритих збитків); облік вилученого капіталу; облік неоплаченого капіталу; облік 

забезпечення майбутніх витрат і платежів; облік цільового фінансування і цільових надходжень; 

облік страхових резервів. Аналітичний і синтетичний облік власного капіталу, забезпечення 

зобов’язань та цільового фінансування. 

Фінансовий облік довгострокових позик 

Сутність і методологічні засади обліку довгострокових зобов’язань. Облік виданих 

довгострокових векселів. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями. Облік довгострокових 

орендних зобов’язань. Облік відстрочених податкових зобов’язань. Облік інших довгострокових 

зобов’язань. Аналітичний і синтетичний облік довгострокових зобов’язань.   

Фінансовий облік поточних зобов’язань 

Поточні зобов’язання як об’єкт фінансового обліку. Організація банківського 

кредитування. Облік довгострокових позик банку. Облік короткострокових позик банку. 

Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. Облік виданих 

короткострокових векселів: операції з простим безвідсотковим векселем; операції з простим 

відсотковим векселем; операції з переказним векселем; облік операцій з переказним 

векселем у векселедавця; облік операцій з переказним векселем у векселедержателя; облік 

операцій з переказним векселем у акцептанта. 

Фінансовий облік розрахунків із постачальниками та підрядчиками 

Основні положення розрахунків з кредиторами. Документування господарських 

операцій з обліку розрахунків з постачальниками та підрядчиками. Відображення операцій за 

розрахунками з кредиторами на рахунках бухгалтерського обліку. 

Фінансовий облік розрахунків за податками і платежами 

Податкова система України. Класифікація податків і зборів. Синтетичний облік 

податків, зборів і платежів підприємства: розрахунки з податку на додану вартість; 

розрахунки за податком на прибуток; розрахунки за акцизним збором; розрахунки за 

податком з доходів громадян; розрахунки за комунальним податком; розрахунки за податком 

з власників транспортних засобів; розрахунки за податком з реклами; розрахунки за єдиним 

податком; розрахунки за митним збором; розрахунки за іншими податками, зборами і 



платежами. Податковий облік валових витрат і валових доходів, їх відмінності від витрат 

виробництва, доходів і результатів діяльності.  

 

 

Фінансовий облік праці та її оплати 

Нормативні джерела нарахування заробітної плати. Облік використання робочого часу. 

Облік виробітку. Фонд оплати праці. Облік заробітної плати у системі рахунків. Аналітичний 

облік розрахунків із персоналом. Нарахування та виплата дивідендів. Організація оплати 

праці сумісників. Облік відпусток. Облік розрахунків за страхуванням.  

Фінансовий облік інших поточних зобов’язань 

Облік розрахунків з учасниками. Облік розрахунків за іншими операціями: розрахунки 

за авансами одержаними; внутрішні розрахунки; внутрішньогосподарські розрахунки; 

розрахунки за нарахованими відсотками; розрахунки з іншими кредиторами. Облік доходів 

майбутніх періодів.  

Фінансовий облік доходів і результатів діяльності 

Доходи й результати діяльності як об’єкт фінансового обліку. Облік інших операційних 

доходів. Облік доходів від участі в капіталі. Облік інших фінансових доходів. Облік інших 

доходів. Облік надзвичайних доходів. Облік страхових платежів. Облік фінансових 

результатів. Аналітичний та синтетичний облік доходів і результатів діяльності. 

Фінансовий облік витрат за елементами 

Витрати за елементами як об’єкт фінансового обліку. Аналітичний і синтетичний облік 

витрат за елементами. 

Фінансовий облік витрат діяльності 

Витрати діяльності як об’єкти фінансового обліку. Облік основних витрат на 

виробництво. Облік адміністративних витрат. Облік витрат на збут. Облік інших 

операційних витрат. Облік витрат від участі в капіталі. Облік надзвичайних витрат. Облік 

інших витрат звичайної діяльності. Податок на прибуток.  

Фінансовий облік на позабалансових рахунках 

Функціональне призначення позабалансових рахунків. Особливості обліку на 

позабалансових рахунках: орендовані необоротні активи; активи на відповідальному 

зберіганні; контрактні зобов’язання; непередбачені активи та зобов’язання; гарантії та 

забезпечення надані; гарантії та забезпечення отримані; списані активи; бланки суворого 

обліку; амортизаційні відрахування.  

Фінансова звітність підприємства 

Особливості заповнення форм фінансової звітності згідно законодавства України. 

Фінансова звітність: призначення і склад, вимоги при складанні. Фінансова звітність 

суб’єктів малого підприємництва. Характеристика основних форм звітності. Баланс 

підприємства. Звіт про фінансові результати. Звіт про рух грошових коштів. Звіт про власний 

капітал. Складання приміток до фінансових звітів. Виправлення помилок та інші зміни у 

фінансовій звітності 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 

 

Управлінський облік як інформаційна система 

 Сутність та завдання управлінського обліку,  основне призначення управлінського 

обліку на підприємстві. Етапи розвитку управлінського обліку. Предмет, метод, принципи і 

функції управлінського обліку. Відмінності та взаємозв’язок між управлінським та 

фінансовим обліком. Організація управлінського обліку, визначення об’єктів та методів 

управлінського обліку. 

Класифікація і поведінка витрат 

Мета класифікації витрат в управлінському обліку. Нормативне забезпечення витрат. 

підходи до класифікації та групування витрат. Класифікація витрат виробництва. 

Класифікація витрат для цілей фінансового обліку. Класифікація витрат для цілей 

управлінського обліку. Аналізування інформації про витрати для прийняття управлінських 

рішень. Принципи поділу витрат на такі, що включаються у собівартість продукції, і такі, що 

належать до витрат періоду. Концепція витрат для визначення фінансового результату. 

Системи і методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, 

послуг 

Характеристика і види систем виробничого обліку. Методи обліку витрат. Поняття 

собівартості та її види, визначення поняття “калькуляція ”. Калькулювання собівартості 

продукції (робіт, послуг). Сутність методу калькулювання собівартості продукції. Суть 

обліку витрат при нормативному методі обліку витрат? Характеристика попередільного 

методу обліку витрат.  

Облік і розподіл непрямих витрат 

Характеристика непрямих витрат, їх склад і поведінка. Суть бази розподілу витрат як 

кількісного виміру певного фактору. Витрати, що підлягають розподілу: витрати на роботу 

допоміжних виробництв, утримання й експлуатацію машин та обладнання, організацію та 

управління виробництвом на рівні виробничих підрозділів, інші загальновиробничі витрати. 

Методи прямого або послідовного розподілу витрат. Методи врахування взаємних послуг, 

одночасного розподілу та різні комбінації цих методів.  

Нормативний управлінський облік 

Сутність та принципи нормативного обліку витрат. Облік нормативних витрат, змін та 

відхилень від норм. Суть системи обліку і калькулювання за нормативними витратами. 

Порівняльна характеристика нормативного обліку витрат і системи "стандарт-кост". 

Здійснення аналізу відхилень, характеристика класифікації норм. Система обліку «стандарт-

кост»: проблеми та шляхи впровадження в інформаційне управління підприємством. 

Проблеми та шляхи впровадження системи обліку витрат і калькулювання «стандарт-кост». 

Облік і калькулювання за повними і змінними витратами 

Вітчизняні методи обліку і калькулювання за повними витратами. Сутність обліку 

змінних витрат, види “директ-косту, послідовність розрахунку маржинального та 

операційного прибутку, переваги і недоліки методу калькулювання за повними витратами та 

змінними витратами. Розподіл непрямих витрат допоміжних виробництв. Зведений облік 

витрат, процес обліку та розподілу непрямих витрат. Методи обліку і калькулювання повних 

витрат. Сутність методу директ-костинг. Простий і розвинутий директ-костинг. 

Характеристика зарубіжних методів обліку і калькулювання повних витрат.  

Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку  

Методи аналізу взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток». Математичні та графічні 

методи аналізу взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток». Залежність між основними 

елементами побудови графіка взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток». Визначення точки 



беззбитковості за допомогою рівнянь. Маржинальний метод визначення точки 

беззбитковості. Графічний аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку Аналіз 

взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток» за умов асортиментності продукції (або 

багатопродуктового виробництва). Застосування в практичній діяльності різних методів 

визначення точки беззбитковості. Суттєві відмінності між методами визначення точки 

беззбитковості. Система припущень, які є обов’язковими в аналізі взаємозв’язку «витрати-

обсяг-прибуток». 

Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень 

Загальна характеристика управлінських рішень. Поняття релевантності інформації. 

Типи операційних рішень. Аналіз і вибір альтернативних варіантів. Оптимальне 

використання ресурсів в умовах обмеження  Вибір оптимальної структури випуску продукції 

за наявності обмеження на один із ресурсів; Визначення ціни продукції використовуючи 

різні методи ціноутворення. 

Бюджетування і контроль витрат, доходів і фінансових результатів діяльності 

підприємства 

Мета бюджетування та роль бухгалтера-аналітика в цьому процесі. Бюджетування як 

інструмент управлінського контролю та види бюджетів. Порядок складання та 

взаємоузгодження бюджетів. Методика і техніка контролю за виконанням бюджетів і аналіз 

відхилень. Операційні і фінансові бюджети і взаємозв’язок між ними. Необхідність 

бюджетного контролю. Підготовка гнучкого бюджету і використання його для аналізу 

відхилень. 

Облік, контроль і звітність за центрами відповідальності 

Сутність і види центрів відповідальності, зміст понять “центр відповідальності”, 

“центр витрат”, “центр доходів”, “центри прибутку”, “трансфертна ціна”, історичний 

розвиток обліку і контролю центрів відповідальності, критерії поділу центрів 

відповідальності, організація документообігу за центрами відповідальності, звітність за 

центрами відповідальності та порядок її складання і подання, методика визначення 

трансфертних цін. Концепція обліку за центрами відповідальності. Організація обліку і 

контролю за центрами відповідальності. Принципи і методи трансфертного ціноутворення.  

Стратегічний управлінський облік 

Управлінський облік у системі стратегічного менеджменту, підходи до управління 

якістю, теорія обмежень та концепція обліку продуктивності, сутність і переваги системи 

«якраз вчасно» побудова матриці SWOT-аналізу, застосування сучасних методів обліку 

витрат для безперервного вдосконалення діяльності. Управління на основі аналізу діяльності. 

Облік витрат для безперервного вдосконалення діяльності.  
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АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Предмет, об’єкт, завдання і методичні прийоми аналізу господарської діяльності 

Предмет і об’єкти аналізу господарської діяльності. Зміст і завдання економічного 

аналізу. Основні принципи аналізу господарської діяльності. Метод економічного аналізу, 

його особливості. Системний підхід до вивчення об’єкту аналізу. Класифікація методів і 

прийомів, які використовуються в економічному аналізі.  

Види аналізу та його інформаційне забезпечення 

Класифікація аналізу відповідно до галузевої, часової, просторової ознак, об’єктів 

управління, методики дослідження, суб’єктів аналізу, ступеня охоплення об’єктів змісту 

програм. Організаційні форми і виконавці економічного аналізу на підприємствах. 

Планування аналітичної роботи. Інформаційне і методичне забезпечення аналізу. Порядок 

оформлення результатів аналізу. 

Аналіз виробництва і реалізації продукції 

Завдання та інформаційне забезпечення аналізу виробництва і реалізації продукції. 

Аналіз динаміки і виконання плану виробництва та реалізації продукції. Аналіз асортименту 

і структури продукції. Аналіз якості виробленої продукції. Аналіз ритмічності роботи 

підприємства.  

Аналіз використання персоналу підприємства 

Аналіз забезпеченості підприємства персоналом. Аналіз використання фонду 

робочого часу. Аналіз продуктивності праці. Аналіз трудомісткості продукції. Аналіз 

ефективності використання персоналу підприємства. Аналіз фонду заробітної плати. Аналіз 

ефективності використання фонду заробітної плати.  

Аналіз використання основних засобів 

Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами виробництва. Аналіз 

інтенсивності й ефективності використання основних засобів. Аналіз використання 

виробничої потужності підприємства. Аналіз використання технологічного обладнання. 

Резерви збільшення випуску продукції, фондовіддачі і рентабельності фондів. 

Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства 

Завдання та інформаційне забезпечення аналізу використання матеріальних ресурсів. 

Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами. Аналіз використання 

матеріальних ресурсів. Аналіз прибутку на гривню матеріальних витрат.  

Аналіз собівартості продукції (робіт, послуг) 

Значення, завдання й об’єкти аналізу собівартості продукції. Поняття і методика 

визначення суми постійних і змінних витрат. Аналіз загальної суми витрат на виробництво 

продукції. Аналіз витратомісткості продукції. Аналіз собівартості окремих видів продукції. 

Аналіз прямих матеріальних витрат. Аналіз прямих трудових витрат. Аналіз непрямих 

витрат. Аналіз витрат за центрами відповідальності. 
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СТРУКТУРА ОЦІНКИ ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ 

 

Порядок оцінювання: конкурсний бал вступника для здобуття другого 

(магістерського) рівня вищої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів (фаховий 

іспит). Фаховий іспит відбувається у формі комп’ютерного тестування. За кожну правильну 

відповідь тестового завдання (20 завдань) вступнику нараховується 5 балів.  

Результати виконання завдань дозволяють виявити рівень підготовки вступника:  

1 рівень (високий): 200-180 балів; 

2 рівень (середній): 179-160 балів;  

3 рівень (достатній): 159-140 балів;  

4 рівень (низький): 139-100 балів. 
 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                         Олег ДИКИЙ 

 

 


