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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
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 «АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА АУДИТ»  
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Спеціальність: 072 “Менеджмент організацій” 

Форма проведення                                      комбінована 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  20 балів -  письмова відповідь на 

два питання, 20 балів – вирішення  

       ситуаційного завдання 

Перелік допоміжних матеріалів:  фінансова звітність підприємств 

 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Роль і місце економічного аналізу в системі управління підприємством.  

2. Функції та завдання економічного аналізу.  

3. Основні категорії економічного аналізу.  

4. Аналітичний метод дослідження та його особливості.  

5. Традиційні прийоми економічного аналізу.  

6. Методи детермінованого факторного аналізу.  

7. Особливості стохастичного аналізу. 

8. Класифікація видів економічного аналізу. 

9. Особливості перспективного та ретроспективного аналізу. 

10. Інформаційне забезпечення економічного аналізу. 

11. Види інформації та її роль в економічному аналізі. 

12. Завдання, основні напрями та інформаційне забезпечення аналізу. 

13. Аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами. 

14. Аналіз використання робочого часу на підприємстві. 

15. Аналіз продуктивності праці. 

16. Аналіз оплати праці. 

17. Аналіз забезпечення підприємства необоротними активами. 

18. Аналіз основних засобів підприємства. 

19. Аналіз нематеріальних активів. 

20. Аналіз забезпечення підприємства матеріальними ресурсами. 

21. Аналіз стану та використання виробничих запасів. 

22. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. 

23. Аналіз впливу матеріальних ресурсів на виробничі результати підприємства. 

24. Аналіз обсягу виробленої та реалізованої продукції. 

25. Аналіз номенклатури, асортименту та оновлення продукції. 

26. Аналіз сезонності та ритмічності виробництва (реалізації) продукції. 

27. Аналіз виконання договорів постачання продукції. 

28. Аналіз якості та конкурентоспроможності продукції. 



29. Аналіз витрат звичайної діяльності.  

30. Аналіз операційних витрат. 

31. Аналіз виробничої собівартості продукції. 

32. Загальна оцінка фінансового стану підприємства. 

33. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 

34. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства.  

35. Аналіз грошових потоків підприємства.  

36. Аналіз ділової активності підприємства. 

37. Загальна оцінка фінансових результатів діяльності підприємства. 

38. Аналіз доходів і витрат підприємства. 

39. Аналіз прибутків (збитків) діяльності підприємства. 

40. Аналіз та оцінка рентабельності продукції. 

41. Організація аудиторської діяльності. 

42. Аудит розрахункових операцій підприємства. 

43. Аудит товарно-матеріальних цінностей. 

44. Аудит фінансової діяльності підприємства. 

45. Оцінка та оформлення результатів аудиту. 
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