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Форма проведення                         комбінована 

Тривалість проведення                  1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:       40 балів 

Критерії оцінювання:                     1 бал – за тестове питання; 10 балів – за відповідь на теоретичне 

питання; 10 балів – за розв’язання практичного завдання 
  

 

Орієнтований перелік теоретичних питань: 

1. Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу. 

2. Види економічного аналізу. 

3. Взаємозв’язок економічного аналізу з іншими дисциплінами. 

4. Методи і технічні прийоми економічного аналізу. 

5. Перелік  способів елімінування та їх сутність. 

6. Порядок використання способу ланцюгових підстановок. 

7. Порядок використання способу абсолютних різниць. 

8. Використання індексного способу, інтеграційного способу та пропорційного 

ділення в аналізі. 

9. Класифікація інформації для економічного аналізу. 

10. Принципи організації економічного аналізу. 

11. Аналіз складу, руху, структури та ефективності використання основних засобів. 

12. Аналіз робочої сили та продуктивності праці. 

13. Шляхи підвищення продуктивності праці. 

14. Аналіз  використання коштів на оплату праці. 

15. Аналіз виконання плану введення в дію  основних засобів. 

16. Аналіз капітальних інвестицій на придбання основних засобів. 

17. Аналіз ціноутворення, ринків збуту, споживачів продукції та послуг. 

18. Аналіз виробництва валової і товарної продукції. 

19. Показники, джерела та завдання аналізу собівартості продукції. 

20. Загальна оцінка собівартості продукції. Аналіз складу витрат за всіма видами 

діяльності. 

21. Аналіз собівартості за елементами та статтями витрат. 

22. Аналіз рівня витрат на 1грн. виручки від реалізації продукції. 

23. Резерви зниження собівартості продукції та розробка заходів, спрямованих на їх 

використання. 

24. Значення, завдання аналізу фінансових результатів та джерела інформації. 

25. Аналіз формування доходів, витрат і прибутків підприємства. 

26. Аналіз впливу трьох факторів на прибуток від реалізації конкретного виду 

продукції. 

27. Аналіз доходу (виручки) від реалізації продукції. Факторний аналіз. 

28. Аналіз використання (розподілу)  прибутку. 

29. Аналіз показників рівня рентабельності. 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=150439


30. Резерви збільшення прибутку та рентабельності підприємства. 

31. Значення аналізу балансу як основного джерела інформації. Читання балансу. 

32. Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу. 

33. Аналіз майнового стану підприємства за балансом. 

34. Аналіз структури майна підприємства. 

35. Аналіз структури капіталу. 

36. Аналіз ефективності використання обігових активів. 

37. Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості. 

38. Аналіз показників оборотності дебіторської заборгованості. 

39. Аналіз складу та структури кредиторської заборгованості. 

40. Аналіз загальної платоспроможності та ліквідності підприємства. 

41. Аналіз показників ліквідності. 

42. Оцінка роботи підприємства в умовах банкрутства. 

43. Аналіз показників фінансової стійкості підприємства. 

44. Методика визначення типу фінансової стійкості. 

45. Шляхи зміцнення фінансового стану підприємства. 

 

 

Приклад тестів 

У вузькому змісті слова поняття економічного аналізу засновано на наступній 

транскрипції: 

а) відбираю; 

б) збираю; 

в) розділяю; 

г) розглядаю. 

 

Головною рисою економічного аналізу є: 

а) комплексне, системне дослідження економічних явищ, процесів, факторів і 

причин, що їх зумовлюють; 

б) об’єктивна оцінка ефективності виробничо-фінансової діяльності й стабільності 

ринкового середовища; 

в) вивчення проявів економічних законів і категорій ринкової економіки; 

г) діагностика і пошук резервів та можливостей їх мобілізації в поточному і 

перспективному періодах; 

д) всі відповіді правильні. 

 

 

Приклад практичного завдання 

1. За даними балансу проаналізувати знос основних фондів та ступінь придатності 

їх до експлуатації.  Зробити висновки. 

Аналіз зносу основних фондів 

Показники На початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

Зміна  

(+, -) 

1.Початкова вартість основних засобів, тис. грн. 4949,5 5937,3  

2.Зношення основних засобів під час їх 

експлуатації, тис. грн. 

2860,1 3213,9  

3.Ступінь зносу основних засобів, %    

4.Ступінь придатності основних засобів, %    

 

Екзаменатор                                                  Павло ШВЕЦЬ 

 

Завідувач кафедри                                      Ольга СОСНОВСЬКА 


