
OКиївський університет імені Бориса Грінченка 

Фаховий коледж «Універсум» 

Циклова комісія економіко-математичних дисциплін і менеджменту 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни  

«Економічний аналіз» 

4 курс  

Галузь знань 07 Управління та адміністрування  

Спеціальність 073 Менеджмент 

Форма проведення: комбінована 

Тривалість проведення: 2 години  

Максимальна кількість балів: 40 балів  

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Google Meet – для організації відеозвязку зі студентами; 

Google forms – для проведення тестування; 

Gmail – для отримання студентами практичних завдань та відповідей на них. 

Критерії оцінювання:  
Виконання тестових завдань – 20 балів  

Розв’язування ситуаційної задачі – 20 балів  

Бали  Критерії оцінювання розв’язання 

задачі 

21-25 балів Задача розв’язана в повному обсязі 

16-20 балів Задача розв’язана в повному обсязі, 

але допущені незначні помилки, або 

виконано не раціональним способом 

11-15 балів Задача розв’язана неповністю, але 

більше ніж на 2/3 загального об’єму. 

Алгоритм виконання правильний. 

6-10 балів Задача розв’язана більше половини. 

Алгоритм виконання порушений, що 

привело до неправильного 

результату. 

0-5 балів Задача не розв’язана, або записано 

лише коротка умова задачі. 

Орієнтований перелік питань: 

1. Економічний аналіз, як галузь економічної науки. 

2. Предмет і завдання економічного аналізу. 

3. Методи і прийоми економічного аналізу, їх характеристика. 

4. Види економічного аналізу. 

5. Форми економічного аналізу. 

6. Зв’язок економічного аналізу з іншими науками і дисциплінами. 

7. Інформаційне забезпечення економічного аналізу. 

8. Організація аналітичної роботи на підприємстві. 

9. Аналіз галузевої структури (спеціалізації) підприємства. 

10. Аналіз інтенсивності виробництва. 



11. Завдання і джерела аналізу основних засобів. 

12. Аналіз складу, руху і структури основних засобів підприємства. 

13. Аналіз забезпечення підприємства основними засобами. 

14. Аналіз ефективності використання основних засобів. 

15. Завдання і джерела аналізу використання трудових ресурсів і фонду оплати праці. 

16. Аналіз трудового потенціалу підприємства. 

17. Аналіз продуктивності праці. 

18. Аналіз використання фонду оплати праці. 

19. Аналіз співвідношення темпів росту продуктивності праці і її оплати. 

20. Методика аналізу капітального будівництва. 

21. Економічна оцінка показників ефективності капітальних інвестицій. 

22. Аналіз виробництва продукції за обсягом, асортиментом і якістю. 

23. Завдання і джерела аналізу роботи промислових і обслуговуючих виробництв. 

24. Аналіз роботи промислових виробництв. 

25. Аналіз використання вантажного автотранспорту. 

26. Зміст аналізу ринку продукції, завдання та джерела даних аналізу. 

27. Оцінка ринкових можливостей підприємства. 

28. Аналіз можливості формування портфеля замовлень. 

29. Аналіз цінової конкурентоспроможності. 

30. Завдання та джерела аналізу витрат на виробництво продукції. 

31. Аналіз складу витрат за всіма видами діяльності. 

32. Факторний аналіз собівартості продукції. 

33. Аналіз собівартості за елементами та статтями витрат. 

34. Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції. 

35. Шляхи і резерви зниження собівартості продукції. 

36. Завдання і джерела аналізу фінансових результатів діяльності підприємств. 

37. Аналіз звіту про фінансові результати. 

38. Аналіз грошових надходжень діяльності підприємств. 

39. Аналіз суми виручки від реалізації продукції. 

40. Аналіз рівня рентабельності підприємства. 

41. Аналіз використання (розподілу) прибутку. 

42. Завдання і джерела аналізу фінансового стану підприємства. 

43. Аналіз майна підприємства. 

44. Аналіз джерел утворення майна підприємства. 

45. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 

46. Аналіз поточної платоспроможності. 

47. Визначення платоспроможності підприємства в умовах банкрутства. 

48. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості. 

49. Аналіз оборотності оборотних активів. 

50. Аналіз ефективності використання активів (капіталу). 

 

Екзаменатор        Кравець С.Г. 

 

 

Голова ЦК       Головчанська О.В. 


