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Задача 1. Проаналізувати структуру і динаміку нематеріальних активів за 

табл. 1. Представити на діаграмі структуру захищених нематеріальних активів. 

Таблиця 1 

Група нематеріальних активів 
Сума, тис. грн 

Минулий рік Звітний рік 

Нематеріальні активи захищені: 

- патентами на відкриття 

- авторськими правами 

- свідоцтвами на товарний знак 

- ліцензіями 

 

315 

800 

610 

150 

 

420 

835 

690 

120 

Незахищені матеріальні активи 3200 3100 

Для виконання завдання заповнити наступну таблицю: 

Група нематеріальних 

активів 

Сума, тис. грн Темп 

зрост

ання 

Темп 

прирос

ту 

+/- 

пунк

тів 

струк

три 

Минул

ий рік 

% Звіт

ний 

рік 

 

% 

Нематеріальні активи 

захищені, в.т.ч.: 

- патентами на 

відкриття 

- авторськими правами 

- свідоцтвами на 

товарний знак 

- ліцензіями 

       

Незахищені матеріальні 

активи 

       

Всього за рік        

 

Задача 2. Проаналізувати динаміку основних показників. Графічно 

відобразіть динаміку  наведених показників. 

Роки 

Випуск товарної 

продукції, 

млн.грн 

Кількість 

робітників, чол. 

Продуктивність 

праці, млн.грн 

2000 3830 1094  

2001 3910 1087  

2002 4030 1075  

2003 4150 1064  

2004 4000 1000  

 

 

 



 

Задача 3. Визначити, якими величинами є наведені нижче показники 

(абсолютні, відносні чи середні величини), вказати вид відносних величин 

(базові чи ланцюгові, відносні величини виконання плану, структури, 

координації, інтенсивності, ефективності). 

Показники 
Вид величини- 

Середньоспискова чисельність працівників  

Питома вага робітників в загальній чисельності працівників  

Тривалість обороту оборотних коштів  

Чистий прибуток підприємства  

Чистий прибуток підприємства на 1 грн. затрат  

Відсоток виконання договору постачання  

Виробіток одного робітника  

Частка підприємств малого бізнесу в регіоні  

Коефіцієнт фінансової стійкості  

Темп приросту обсягу виробництва продукції  

Споживання сировини на виробничі потреби  

Співвідношення оборотних і необоротних активів  

Рентабельність продажу  

Обсяг реалізованої продукції  

Середня заробітна плата в галузі  

 

 

ТЕСТИ 
0.1. У вузькому значенні слова поняття економічного аналізу засновано на наступній 

транскрипції: 

А. відбираю; 

Б. збираю; 

В. розділяю; 

Г. розчленовую; 

Д. розкладаю. 

0.2. Економічний аналіз провадиться на рівні: 

А. держави; 

Б. галузей; 

В. регіонів; 

Г. підприємств і організацій; 

Д. всі відповіді правильні. 

0.3.. Аналіз економічних показників доповнюється протилежним  заходом: 

А. індукцією; 

Б. дедукцією; 

В. синтезом; 

Г. систематизацією; 

Д. моделюванням 

0.4.. Аналіз фінансово-господарської діяльності як складова частина економічної 

роботи на підприємстві є: 
А. завершальним її етапом; 

Б. підготовчим її етапом; 

В. основним її етапом; 

Г. всі відповіді правильні. 

Д. немає правильної відповіді 



0.5.. У дореволюційний період економічний аналіз полягав переважно у: 

А. комплексній оцінці діяльності підприємства; 

Б. аналізі балансу; 

В. аналізі впливу факторів на прибутковість підприємства; 

Г. визначенні резервів збільшення виробництва продукції; 

Д. оцінці фінансового стану підприємства. 

0.6. Теоретичну основу для розвитку економічного аналізу створює: 

А. бухгалтерський облік; 

Б. економічна теорія; 

В. статистика; 

Г. планування. 

Д. філософія. 

0.7.. 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 становища; 

В. вивчення прояву економічних законів і категорій ринкової економіки; 

Г. діагностика і пошук резервів та можливостей їх мобілізації у поточному і 

перспективному періодах; 

Д. всі відповіді правильні. 

0.8.. Основна мета економічного аналізу:  

А. сприяння дальшому розвитку і поліпшенню економічної роботи завдяки підготовці 

проектів оптимальних управлінських рішень;  

Б. виявлення впливу відповідних факторів на показники, які аналізуються;  

В. пошук наявних резервів підвищення ефективності виробництва;  

Г. вивчення причинних зв'язків між показниками діяльності підприємства; 

Д. всі відповіді правильні  

0.9.. Предмет економічного аналізу:  

А. вивчення зовнішнього оточення підприємства, ринків збуту готової продукції, попиту і 

пропозиції;  

Б. діяльність підприємств і їх підрозділів, спрямована на досягнення максимальних 

результатів за мінімальних витрат;  

В. оцінка ефективності інвестицій в економіку підприємства;  

Г. оцінка ефективності управлінських рішень у бізнесі; 

Д. немає правильної відповіді 

0.10.. Об'єкти економічного аналізу на макрорівні:   

А. фактори і резерви виробництва;  

Б. економічні результати господарської діяльності (виробництво, реалізація, собівартість, 

фінансові результати, рентабельність та ін.);  

В. зовнішнє середовище підприємства;  

Г. виробничі відносини підприємства з фінансовими, кредитними та іншими організаціями; 

Д. кредитні зобов’язання  

0.11.. Економічний аналіз вивчає:  

А. господарську діяльність як технологічний процес;  

Б. господарську діяльність як організаційний процес;  

В. економічні результати господарювання як наслідки економічних процесів;  

Г. всі відповіді правильні; 

Д. Немає правильної відповіді 

0.12.. Ретроспективний та перспективний аналіз належать до класифікаційної групи, 

що виділяється:  

А. за змістом програм;  

Б. за часом проведення та характером прийняття управлінських рішень;  

В. за об'єктами управління;  



Г. за методикою дослідження; 

Д. за характером проведеного дослідження документів. 

0.13. За змістом програми аналіз поділяється на:  

А. порівняльний;  

Б. комплексний;  

В. управлінський;  

Г. тематичний; 

Д. вибірковий. 

0.14.. Показники роботи підприємства порівняно з показниками інших підприємств 

вивчає:  

А. соціально-економічний аналіз;  

Б. економіко-статистичний аналіз;  

В. зовнішній аналіз;  

Г. міжгосподарський аналіз; 

Д. внутрішній аналіз. 
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