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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА
КОМПЛЕКСНЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
З дисципліни «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»
1. Зміст і предмет економічного аналізу.
2. Види економічного аналізу.
3. Задачі і принципи економічного аналізу.
4. Метод економічного аналізу.
5. Система аналітичних показників.
7. Прийоми економічного аналізу.
8. Інформаційне забезпечення економічного аналізу.
9. Аналіз випуску продукції у натуральному виразі.
10.Аналіз обсягу виробництва у вартісному виразі.
11.Аналіз виконання плану з номенклатури і асортименту.
12.Аналіз ритмічності виробництва.
13.Аналіз якості продукції.
14.Аналіз реалізації продукції.
15.Маркетинговий аналіз діяльності підприємства.
16.Аналіз технічного рівня розвитку підприємства.
17.Аналіз технічного стану, руху основних засобів і озброєності праці основними засобами.
18.Аналіз ефективності використання основних засобів.
19.Аналіз використання виробничої потужності і технологічного обладнання.
20.Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці.
21.Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою і кваліфікаційного складу робітників.
22.Аналіз руху і стабільності робочої сили.
23.Аналіз використання робочого часу.
24.Аналіз продуктивності праці.
25.Аналіз використання фонду оплати праці.
26.Аналіз соціального розвитку підприємства.
27.Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами.
28.Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів.
29.Аналіз витрат на виробництво, собівартості і реалізації продукції.
30.Аналіз прямих матеріальних витрат.
31.Аналіз комплексних статей витрат.
32.Аналіз витрат на гривню товарної продукції.
33.Аналіз факторів формування чистого прибутку.
34.Факторний аналіз показників рентабельності.
35.Аналіз майнового стану підприємства.
36.Аналіз показників ліквідності.
37.Аналіз показників фінансової стійкості підприємства.
38.Аналіз показників ділової активності.
39.Аналіз показників рентабельності.
40.Факторний аналіз фондовіддачі.
З дисципліни «ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»
1. Сутність планування на підприємстві та його особливості в умовах ринкових відносин.
2. Принципи планування та методи планування.
3. Типи внутрішньофірмового планування.
4. Стратегічне планування діяльності підприємства , його завдання та функції.
5. Відмінності стратегічного, тактичного та оперативного планування.
6. Значення нормативної бази в плануванні. Поняття норми та нормативу.
7. Організація процесу планування на підприємстві.
8. Аналіз середовища підприємства як етап стратегічного планування.
9. Аналіз внутрішньої середи підприємства як етап формування його стратегії.
10.Аналіз зовнішній середи підприємства як етап формування його стратегії.
11. Передумова визначення виробничої програми підприємства: попит на продукцію, виробничі
потужності.
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12.Завдання та складові поточного планування діяльності підприємства.
13.Інформаційна база для розробки річного плану підприємства.
14.Зміст плану виробництва і реалізації продукції, його основні показники.
15.Алгоритм розрахунку плану реалізації продукції.
16.Планування валової, товарної та реалізованої продукції.
17. Планування зростання продуктивності праці за факторами.
18.Планування чисельності робітників на підприємстві.
19.Алгоритм планування чисельності робітників на підприємстві.
20.Характеристика інформаційної бази розробки плану по продуктивності праці.
21.Охарактеризуйте послідовність планування кількості персоналу підприємства.
22. Вихідні передумови та порядок планування фонда оплати праці.
23.Складові фонду заробітної плати та порядок його планування.
24.Планування фонду заробітної плати робітників підприємства.
25.Особливості планування додаткової заробітної плати робітників підприємства.
26.Фактори зниження собівартості у плановому періоді
27.Задачі та зміст плану по собівартості продукції.
28.Сучасні методи планування продукції (методи калькулювання).
29.Планування собівартості продукції на основі умовно – постійних та умовно – змінних витрат
виробництва.
30.Зміст та задачі плану капітального будівництва та капітальних вкладень.
31.Зміст та задачі плану технічного розвитку та ресурсозабезпеченості.
32.Зміст та задачі плану матеріально – технічного забезпечення.
33.Зміст фінансового плану підприємства.
34.Схема розрахунку плану прибутків та збитків.
35.Мета розробки балансового плану.
36.Планування прибутку в умовах ринку.
37.Планування кошторису витрат на виробництво.
38.Значення показників у річному плані та вимоги до них.
39.Основні показники плану чисельності робітників, продуктивності праці та фонду заробітної
плати.
40.Планування виробничої потужності підприємства.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОМПЛЕКСНОГО
ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
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