
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 

 
1. Розкажіть про аналіз і синтез як особливості людського мислення.  
2. Розкрийте сутність аналізу в широкому і вузькому плані.  
3. Розкажіть про відокремлення економічного аналізу як самостійної науки.  
4. В чому особливості аналізу на макро- і мікрорівні? 
5. Розкажіть про виникнення, історію, сучасний стан та перспективи 

розвитку аналізу господарської діяльності. 
6. Розкрийте зміст класифікації АГД. 
7. Розкажіть про АГД як функцію управління.  
8. Розкрийте зв'язок АГД з іншими функціями управління, її місце серед 

них. 
9. Розкажіть про зростання ролі аналізу в системі управління виробництвом. 
10. Поясніть вплив економічного аналізу на прийняття управлінських рішень. 
11. Поясніть особливості організації аналітичної роботи на макро- і на 

мікрорівні. 
12. Обґрунтуйте оптимальний вибір форми організації економічного аналізу 

та його етапів залежно від суб’єктів господарювання. 
13. Покажіть взаємозв’язок між видами економічного аналізу та його 

організацією. 
14. Дайте всебічну характеристику джерел інформації економічного аналізу. 
15. Назвіть способи перевірки вірогідності джерел інформації економічного 

аналізу. 
16. Поясніть зміст підготовленого проекту управлінських рішень за 

наслідками проведеного економічного аналізу. 
17. Поясніть суть організації та методичного керівництва аналітичною 

роботою на підприємстві. 
18. На чому ґрунтується вимога безперервності аналітичної роботи? 
19. Поясніть роль та функції окремих служб в організації та проведенні 

аналізу. 
20. Що таке безтекстове оформлення результатів аналізу? 
21. Поясніть, коли доцільно організовувати окремий відділ економічного 

аналізу на підприємстві. 
22. Що розуміють під методом економічного аналізу? Які його основні риси 

та характерні особливості? 
23. У чому полягає суть системного підходу і як він виявляється в 

економічному аналізі? 
24. У чому полягає суть якісних (абстрактно-логічних) та кількісних 

прийомів економічного аналізу? 
25. Які основні абстрактно-логічні прийоми застосовуються в економічному 

аналізі? 
26. Суть, значення та сфера використання евристичних прийомів 

дослідження. 
27. У чому полягає сутність прийомів «мозкового штурму» та «експертних 



оцінок»? 
28. Що таке середні та відносні величини, їх види та особливості 

використання в економічному аналізі? 
29. Що таке ряди динаміки? Які показники використовуються для аналізу 

рядів динаміки? Методика їх розрахунку. 
30. Значення та роль графічного способу дослідження в економічному 

аналізі. Які види діаграм та графіків найчастіше використовуються в 
економічному аналізі? 

31. Які види групувань використовуються в економічному аналізі? Яка 
методика побудови аналітичного групування? 

32. У чому полягає суть балансового способу та сфера його застосування в 
економічному аналізі? 

33. Розкажіть про сутність порівняння.  
34. Що вам відомо про типи порівнянь і їхню мету? 
35. Розкажіть про завдання, можливості та напрямки використання 

багатовимірних порівнянь в АГД.  
36. Алгоритм багатовимірних порівнянь. 
37. Які умови порівнянності показників вам відомі? 
38. Розкажіть про нейтралізацію впливу вартісних, об'ємних, якісних і 

структурних факторів.  
39. Розкажіть про інші способи досягнення порівнянності показників. 
40. Взаємозв'язок економічних явищ.  
41. Подання про факторному аналізі.  
42. Типи факторного аналізу, його основні завдання. 
43. Значення класифікації факторів.  
44. Основні типи факторів.  
45. Поняття і відміну різних типів факторів в АГД. 
46. Необхідність і значення систематизації чинників.  
47. Основні способи систематизації факторів в детермінованому і 

стохастичному аналізі. 
48. Сутність і значення моделювання, вимоги до нього.  
49. Основні типи факторних детермінованих моделей.  
50. Способи перетворення факторних систем. Правила моделювання. 
51. Типи детермінованих моделей, в яких застосовується спосіб ланцюгової 

підстановки. 
52. Сутність і правила застосування способу ланцюгової підстановки. 
53. Алгоритми розрахунку впливу факторів способом ланцюгової 

підстановки в різних типах моделей. 
54. Сутність і призначення індексного методу. Алгоритм розрахунку впливу 

факторів індексним методом для різних моделей. 
55. Сутність, призначення та сфера застосування способу абсолютних 

різниць.  
56. Порядок і алгоритми розрахунку впливу факторів абсолютних різниць. 
57. Сутність і призначення способу відносних різниць.  
58. Сфера застосування способу відносних різниць.  



59. Алгоритм розрахунку впливу факторів способом відносних різниць. 
60. Поняття господарських резервів.  
61. Природа і джерела господарських резервів.  
62. Найважливіші ознаки, покладені в основу класифікації резервів.  
63. Види господарських резервів і їх характеристика. 
64. Принципи визначення господарських резервів. 
65. Способи, призначення та алгоритми розрахунків господарських резервів.  
66. Сутність формального і неформального підходів при підрахунку 

господарських резервів. 
 


