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РОЗДІЛ 1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОНТРОЛЮ 
 

Тема 1. Предмет і завдання курсу  

1. Діагностика – це: 

- процес оцінки (на основі комплексу методологічних прийомів) 

стану об’єкта, предмета, явища чи процесу управління; 

- наука, яка оцінює процеси управління; 

- оцінка внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства. 

 

2. За суб’єктами здійснення діагностика поділяється на: 

- глобальну, макродіагностику, мікродіагностику; 

- зовнішню, глобальну; 

- зовнішню і внутрішню. 

 

3. За рівнем діагностованого об’єкта діагностика поділяється на: 

- загальносистемна, елементна: 

- зовнішня, внутрішня: 

- глобальна, макродіагностика, мікродіагностика. 

 

4. За часовим діапазоном діагностика поділяється на: 

- перспективна, оперативна, ретроспективна; 

- періодична, не періодична, моніторинг; 

- підготовча, основна, заключна. 

 

5. За періодом проведення діагностика поділяється на: 

- перспективна, оперативна, ретроспективна; 

- періодична, не періодична, моніторинг; 

- річна, квартальна, місячна. 

 

6. За широтою охоплення проблем діагностика поділяється на: 

- комплексна, тематична, системна; 

- зовнішня, внутрішня; 

- загальносистемна, елементна. 

 

7. За спрямованістю проблеми діагностика поділяється на: 

- перспективна, оперативна, ретроспективна; 

- комплексна, тематична, системна; 

- загальносистемна, елементна. 

 

8. За характером дослідження проблеми діагностика поділяється на: 

- симптоматичну, етіологічну; 

- загальносистемна, елементна; 

- перспективна, оперативна, ретроспективна. 

 

9. Спеціальні моделі дослідження у економічній діагностиці це: 

- модель Du Pont, ZVEY, R – аналіз; 

- експертні моделі; 

- прийоми моделювання. 

 

10. Основною метою дисципліни є: 

- всебічний розвиток студента; 

- вивчення основних методів економічного аналізу; 

- формування умінь і навичок, щодо використання 

методологічного апарату економічної діагностики 



 

11. Об’єктом дослідження є: 

- підприємство, як елемент економіко-господарюючого суб’єкта 

країни; 

- держава; 

- об’єднання підприємств. 

 

12. Система показників підприємства, які формуються із показників 

звітності підприємства - це : 

- предмет дослідження; 

- об’єкт дослідження; 

- інформаційна база дослідження. 

13. Діагностика повинна носити: 

- систематичний характер; 

- періодичний характер; 

- інформаційний характер. 

 

14. Симптоматична діагностика: 

- спочатку шукають причинно-наслідкові зв’язки, а потім 

досліджують явище ; 

- досліджують явище, а потім шукають причинно-наслідкові 

зв’язки; 

- досліджують явище. 

 

15. Евристичні методи досліджень стану об’єкта за параметрами, що не мають кількісного 

виміру, включають: 

1) ............................................... 
2) ............................................... 
3) ............................................... 
4) ............................................... 
5) ............................................... 
 

16. Різновиди економічної діагностики за рівнем діагностованого об’єкту та часовим 

діапазоном класифікуються на: 

1) ............................................... 
2) ............................................... 
3) ............................................... 
4) ............................................... 
5) ............................................... 
 

17. Внутрішньо облікові джерела інформації, що використовуються економічною 

діагностикою, наступні: 

1) ............................................... 
2) ............................................... 
3) ............................................... 
4) ............................................... 
5) ............................................... 
 

18. Зовнішні відкриті джерела інформації, що використовуються економічною діагностикою: 

1) ............................................... 
2) ............................................... 
3) ............................................... 
4) ............................................... 
5) ............................................... 
 



 

Тема 2. Діагностика конкурентного середовища підприємства 

1. Теорія конкуренції була узагальнена: 

- Хайєком; 

- Сміттом; 

- Марксом. 

 

2. Основним принципом конкуренції за Сміттом є: 

- принцип “невидимої руки” ; 

- принцип комплексності; 

- принцип наукового характеру. 

 

3. Яким способом за Сміттом можна урівноважити норму прибутку 

галузі: 

- переливанням ресурсів з більш прибуткових у менш прибуткові; 

- переливанням ресурсів з менш прибуткових у більш прибуткові; 

- немає правильної відповіді. 

 

4. Основними умовами ефективної конкуренції за Сміттом є: 

- велика кількість продавців і покупців; 

- велика кількість продавців і мала кількість покупців; 

- велика кількість покупців і мала кількість продавців. 

5. Назвіть основні види трактовок конкуренції: 

- трактовка з точки зору поведінки, структурна та функціональна 

трактовка; 

- трактовка з точки зору поведінки та структурна ; 

- трактовка з точки зору поведінки та функціональна. 

 

6. З точки зору поведінки конкуренція – це: 

- боротьба за гроші покупців шляхом задоволення його потреб; 

- аналіз структури ринку для визначення ступеня свободи 

продавця і покупця і способу виходу з ринку; 

- суперництво старого з новим. 

 

7. Конкуренція за функціональною трактовкою – це: 

- суперництво старого з новим; 

- аналіз структури ринку для визначення ступеня свободи 

продавця і покупця і способу виходу з ринку; 

- боротьба за гроші покупців шляхом задоволення його потреб. 

 

8. Конкуренція за структурною трактовкою – це: 

- аналіз структури ринку для визначення ступеня свободи 

продавця і покупця і способу виходу з ринку; 

- боротьба за гроші покупців шляхом задоволення його потреб 

- суперництво старого з новим. 

 

9. Найпоширенішою методикою діагностики конкуренції є: 

- методика за Портером; 

- методика за Альтманом; 

- методика за Дюпоном. 

 

10. Методика Портера дозволяє оцінити: 

-можливості, загрози, позитивні і негативні сторони діяльності 

підприємства; 



- стан конкуренції в певній галузі; 

- ефективність виробничої діяльності підприємства. 

 

11. Методика Портера є виправданою для: 

- всіх галузей; 

- для галузей промисловості; 

- для тих галузей, де існує конкуренція. 

 

12. Портер виділяє: 

-5 конкурентних сил; 

-7 конкурентних сил; 

-3 конкурентних сил. 

 

13. П’ятьма основними силами конкуренції за Портером є: 

- суперництво функціонуючих у цій галузі підприємств, загрози з боку потенційних 

суперників, загрози з боку виробників товарів-замінників, ринкова сила постачальника, ринкова 

сила споживачів; 

- суперництво функціонуючих у цій галузі підприємств, загрози з боку потенційних 

суперників, загрози з боку виробників товарів-замінників, ринкова сила постачальника, державне 

втручання; 

- суперництво функціонуючих у цій галузі підприємств, загрози з боку потенційних 

суперників, загрози з боку виробників товарів-замінників, ринкова сила постачальника, державне 

втручання, існування монополії. 
 

28. Першим етапом діагностики конкуренції є: 

- збір інформації про ринок; 

- систематизація даних про ринок; 

- первинний аналіз . 

 

29. Другим етапом діагностики конкуренції є: 

- збирання інформації про ринок; 

- систематизація даних про ринок; 

- первинний аналіз ринку. 

30. Показником конкуренції галузі є: 

- індекс концентрації; 

- F- критерій; 

- критерій Ст’юдента. 

 

31. Конкурентоспроможність як соціально-економічна категорія – це: 

- спроможність досягти законним шляхом найвищих економічних та соціальних переваг; 

- спроможність досягти законним шляхом найвищих економічних переваг; 

- спроможність досягти законним шляхом найвищих соціальних переваг. 

 

32. Конкурувати можна: 

- самим з собою, самому з колективом, колективу з колективом; 

- самим з собою, один з одним, колективу з колективом, продукції даного виду з аналогічною 

продукцією; 

- колективу з колективом, продукції даного виду з аналогічною продукцією. 

 

33. Конкурувати самим з собою означає: 

- порівнювати досягнуті результати та суперництво за досягнення будь-чого; 

- порівнювати досягнуті результати; 

- суперництво за досягнення будь-чого. 

 

34. Основними видами конкурентоспроможності є: 



- конкурентоспроможність продукції, конкуренто-спроможність керівництва підприємства; 

- конкурентоспроможність продукції, конкуренто-спроможність підприємства; 

- конкурентоспроможність продукції, конкуренто-спроможність підприємства, 

конкурентоспроможність персоналу. 

35. Порядок проведення діагностики внутрішньогалузевого суперництва за М. Портером 

включаю наступні етапи: 

1) ............................................... 
2) ............................................... 
3) ............................................... 
4) ............................................... 
5) ............................................... 
 

36. Методи визначення профілю галузі включають наступні методичні прийоми: 

1) ............................................... 
2) ............................................... 
3) ............................................... 
4) ............................................... 
5) ............................................... 
37. За М. Портером конкуренція у будь якій галузі формується під впливом п’яти основних 

сил: 

1) ............................................... 
2) ............................................... 
3) ............................................... 
4) ............................................... 
5) ............................................... 
38. Оцінка концентрації підприємств та сили монопольної влади у галузі включають такі 

показники: 

1) ............................................... 
2) ............................................... 
3) ............................................... 
4) ............................................... 
5) ............................................... 
39. Процедура складання карти стратегічних груп суперників наступна: 

1) ............................................... 
2) ............................................... 
3) ............................................... 
4) ............................................... 
5) ............................................... 
Тема 3. Діагностика конкурентоспроможності підприємства 

1. Яка із перелічених нижче змін не впливає на еволюцію галузі (згідно із концепцією 

життєвого циклу галузі): 

1) зміни у цільових сегментах ринку; 

2) зміни масштабів виробництва; 

3) зміна форт статистичної інформації розвитку галузі; 

4) зміна ступеня невизначеності майбутнього галузі; 

5) інноваційні зміни. 
 

2. Формування конкурентних переваг підприємства за М. Портера передбачає вирішення 

проблем: 

1) вибір показника для оцінки рівня ефективності використання ресурсів; 

2) добір базових об’єктів для порівняння; 

3) наявність точної та вичерпної інформації про стан конкуренції в економічній організації 

вищого порядку; 

4) перше та третє; 

5) перше, друге, третє. 



3. Конкурентний статус підприємства обчислюється за Ансоффом як: 

1) рентабельність стратегічних капіталовкладень підприємства; 

2) теж саме, скоригована на ступень „оптимальності” його стратегії; 

3) 1, скоригована на ступінь відповідності потенціалу підприємства оптимальній стратегії; 

4) перше та третє; 

5) перше, друге, третє. 

4. Метод зважених рейтингових оцінок (пов’язаний із результатами оцінки 

внутрішньогалузевого суперництва) не передбачає такої дії: 

1) виділення ключових чинників успіху у галузі; 

2) експертне оцінювання кожного з показників; 

3) інтегрована оцінка діяльності підприємства; 

4) визначення рейтингової позиції кожного з конкурентів; 

5) обчислення знижених рейтингових оцінок . 

Тема 4. Оцінка конкурентоспроможності продукції 

1. Конкурентоспроможність продукції – це: 

- комплекс споживчих та вартісних характеристик, які визначають успіх на ринку, тобто 

спроможність даного товару бути обмінені на гроші в умовах широкої пропозиції інших 

конкуруючих товаровиробників; 

- здатність виготовляти і швидко реалізовувати дешеву і якісну продукцію в достатній 

кількості; 

- немає правильної відповіді. 

 

2. Конкурентоспроможність підприємства – це: 

- комплекс споживчих та вартісних характеристик, які визначають успіх на ринку, тобто 

спроможність даного товару бути обмеженими на гроші в умовах широкої пропозиції інших 

конкуруючих товаровиробників; 

- реальна та потенційна спроможність, а також наявні для цього можливості підприємства 

проектувати, виготовляти та реалізовувати товари, які за своїми параметрами в комплексі більш 

привабливіші для споживача ніж інші товари; 

- вміння виготовляти вироби, які відповідають вимогам споживача з найменшими витратами 

всіх ресурсів. 

 

3. Конкурентоспроможність персоналу – це: 

- всі відповіді правильні; 

- вміння виготовляти вироби, які відповідають вимогам споживача з найменшими витратами 

всіх ресурсів; 

- вміння кожного з них і всіх разом швидко і ефективно впроваджувати і реалізовувати різні 

новинки на різних стадіях життєвого циклу підприємства. 

 

4. Конкурентоспроможність підприємства залежить від: 

- конкурентоспроможності продукції; 

- конкурентоспроможності персоналу; 

- зовнішніх умов, що склалися на ринку. 

 

5. Параметри конкурентоспроможності продукції включають: 

- економічні та нормативні параметри; 

-технічні, нормативні та економічні параметри; 

- економічні та технічні параметри. 
 

6. До технічних параметрів конкурентоспроможності продукції включають: 

- параметри призначення, ергономічні, нормативні, екологічні параметри; 

- параметри призначення, естетичні, ергономічні, нормативні параметри; 

- параметри призначення, конструктивні, нормативні, естетичні параметри. 

7. До економічних параметрів конкурентоспроможності продукції включають: 

- єдиночасні, класифікаційні, поточні параметри; 



- безпеки і екологічні параметри; 

- поточні та єдиночасні параметри. 
 

8. До нормативних параметрів конкурентоспроможності продукції відносять: 

- безпеки і екологічні параметри; 

- поточні та єдиночасні параметри; 

- технічні та екологічні параметри. 

9. Проблеми, які виникають при оцінці конкурентоспроможності підприємства: 

- вибір показника для оцінки ефективності використання ресурсів, добір базових об’єктів для 

порівняння; 

- добір базових об’єктів для порівняння, наявність точної та вичерпної інформації про стан 

конкурентоспроможності в економічній організації вищого порядку; 

- вибір показника для оцінки ефективності використання ресурсів, добір базових об’єктів для 

порівняння та наявність точної та вичерпної інформації про стан конкурентоспроможності в 

економічній організації вищого порядку. 
 

10. Для здійснення SWOT- аналізу необхідно: 

- вміти структуризувати параметри, за якими здійснюється аналіз, виявити слабкі та сильні 

сторони; 

- вміти виявити слабкі та сильні сторони та можливість використання переваг; 

- вміти структуризувати параметри, за якими здійснюється аналіз, виявити слабкі та сильні 

сторони та можливість використання переваг. 

 

11. Конкурентоспроможність продукції оцінюється шляхом порівняння: 

- двох і більше аналогів; 

- одного аналога; 

- різної продукції. 

 

12. Першим етапом в загальній схемі оцінювання конкурентоспроможності продукції є: 

- формування вимог до продукту; 

- формування групи аналогів; 

- маркетингові дослідження. 

 

13. Останнім етапом в загальній схемі оцінювання конкурентоспроможності продукції є: 

- обчислення інтегрованого показника конкурентоспроможності; 

- підготовка висновків про конкурентоспроможності продукції і про цінову політику; 

- аналіз якості продукції з урахуванням її споживчих характеристик. 

 

14. Зважений показник корисного ефекту продукції даного виду обчислюється за наступною 

формулою: 
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15. Висновок про конкурентоспроможність продукції робиться на основі обчислення за 

формулою: 
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16. В оцінюванні виробничого потенціалу підприємства використовується наступна 

формула: 
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17. Процедура попередньої оцінки рівня конкурентоспроможності продукції на основі 

порівняння „ціна – якість” полягає в наступному: 

1) ............................................... 
2) ............................................... 
3) ............................................... 
4) ............................................... 
5) ............................................... 
 

18. Процедура оцінювання конкурентоспроможності продукції, як правило, включає в себе 

багато етапів (10 і більше), основними з яких є наступні: 

1) ............................................... 
2) ............................................... 
3) ............................................... 
4) ............................................... 
5) ............................................... 
 

Тема 5. Діагностика потенціалу підприємства 

1. Згідно із кінематичним підходом до оцінки потенціалу підприємство „проїдає” свій 

потенціал якщо відношення темпів зростання його кінцевих показників до показників 

ефективності: 

1) дорівнює одиниці; 



2) > 1; 

3) > 1< 2; 

4) < 1; 

5) ≥ 1. 
 

2. У комплексі різноманітних підходів до оцінки потенціалу підприємства особливе місце 

належить оцінці гнучкості його виробничої системи, що використовує показники: 

1) ............................................... 
2) ............................................... 
3) ............................................... 
4) ............................................... 
5) ............................................... 
 

Тема 6. Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового комплексу 

1. Цілісний майновий комплекс – це: 

- господарюючий об‘єкт із закінченим циклом виробництва і реалізації продукції, 

розміщений на даній земельній ділянці; 

- сукупність активів підприємства; 

- обидві відповіді правильні. 

2. При оцінці майна розглядають: 

- динамічні моделі; 

- статистичні моделі; 

- динамічні моделі і статистичні моделі. 
 

3. У статистичних моделях оцінки майна: 

- враховують лише один проміжок часу; 

- економічні об’єкти характеризують надходженнями і витратами, що очікуються в 

майбутньому і змінюються в часі; 

- враховують лише один проміжок часу або період експлуатації чи умовний середній період. 

4. У динамічних моделях оцінки майна: 

- економічні об’єкти характеризують надходженнями, що очікуються в майбутньому; 

- економічні об’єкти характеризують надходженнями і витратами, що очікуються в 

майбутньому і змінюються в часі; 

- економічні об’єкти характеризують витратами, що змінюються в часі. 
 

5. В основі методу балансової оцінки сукупної вартості активів лежить: 

- визначення вартості чистих активів сформованих за рахунок власних коштів підприємства; 

- коригування активі підприємства на показник інфляції; 

- оцінка вартості чистих активів, що використовують в господарській діяльності. 

6. Який метод суттєво знижує вартість чистих активів підприємства: 

- метод балансової оцінки сукупної вартості активів; 

- метод балансової оцінки за відтвореною вартістю; 

- метод балансової оцінки за вартістю проданих активів. 

 

7. Коригування активів підприємства на показник інфляції з моменту їх останньої індексації 

передбачає оцінка: 

- за вартістю продуктивних активів; 

- за відтворювальною вартістю; 

- за фактичним комплексом активів. 

 

8. Оцінка за відтворювальною вартістю визначається як: 

- вартість активів дорівнює активи мінус переоцінка активів і мінус зобов’язання; 

- вартість активів дорівнює активи мінус переоцінка активів і плюс зобов’язання; 

- вартість активів дорівнює активи плюс переоцінка активів мінус зобов’язання. 

 



9. Який метод оцінки майна дозволяє отримати більш менш точну мінімальну вартість 

активів підприємства без врахування їх продуктивності використання та врахування зносу: 

- оцінка сукупної вартості активів; 

- оцінка за відтвореною вартістю; 

- оцінка вартості відтворення з врахуванням гудвілу. 

 

10. В основі оцінки майна за вартістю продуктивних активів лежить: 

- визначення вартості чистих активів сформованих за рахунок власних коштів; 

- коригування вартості активів на показник інфляції; 

- оцінка чистих активів, що використовуються в господарській діяльності і таким чином 

генерують прибуток підприємства. 

 

11. Особливістю оцінки за вартістю продуктивних активів є: 

- віднімання зобов’язань; 

- додавання орендованих активів; 

- додавання зобов’язань. 

 

12. Який метод оцінки майна дозволяє отримати реальну вартість активів, які безпосередньо 

формують результати господарської діяльності підприємства: 

- метод оцінки за вартістю продуктивних активі; 

- метод оцінки за відтвореною вартістю; 

- метод оцінки за фактичним комплексом активів. 

 

13. Затратний метод оцінки майна ґрунтується на: 

- визначенні витрат необхідних для відтворення всіх аналогічних активів, що входять до 

цілісного майнового комплексу; 

- коригуванні активів на показник інфляції; 

- визначенні вартості активів, сформованих за рахунок власних коштів. 
 

14. Різновидом затратного методу оцінки майна є: 

- оцінка за вартістю продуктивних активів та оцінка вартості відтворення з врахуванням 

гудвіла; 

- оцінка за фактичним комплексом активів та оцінка всіх відтворень з врахуванням гудвілу; 

- оцінка вартості з врахуванням гудвілу та оцінка за відтвореною вартістю. 
 

15. Недоліком якого методу оцінки майна є неоднозначність вибору способу розрахунку 

відтвореної вартості: 

- оцінка за аналоговою ринковою вартістю; 

- оцінка вартості відтворення з врахування гудвілу; 

- оцінка за фактичним комплексом активів. 

 

16. Метод оцінки майна за фактичним комплексом активів: 

- враховує реальний знос; 

- не враховує реальний знос; 

- враховує вартість орендованих активів. 

 

17. Під час продажу майна гудвіл виступає як: 

- різниця між вартістю відтворення і балансовою вартістю; 

- різниця між ринковою вартістю і балансовою вартістю, або відтвореною вартістю; 

- різниця між ринковою вартістю і вартістю заміщення. 
 

18. Використання ринкових індикаторів цін купівлі-продажу аналогічної сукупності активів 

передбачається при оцінці майна методом: 

- обидві відповіді правильні; 

- ринкової вартості; 



- сукупної балансової вартості. 
 

19. Метод оцінки ринкової вартості включає: 

- оцінку за котированою вартістю акцій та за аналоговою ринковою вартістю; 

- оцінку аналоговою вартістю та оцінку за фактичним комплексом активів; 

- оцінку за фактичним комплексом активів та оцінка за вартістю продуктивних активів. 
 

20. Діагностика витрат підприємства починається з: 

- визначення загальної величини витрат; 

- визначення точки беззбитковості; 

- побудови класифікації витрат. 
 

21. Загальна класифікація витрат характеризує: 

- місце виникнення витрат по відношенню до різних сфер діяльності підприємства; 

- місце виникнення витрат по відношенню до готової продукції; 

- місце виникнення витрат по відношенню до обсягу продукції. 

 

22. За загальною класифікацією витрати поділяються на: 

- прямі та непрямі; 

- виробничі та невиробничі; 

- умовно-постійні та умовно-змінні. 
 

23. Виробничі витрати поділяються на: 

- прямі матеріальні витрати та прямі витрати на оплату праці; 

- прямі матеріальні витрати, накладні витрати та витрати пов’язані із продажем; 

-прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці та накладні витрати. 
 

24. Методичні прийоми діагностування різноманітності виробництва передбачають 

використання показників: 

1) показник конструкторсько – технологічних особливостей продукції; 

2) коефіцієнт асоціації; 

3) індекс Холма – Тайдмана; 

4) коефіцієнт концепції; 

5) індекс Херфіндаля - Хірммана. 
 

25. До методів установлення ринкової вартості підприємства не відноситься: 

1) затратний; 

2) капіталізації доходу; 

3) дисконтування грошового потоку; 

4) затрат на заміщення з урахуванням зносу; 

5) порівняння продуктів. 

26. У розрахунку ставки дисконту не враховуються: 

1) очікуване зростання вигод і час їх отримання; 

2) ризик, пов’язаний їз потоками вигод; 

3) вартість підприємства за балансом; 

4) зміна вартості грошей; 

5) рівень відсоткових ставок. 
 

27. В практиці „дохідним” називають метод визначення ринкової вартості підприємства: 

1) затратний; 

2) капіталізації доходу; 

3) порівняння продажів; 

4) затрат на заміщення з урахуванням зносу; 

5) ринкових аналогів. 
 

28. У процесі коригування ринкової вартості підприємства на враховується така змінна: 

1) ліквідність бізнесу; 



2) ступінь контролю за підприємством; 

3) фінансовий стан підприємства; 

4) вартість очікуваних вигод; 

5) становище підприємства у галузі. 
 

29. Згідно з Міжнародними стандартами, ринкова вартість підприємства, це (1), яка 

передбачає застосування термінів (4): 

1) ............................................... 
2) ............................................... 
3) ............................................... 
4) ............................................... 
5) ............................................... 
 

30. До найбільш поширених методів оцінювання ринкової вартості відносяться такі: 

1) ............................................... 
2) ............................................... 
3) ............................................... 
4) ............................................... 
5) ............................................... 
 

31. У процесі коригування вартості підприємства враховуються такі уміння: 

1) ............................................... 
2) ............................................... 
3) ............................................... 
4) ............................................... 
5) ............................................... 
 

Тема 7. Управлінська діагностика 

1. Діагностика організаційної структури управління (ОСУ) підприємства не передбачає 

порівняння: 

1) цілі, стратегії управління; 

2) рівні управління; 

3) норми керованості керівників; 

4) стратегії, спрямованість, реакція. 

 

2. Діагностика ефективності праці у системі управління підприємством використовує 

наступну формулу: 
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3. Коефіцієнт економічності апарату управління Ке.у. визначається за формулою, яка містить 

показники (розкрити їх суть): 
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4. Потенціал управління визначають за формулою: 
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5. Діагностика системи матеріальної мотивації персоналу не включає показник: 

1) доплати до тарифів та (або) відрядна оплата праці; 

2) тарифно – преміальна система оплати праці; 

3) участь у прибутках (дивіденди); 

4) частка витрат на апарат управління у прибутку. 

 

6. Різновиди діагностичних зіставлень не включають наступні ознаки об’єкту дослідження: 

1) стандартні ознаки; 

2) модифіковані ознаки; 

3) класифікаційні ознаки; 

4) основні ознаки. 

 

7. Евристичні методи досліджень стану об’єкта, коли відсутні кількісні параметри що його 

характеризують, не включають: 

1) метод експертної оцінки; 

2) метод Дельді; 

3) екстраполяції; 

4) метод колективної генерації ідей. 
 

8. Для визначення профілю галузі у діагностиці внутрішнього галузевого суперництва за М. 

Портером не слід використовувати наступний прийом: 

1) значення показника перехресної еластичності попиту; 

2) характер змін виторгу одного товару за умови зміни ціни товару – субституту; 

3) карта стратегічних груп суперників; 

4) характер взаємозв’язку цін товарів – субститутів на протязі деякого часу. 

 

9. За „клінічним підходом” управлінська діагностика не використовує процедуру: 

1) попереднє інтерв’ювання керівництва підприємства; 

2) аналіз підсумків попереднього інтерв’ювання; 

3) пропозиція експертних послуг; 

4) підготовка до основного інтерв’ювання і анкетування співробітників. 

 

10. Управлінська діагностика в оцінці цінності робочого дня (ОЦРД) використовує 

показники: 

1) непрямі матеріальні витрати; 

2) непрямі трудові витрати; 

3) вірні відповіді 1 та 2; 

4) прямі трудові і матеріальні відповіді. 

 

11. Управлінська діагностика не передбачає наступного напрямку діагностування: 



1) оцінка структури управління підприємством; 

2) оцінка якості управління персоналом; 

3) оцінка рівня комп’ютеризації; 

4) оцінка загальних результатів діяльності підприємства. 

 

12. Рівень раціональності організації робочих місць управлінського персоналу в 

управлінській діагностиці визначається за наступною формулою: 

1) 
m

mm
1К m3

pm
−

−= ; 

2) 
КЗ

КНР
1Кpm −= ; 

3) 
ф

внвв
врm

В

ВВ
1K

−
−= ; 

4) n321pm A...AAAК = . 

 

13. Складність структури управління не визначається наступним показником: 

1) кількість рівнів управління; 

2) кількість підрозділів апарату управління; 

3) технічний мікроклімат; 

4) масштаб управління середньозважений; 

 

14. Ступінь відкритості управління не визначається через експертну оцінку показника: 

1) обсяг зовнішнього прошарку; 

2) економічну культуру умов праці; 

3) рівень організаційної податливості; 

4) ступінь внутрішньої пов’язаності. 

 

15. Діагностика інтелектуального потенціалу не включає наступну оцінку: 

1) сприйняття нових ідей; 

2) бачення перспективи; 

3) організаційний клімат; 

4) цілеспрямованість на наміри; 

 

 

16. Діагностика організаційної структури управління підприємства включає наступні 

порівняння: 

1) ............................................... 
2) ............................................... 
3) ............................................... 
4) ............................................... 
5) ............................................... 
 

17. Кількість рівнів лінійного управління керівництва розраховують за допомогою наступних 

показників: 

1) ............................................... 
2) ............................................... 
3) ............................................... 
4) ............................................... 
5) ............................................... 
 

18. Потенціал управління підприємства визначається за наступною формулою, що включає 

такі показники: 



1) ............................................... 
2) ............................................... 
3) ............................................... 
4) ............................................... 
5) ............................................... 
 

Тема 8. Фінансова діагностика 

1. При якому значенні коефіцієнта абсолютної ліквідності підприємство неефективно 

використовує грошові кошти: 

- менше 0,35; 

- більше 0,35; 

- дорівнює 0,35. 
 

2. Що являється найважливішою характеристикою фінансового стану підприємства? 

- стабільність його діяльності з позиції довгострокової перспективи; 

- наявність інвесторів; 

- залежність від кредиторів. 
 

3. Які підходи використовуються для оцінки фінансової стійкості підприємства? 

- орієнтація на капітал; 

- простежування напрямків використання коштів; 

- орієнтація на джерела фінансування і аналіз зв’язку між активами і пасивами капіталу. 

 

4. Що характеризує коефіцієнт капіталізації: 

- характеризує фінансовий стан підприємства з позицій структури джерел засобів; 

- частку власних засобів у загальній сумі засобів; 

- частку авансованих засобів. 

 

5. Горизонтальний аналіз балансу, що є складовою фінансової діагностики – це: 

1) розрахунок питомої ваги окремих статей у загальній валюті балансу; 

2) вивчення рівня і динаміки відносних показників фінансового стану; 

3) визначення абсолютних і відносних змін величин різних статей балансу за звітній період; 

4) перевірка правильності заповнення балансу згідно з нормативами; 

 

6. Не існує наступного стану функціонування організації: 

1) стан неплатоспроможності; 

2) стан кризи; 

3) передризиковий стан; 

4) задовільний стан. 

 

7. Не входить до груп коефіцієнтів, що характеризують різноманітні особливості діяльності 

підприємства: 

1) показники прибутковості; 

2) показники ліквідності; 

3) показники банкрутства; 

4) показники структури капіталу. 
 

8. Не відносяться до цінових факторів, які справляють найбільший вплив на 

конкурентоспроможність продукції: 

1) інфляція в країні та випереджаюче зростання цін на сировину; 

2) падіння валютного курсу національної валюти; 

3) рівень банківських відсоткових ставок; 

4) відсутність збутової мережі. 

 

9. Не відноситься до показників концентрації підприємств-виробників на ринку: 



1) індекс Р. Волвурда; 

2) індекс Холма-Тайдмана; 

3) індекс Херфіндаля-Хірммана; 

4) індекс концентрації. 

 

10. Результатом фінансової діагностики є: 

1) оцінка фінансового благополуччя підприємства; 

2) результати господарської діяльності; 

3) оцінка прибутковості підприємства; 

4) визначення показників фінансового стану підприємства; 

 

11. Критеріями для визначення в якій економічній ситуації знаходиться підприємство є : 

1) фінансові коефіцієнти; 

2) статистичні показники; 

3) балансові методи. 

 

12. При визначенні платоспроможності підприємства розраховуються наступні коефіцієнти: 

1) коефіцієнт чистого прибутку; 

2) коефіцієнт капіталізації; 

3) коефіцієнт поточної, швидкої і абсолютної ліквідності; 

4) коефіцієнт виплат. 

 

 

13. Які основні методологічні прийоми проведення фінансової діагностики? 

1) рейтингова оцінка; 

2) коефіцієнтний аналіз, вертикальний та горизонтальний; 

3) абсолютні показники. 

 

14. Найважливішою причиною банкрутств є: 

1) безсистемна фінансово-аналітична робота; 

2) поспішний вибір постачальників; 

3) помилкова оцінка місткості ринку; 

4) нераціональна організаційна структура управління. 

 

15. Згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку до складу звітності не 

входять такі основні компоненти: 

1) баланс підприємства; 

2) звіти про прибутки та збитки; 

3) результати опитування керівництва; 

4) звіти про рух грошових коштів. 

 

16. Всі коефіцієнти фінансового стану підприємства розподіляють на: 

1) коефіцієнт координації зміни валового продажу і коефіцієнт чистого прибутку; 

2) коефіцієнт координації та коефіцієнт розподілу; 

3) коефіцієнт виробничої собівартості реалізованої продукції і коефіцієнт витрат від 

реалізації; 

4) коефіцієнт загальних та адміністративних витрат та коефіцієнт процентних платежів. 

 

17. Яка з моделей не відноситься до однокритеріальних моделей прогнозування банкрутства? 

1) двох -, п’яти -, семи факторні моделі Альтмана; 

2) чотирьох факторна модель G Харківської державної економічної академії; 

3) модель У. Бівера; 

4) методика рейтингової оцінки R. 
 

19. Зміст фінансової діяльності полягає у таких її складових: 



1) ............................................... 
2) ............................................... 
3) ............................................... 
4) ............................................... 
5) ............................................... 
 

16. Прогнозування ймовірності настання стану неплатоспроможності визначається за суто 

критеріальними моделями (3) та іншими (2): 

1) ............................................... 
2) ............................................... 
3) ............................................... 
4) ............................................... 
5) ............................................... 
 

 

Тема 9. Діагностика економічної безпеки підприємства. Діагностика економічної 

культури підприємства 

 

1. До культури умов праці відносять: 

1) упровадження досягнень науки та техніки у виробництво; 

2) якість продукції; 

3) показники психофізіологічних та соціально-психологічних груп елементів умов праці; 

4) ступінь гуманізму. 

 

2. На рівні підприємництва економічна культура не виконує функцію: 

1) систематизуючу; 

2) оціночно-нормативну; 

3) пізнавальну; 

4) комунікативну. 

 

3. В поняття економічної культури підприємства не включається: 

1) корпоративна культура; 

2) еволюційний розвиток підприємства; 

3) культура умов праці; 

4) стиль керівництва. 
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РОЗДІЛ 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 
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Залік по модулю, контрольна робота 

Критерії оцінювання  5 балів 

Кожен залік по модулю містить завдання 3-ьох рівнів складності. 
 

Перший рівень (завдання 1-5) – завдання із вибором відповіді – це теоретичні 

питання, які містять по п’ять варіантів відповідей, з яких одна є правильною. За 

кожне правильно виконане завдання студент одержує 0,4 бала.  (максимально 5  

0,4 = 2,0 бала).  

Другий рівень (завдання 6-9) – відкриті теоретичні питання, які передбачають 

необхідність вказати пропущений термін чи формулювання (завдання 6-8 по 0,5 

бала) або навести потрібний перелік (завдання 9 – 0,5 бала) (максимально 3  0,5 

+ 1  0,5 = 2,0 бала).  

Третій рівень (завдання 10-11) – описові теоретичні завдання. В цих завданнях 

треба навести базові визначення, що стосуються конкретного завдання, коротко 

викласти суть та/чи проаналізувати теоретичну сторону завдання, навести 

конкретні приклади, порівняння тощо. Оцінювання завдань третього рівня 

проводиться в межах до 0,5 бала за кожне завдання (максимально 2  0,5 = 1,0 

бал) 
 

 

Екзамен 50 

Екзамен як форма підсумкового контролю є обов’язковим для всіх студентів.  

Екзаменаційний білет містить 18 завдань, завдання 3-ьох рівнів складності. 

Перший рівень (завдання 1-10) – завдання із вибором відповіді – це теоретичні 

питання, перші п’ять з яких містять по п’ять варіантів відповідей, з яких одна є 

правильною. За кожне правильно виконане завдання студент одержує 1,0 бал. 

Наступні п’ять питань мають по кілька правильних відповідей. За кожне правильно 

виконане завдання студент отримує 2,0 бали  (максимально 5  1,0 + 5  2,0 = 15,0 

балів).  

Другий рівень (завдання 11-16) – відкриті теоретичні питання, які передбачають 

необхідність вказати пропущений термін чи формулювання (завдання 11-14 по 2,0 

бали) або навести потрібний перелік (завдання 15-16 по 3,5 бали) (максимально 4  

2,0 + 2  3,5 = 15,0 балів).  

Третій рівень (завдання 17-18) – описові теоретичні завдання. В цих завданнях 

треба навести базові визначення, що стосуються конкретного завдання, коротко 

викласти суть та/чи проаналізувати теоретичну сторону завдання, навести 

конкретні приклади, порівняння тощо. Оцінювання завдань третього рівня 

проводиться за десятибальною системою (максимально 2  10,0 = 20,0 балів) 

Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних балів. Оцінка 

одержана на екзамені є остаточною. 

 

 


