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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Модульна контрлольна робота №2 з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА І 

КОНТРОЛІНГ» є частиною перевірки засвоєння теоретичного та практичного матеріалу 

студентами за модулем №2. Складається із  троьох  рівнів визначення основних термінів та 

понять, тестових завдань та задачі 

 

Перелік термінів та понять 

Управлінська діагностика 

Персонал 

Управлінський персонал 

Контролінг 

Служба контролінгу 

Інформаційне забезпечення підприємства 

Інформаційні потоки підприємства 

Комунікація 

Організаційна структура 

Ліквідність 

Платоспроможність 

Точка беззбитковості 

Слабо ліквідні активи 

Високоліквідні активи 

Прибутковість  

Збиток 

Витрати  

Доходи  

Власний капітал підприємства 

Необоротні активи підприємства 

Пасиви підприємства 

Прибуток 

Продуктивність праці 

Рентабельність  

Банкрутство  

Фінансова стійкість  

Запас фінансової стійкості  

Стійке зростання підприємства 

Коефіцієнт автономії 

Коефіцієнт покриття  

Діагностика банкрутства 

Діагностика фінансової стійкості 

Інвестиції 

Інвестиційні проекти 

Капітал 

Запозичений капітал 

Кредиторська заборгованість  

Дебіторська заборгованість  

 

 

 

Перелік тестових завданнь  

1. Узгодження дій різних підрозділів та 

працівників – це  

A. координування 

B. організування 

C. планування 

D. мотивування 

 

2. Дослідницька діяльність, спрямована 

виявлення головних напрямків встановлених 

проблем підвищення ефективності та розвитку 

системи менеджменту підприємства – це  

A. контролінг 

B. управлінська діагностика 

C. діагностика менеджменту  

D. поглиблена діагностика підприємства 



 

3. Використовуючи пропозицію експертних 

послуг, як основного методичного підходу до 

проведення управлінської діагностики, керівник 

підприємства, який ставить завдання перед 

консультантом: 

A. не розуміє яка конкретна інформація йому 

необхідна   

B. для підвищення ефективності 

діагностування неправильно визначив свою потребу 

або нечітко доніс свої проблеми до консультанта 

C. чітко розуміє яка послуга чи інформацію 

йому необхідні у результаті проведення 

управлінської діагностики  

 

4. Існують два основні методичні підходи до 

проведення управлінської діагностики: 

A. пропозиція експертних послуг, клінічний 

підхід 

B. експертні методи та аналітичні методи  

C. клінічний та аналітичний підходи   

D. системний та комплексний підходи  

 

5. Факторами, які впливають на вибір методу 

діагностичного обстеження системи управління 

підприємством  є:  

A. цілі підприємства,  особливості об’єкта 

дослідження, досвід консультанта 

B. досвід консультанта та цілі підприємства 

C. доходи та витрати підприємства на основну 

діяльність  

D. рентабельність, ліквідність, 

платоспроможність  

 

6. Діагностування структури управління 

підприємством проводиться на основі вивчення: 

A. тільки формальної, затвердженої структури 

підприємства  

B. формальної структури та неформальних 

зв’язків у ній 

C. неформальних зв’язків комунікації та 

поширення інформації 

D. стратегічних завдань 

підприємства,комплексу критеріїв і показників 

рентабельності 

 

7. Кадрова політика, регламентація процесу 

управління персоналом, формальні правила і 

процедури процесу управління, вплив елементів 

організаційної культури на поведінку персоналу  - 

це напрями  

A. оцінки структури управління підприємством 

B. оцінки якості управління персоналом 

C. діагностики зв’язків підприємств із 

зовнішнім середовищем 

D. оцінки загальних результатів діяльності 

підприємства 

 

8. Одним із показників, які характеризують 

управлінський персонал підприємства є : 

A. плинність кадрів 

B. продуктивність праці  

C. фонд оплати праці  

D. кваліфікація працівників апарату управління 

 

9. Роль контролінгу в системі антикризового 

управління визначається: 

A. надійністю, стійкістю  та стабільністю 

B. кваліфікацією керівника підприємства 

C. процесами реінжинірингу та моніторингу 

D. стійкістю та гнучкістю системи контролінгу 

 

10. Оперативний контролінг  здійснюється на: 

A. інституційному  та управлінському рівні   

B. тільки на управлінському рівні  

C. тільки на інституційному  рівні   

D. технічному та  управлінському рівні  

 

11. Показники фінансової стійкості, що 

характеризують міру забезпеченості запасів 

джерелами їхнього фінансування називаються :  

А) абсолютними показниками; 

Б) відносними показниками; 

В) корпоративні показники; 

Г) приватні показники. 

 

12. Відповідно до показників фінансової 

стійкості фінансовий стан підприємства, може бути 

А) кризовим і не кризовим; 

Б) абсолютно стійким, стійким, нестійким 

(передкризовим) і кризовим; 

В) стійким, абсолютно стійким, нестійким; 

Г) прибутковим, абсолютно прибутковим тане 

прибутковим. 

 

13. Втрати, які  змінюються прямо пропорційно 

до змін обсягу виробництва називаються: 

А) постійні витрати; 

Б) тимчасові витрати; 

В) змінні витрати; 

Г) довгострокові витрати. 

 

14. Втрати які залишаються незмінними при 

змінні обсягу виробництва  називаються: 

А) постійні витрати; 

Б) короткострокові витрати; 

В) довгострокові витрати. 

Г) змінні витрати. 

 

15. Коефіцієнт, який розраховують відношенням 

робочого капіталу до суми запасів  називається: 

А) коефіцієнт абсолютної ліквідності; 

Б) коефіцієнт покриття запасів; 

В) коефіцієнт зносу; 



Г) коефіцієнт рентабельності.  

 

16. Показник , який характеризує обсяг 

реалізації, при якому доходи підприємства 

дорівнюють його витратам, а прибуток, як і збиток, 

дорівнює нулю називається: 

А) точка беззбитковості; 

Б) баланс підприємства; 

В) точка збитковості; 

Г) нульовий баланс.  

 

17. Існує чотири типи фінансової стійкості, 

назвати їх: 

А) тимчасова, змінна, постійна, кризова; 

Б) рентабельна, не рентабельна, прибуткова, не 

прибуткова; 

В) абсолютна, нормальна, нестійке 

(передкризове) фінансове становище, кризовий 

фінансовий стан; 

Г) абсолютна, нормальна, довгострокова, 

короткострокова. 

 

18. Ризик, який зумовлений мінливістю цін на 

вироблену продукцію та ресурси, регіональними та 

галузевими особливостями 

А) фінансовий ризик; 

Б) операційний ризик; 

В) інвестиційний ризик; 

Г) виробничий ризик. 

 

19. Ризик, який виникає в межах операційної 

діяльності і проявляється як невпевненість, що 

виникає при плануванні майбутнього обороту на 

активах – це 

А) операційний ризик; 

Б) фінансовий ризик; 

В) господарський ризик 

Г) інвестиційний ризик. 

 

20. Додатковий ризик, що поширюється на 

акціонерів як результат рішення підприємства 

використовувати позиковий капітал – це 

А) виробничий ризик; 

Б) господарський ризик; 

В) інвестиційний ризик; 

Г) фінансовий ризик.  

 

 

 

Перелік практичних завдань (задачі) 

Приклад 1 

Розрахувати частку запасів у поточних активах ТОВ «Омега» , якщо запаси 347 тис. грн., 

дебіторська заборгованість за продукцією – 234  тис. грн., гроші та їх еквіваленти – 69  тис. 

грн.,витрати майбутніх періодів – 102 тис. грн., поточні фінансові інвестиції – 38 тис. грн., 

короткострокові кредити банків -–  245 тис. грн. Зробити висновок.  

 

Приклад 2 

Визначити коефіцієнт фінансового левериджу ПАТ «Ірпіньмаш» на початок та на кінець 

звітного періоду за даними, що переставлені у таблиці. Порівняти дані. Зробити висновок. 

тис. грн. 

Показники Поч. звітного 

періоду 

Кін. звітного 

періоду 

Довгострокові кредити банків 249 189 

Цільове фінансування 105 78 

Пайовий капітал 539 539 

Додатковий капітал 128 129 

Дебіторська заборгованість за продукцією 210 174 

 

 

Приклад 3 

Розрахувати рентабельність продаж на підприємстві «Прогрес» за 2 роки, якщо у 2018році 

прибуток від операційної діяльності становить 676 тис. грн., виручка від реалізації 



продукції – 1189 тис. грн., у 2019 році прибуток від операційної діяльності становить 794 

тис. грн., виручка від реалізації продукції – 2243 тис. грн. Зробити висновок.  

 

Приклад 4 

Визначити коефіцієнт автономії на початок та на кінець звітного періоду за даними 

таблиці. Порівняти дані. Зробити висновок. 

тис. грн. 

Показники Поч. звітного 

періоду 

Кін. звітного 

періоду 

Поточні фінансові інвестиції 96 102 

Пайовий капітал 900 1086 

Резервний капітал 124  205 

Додатковий капітал 0 120 

Оборотні активи 25 789 23 185  

Необоротні активи 32 535  25 990 

 

 

Приклад 5 

Розрахувати частку власних оборотних коштів у запасах на початок звітного періоду та 

на кінець звітного періоду за даними у таблиці. Зробити висновок 

тис. грн. 

Показники Поч. звітного 

періоду 

Кін. звітного 

періоду 

Короткострокові кредити банків 120 260 

Поточна кредиторська заборгованість за 

товари 

75 64 

Запаси 147 289 

Гроші та їх еквіваленти 55 73 

Дебіторська заборгованість за продукцією 214 174 

Пайовий капітал 300 250 

 

  



МОДУЛЬНА КОНТРЛОЛЬНА РОБОТА №2 

з дисципліни «Економічна діагностика і контролінг» 

 

ВАРІАНТ 1 

Рівень 1.  Визначення основних понять 

1. Управлінська діагностика 

2. Високоліквідні активи 

3. Інвестиційні проекти 

4. Стійке зростання підприємства 

 

Рівень 2. Тестові завдання 

1. Ризик, який зумовлений 

мінливістю цін на вироблену продукцію та 

ресурси, регіональними та галузевими 

особливостями 

А) фінансовий ризик; 

Б) операційний ризик; 

В) інвестиційний ризик; 
Г) виробничий ризик. 

 

2. Ризик, який виникає в межах 

операційної діяльності і проявляється як 

невпевненість, що виникає при плануванні 

майбутнього обороту на активах – це 

А) операційний ризик; 

Б) фінансовий ризик; 

В) господарський ризик 
Г) інвестиційний ризик. 

 

3. Додатковий ризик, що 

поширюється на акціонерів як результат 

рішення підприємства використовувати 

позиковий капітал – це 

А) виробничий ризик; 

Б) господарський ризик; 

В) інвестиційний ризик; 

Г) фінансовий ризик.  

 

4. Існують два основні методичні 

підходи до проведення управлінської 

діагностики: 

A. пропозиція експертних послуг, 

клінічний підхід 

B. експертні методи та аналітичні 

методи  

C. клінічний та аналітичний 

підходи   

D. системний та комплексний 

підходи  

 

5. Факторами, які впливають на 

вибір методу діагностичного обстеження 

системи управління підприємством  є:  

A. цілі підприємства,  особливості 

об’єкта дослідження, досвід консультанта 

B. досвід консультанта та цілі 

підприємства 

C. доходи та витрати підприємства 

на основну діяльність  

D. рентабельність, ліквідність, 

платоспроможність  
 

 

Рівень 3. Задача 

Розрахувати частку власних оборотних коштів у запасах на початок звітного періоду та на кінець 

звітного періоду за даними у таблиці. Зробити висновок 

тис. грн. 

Показники Поч. звітного 

періоду 

Кін. звітного 

періоду 

Короткострокові кредити банків 120 260 

Поточна кредиторська заборгованість за товари 75 64 

Запаси 147 289 

Гроші та їх еквіваленти 55 73 

Дебіторська заборгованість за продукцією 214 174 

Пайовий капітал 300 250 

 

Викладач ____________ Ковальчук А.М.  



МОДУЛЬНА КОНТРЛОЛЬНА РОБОТА №2 

з дисципліни «Економічна діагностика і контролінг» 

 

ВАРІАНТ 2 

Рівень 1.  Визначення основних понять 

1. Капітал 

2. Діагностика банкрутства 

3. Фінансова стійкість  

4. Контролінг 

Рівень 2. Тестові завдання 

1. Узгодження дій різних підрозділів та 

працівників – це  

A. координування 

B. організування 

C. планування 

D. мотивування 

 

2. Дослідницька діяльність, спрямована 

виявлення головних напрямків встановлених 

проблем підвищення ефективності та 

розвитку системи менеджменту 

підприємства – це  

A. контролінг 

B. управлінська діагностика 

C. діагностика менеджменту  

D. поглиблена діагностика підприємства 

 

3. Коефіцієнт, який розраховують 

відношенням робочого капіталу до суми 

запасів  називається: 

А) коефіцієнт абсолютної ліквідності; 

Б) коефіцієнт покриття запасів; 

В) коефіцієнт зносу; 

Г) коефіцієнт рентабельності.  

 

4. Показник , який характеризує обсяг 

реалізації, при якому доходи 

підприємства дорівнюють його 

витратам, а прибуток, як і збиток, 

дорівнює нулю називається: 

А) точка беззбитковості; 

Б) баланс підприємства; 

В) точка збитковості; 

Г) нульовий баланс.  

 

5. Існує чотири типи фінансової 

стійкості, назвати їх: 

А) тимчасова, змінна, постійна, кризова; 

Б) рентабельна, не рентабельна, 

прибуткова, не прибуткова; 

В) абсолютна, нормальна, нестійке 

(передкризове) фінансове становище, 

кризовий фінансовий стан; 

Г) абсолютна, нормальна, 

довгострокова, короткострокова.. 

Рівень 3. Задача 

Визначити коефіцієнт автономії на початок та на кінець звітного періоду за даними таблиці. 

Порівняти дані. Зробити висновок. 

тис. грн. 

Показники Поч. звітного 

періоду 

Кін. звітного 

періоду 

Поточні фінансові інвестиції 96 102 

Пайовий капітал 900 1086 

Резервний капітал 124  205 

Додатковий капітал 0 120 

Оборотні активи 25 789 23 185  

Необоротні активи 32 535  25 990 

 

 

 

Викладач ____________ Ковальчук А.М.  

 


