
ІНДИВІДУАЛЬНА САМОСТІЙНА РОБОТА  
 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ» 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Важливе місце в засвоєнні студентами курсу «Економічний аналіз» займає 

індивідуальна самостійна робота. Мета індивідуального навчально-дослідного 

завдання – дослідження окремих питань з дисципліни у процесі самостійної роботи, 

систематизація, поглиблення економічних знань студентів. 

Структура індивідуального завдання 

Індивідуальне завдання повинно бути чітко структурованим за наступним 

планом: 

вступ – тема, мета, завдання роботи; 

теоретичний виклад – опис базових теоретичних положень, систематизована 

реферативна інформація;  

основні результати роботи – статистичні дані, таблиці, рисунки, приклади 

розрахунків економічних показників;  

висновки;  

список використаних джерел.  

Оформлення роботи 

Робота виконується на папері формату А-4 за допомогою комп’ютера або 

рукописно. У випадку комп’ютерного набору використовується шрифт Times New 

Roman у 14-ому кеглі, вирівнювання по ширині тексту, міжрядковий інтервал ‒ 1,5.   

Варіант роботи відповідає номеру студента у списку навчальної групи.  

Зразок оформлення титульної сторінки 
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Критерії оцінювання індивідуального завдання 

 

2,5-2,3 бали – студент дає обґрунтовані і теоретично правильні відповіді на 

питання, формулює логічні висновки та узагальнення; показує здатність 

аргументувати власне ставлення на економічну проблему; використовує фактичні 

дані, які підтверджують відповідь на питання; подає приклади аналізу економічних 

показників. Дотримано вимог до оформлення роботи. 

2,2-1,5 бали – студент володіє знаннями матеріалу на рівні вимог, наведених 

вище, але припускається 1-2 неточностей у розкритті змісту; подає приклади аналізу 

економічних показників. Дотримано вимог до оформлення роботи. 

1,4-1,2 бали – студент допускає суттєві помилки у розкритті змісту питання, 

використанні цифрового матеріалу; питання викладене поверхово, відповідь містить 

зайвий матеріал. Є порушення вимог до оформлення роботи. 

1,1-0 бали ‒ студент неправильно співвідносить поняття, немає системності в 

його знаннях, не вміє формулювати висновків; не сформовані навички самостійної 

роботи. Відповідь не відповідає змісту питання. Є порушення вимог до оформлення 

роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ 
З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ» 

 
 

1. Показники, що використовуються в аналізі господарської діяльності. 

2. Порівняння та його застосування в аналізі. Види порівнянь. 

3. Елімінування як метод розрахунку впливу факторів, його прийоми.  

4. Показники ефективності використання основних засобів, методика їх аналізу. 

5. Аналіз собівартості продукції. Фактори, що впливають на зміну собівартості. 

6. Методика аналізу доходів, прибутку і рентабельності. 

7. Послідовність аналізу загального обсягу товарообороту за його видами. 

Вплив факторів на товарооборот. 

8. Методика аналізу роздрібного товарообороту за асортиментом. 

9. Методика аналізу товарних запасів та товарооборотності. 

10.  Розробка заходів щодо нормалізації товарних запасів і прискорення 

товарооборотності. 

11. Аналіз товарного забезпечення товарообороту. 

12. Вивчення динаміки показників і причин плинності персоналу. 

13. Показники й аналіз продуктивності праці. 

14. Методика аналізу продуктивності праці. Вияв впливу факторів на 

продуктивність праці.  

15. Методика аналізу фонду оплати праці. Фактори, що впливають на нього. 

16. Завдання і методика аналізу витрат. Розробка заходів щодо економії витрат. 

17. Особливості аналізу витрат на підприємствах ресторанного господарства. 

18. Методика аналізу доходів, фактори, що впливають на них. 

19. Методика аналізу прибутку та рентабельності торговельного підприємства, 

вияв впливу факторів на них. 

20. Аналіз доходів, прибутку і рентабельності підприємств ресторанного 

господарства. 
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