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1.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою дисципліни є набуття практичних навичок щодо
організації та методики проведення аналізу діяльності суб’єктів
державного сектору.
Завданням навчальної дисципліни є вивчення прийомів і методів
аналізу діяльності суб’єктів державного сектору.
Предмет навчальної дисципліни – діяльність суб’єктів державного
сектору.
В результаті вивчення курсу студент повинен знати методичні
прийоми аналізу діяльності суб’єктів державного сектору;
розуміти основи методики аналізу господарської діяльності
підприємства.
За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти
- використовуючи дані фінансової та статистичної звітності,
комп’ютерну техніку, статистичні методи оброблення інформації:
– забезпечувати інформаційну базу даних;
– застосовувати раціональну методику аналізу діяльності суб’єктів
державного сектору;
– організовувати аналітичну роботу діяльності суб’єктів
державного сектору.
- аналізувати:
– фінансову і бюджетну звітність;
– узагальнювати результати аналізу діяльності суб’єктів
державного сектору;
- готувати висновки та пропозиції з оптимізації фінансового стану,
фінансових результатів, руху грошових коштів, надходження та
використання коштів, збільшення потужності та обсягів діяльності
суб’єктів державного сектору.
Вивчення дисципліни надасть можливість здобувачам вищої освіти
першого
(бакалаврського)
рівня
оволодіти
наступними
компетентностями:
− здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
− знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності;
− здатність до систематизації, узагальнення та інтерпретації
інформації щдо діяльності суб’єктів державного сектору для
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задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення;
− застосовувати знання з аналізу господарської діяльності в
практичній діяльності суб’єктів державного сектору;
− демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності,
зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її
зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.
Результати навчання: після вивчення дисципліни студент
повинен бути здатним:
володіти методичним інструментарієм аналізу діяльності суб’єктів
державного сектору, розуміти особливості практики здійснення
аналізу діяльності суб’єктів державного сектору.
2.

Практичні заняття

На практичних заняттях передбачається розв’язання ситуаційних
задач на основі фінансової та бюджетної звітності для закріплення
навичок аналізу діяльності суб’єктів державного сектору.
Тема 1. Аналіз фінансового стану суб’єктів державного сектору.
Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану суб’єктів
державного сектору.
Методика аналізу фінансового стану суб’єктів державного сектору.
Аналіз структури і динаміки майна суб’єкта державного сектору та
джерел його утворення.
Параметричний аналіз фінансового стану суб’єктів державного
сектору.
Завдання.
Зробити аналіз структури і динаміки активу балансу суб’єкта
державного сектору у вигляді таблиці 1.
Сформувати висновки.
Дані
для
формування
таблиці
за
посиланням:
https://nuwm.edu.ua/publichna-informacija/finansi/finansovi-dokumenti
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Таблиця1
Аналіз структури і динаміки активу балансу суб’єкта
державного сектору за 2018-2019 роки, грн.
На
початок
року

На кінець
року

Активи всього, у тому числі:

62438051

Нефінансові активи, з них:

Відхилення
за сумою,
+,-

Темп
росту, %

78610577

16172526

125,90

61888543

78321327

16432784

126,55

99,12

99,63

0,51

-

49048709

51328270

2279561

104,65

у % до нефінансових активів

79,25

65,54

-13,72

-

у % до активів

78,56

65,29

-13,26

-

12839834

26993057

14153223

210,23

у % до нефінансових активів

20,75

34,46

13,72

-

у % до валюти балансу

20,56

34,34

13,77

-

Фінансові активи, з них:

540636

289250

-251386

53,50

0,87

0,37

-0,50

471396

178652

-292744

у % до фінансових активів

87,19

61,76

-25,43

у % до активів

0,75

0,23

-0,53

69240

110634

41394

159,78

12,81

38,25

25,44

-

0,11

0,14

0,03

-

Показники

у % до активів
Основні засоби (залишкова
вартість)

Запаси

у % до активів
Поточна дебіторська
заборгованість

Грошові кошти та їх
еквіваленти у національній
валюті
у % до фінансових активів
у % до активів

37,90

Висновок. Загальна вартість нефінансових активів на кінець 2019
року, в порівнянні зі станом на кінець 2018 року, зросла на 16432784
грн., або на 26,55%. Питома вага нефінансових активів у вартості
активів установи не зазнала значних змін – відбулося зростання на
0,51%.
Станом на кінець 2019 року, в порівнянні зі станом на кінець 2018
року, зросла вартість основних засобів на 2279561 грн, або на 4,65%.
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Вартість запасів зросла на 14153223 грн., або на 110,23%. У зв’язку зі
зростанням вартості запасів швидшими темпами, аніж основні
засоби, частка основних засобів у активі балансу зменшилась на
13,26%.
Аналіз фінансових активів свідчить про їх зменшення на кінець
2019 року, в порівнянні зі станом на кінець 2018 року, на 251386 грн.,
або на 56,5%. Причинами такого зниження є зменшення вартості
поточної дебіторської заборгованості на-292744грн, або на 62,1%.
Незважаючи на зростання показників грошових коштів у
національній валюті в касі та в казначействі 59,78%, дана ситуація
суттєво не вплинула на зростання фінансовий активів, оскільки
оскільки дана стаття балансу свідить про невикористані залишки
річного фінансування, тому вони не можуть становити значних сум.
У структурі активу балансу фінансові активи становлять менше
1%. Це пов’язано з особливістю діяльності даної установи.
Тести
1. Аналіз фінансових активів дозволяє визначити питому вагу і
динаміку таких статей
А. Основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові біологічні
активи, інвестиційна нерухомість, запаси, незавершені капітальні
інвестиції, виробництво, поточні біологічні активи
Б. Довгосрокова дебіторська заборгованість, поточна дебіторська
заборгованість, довгострокові фінансові інвестиції, поточні фінансові
інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних
коштів та державних цільових фондів, кошти бюджетів та інших
клієнтів, Інші фінансові активи
В. «Внесений капітал», «Капітал у дооцінках», «Фінансовий
результат», «Капітал у підприємствах», «Резерви», «Цільове
фінансування»
Г. Забезпечення
Д. Доходи майбутніх періодів
2. Аналіз Балансу здійснюють для визначення і оцінки
А. Фінансових результатів
Б. Фінансового стану
В. Руху грошових коштів
Г. Доходів і витрат
Д. надходження і витрат коштів
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3. Зростання валюти балансу в установі державного сектора
свідчить про можливості:
А. збільшення обсягів функціональної діяльності установи
Б. зниження обсягів функціональної діяльності установи
В. зниження нефінансових активів та фінансових активів
Г. зниження власного капіталу,
Д. зниження зобов’язань та забезпечень
4. Дохід на одну гривню активів в установі державного сектора за
минулий рік становить 290 грн, а за звітний – 325 грн.
А. динаміка показника є негативною, темпи росту 90%
Б. динаміка показника є позитивною, темпи приросту 12.1%
В. динаміка показника є негативною, темпи росту 112%
Г. динаміка показника є позитивною, темпи росту 90%
Д. динаміка показника є позитивною, темпи росту 110 %
5. Залишки на кінець року за статтею грошові кошти та їх
еквіваленти в частині Рахунків в казначействі загального фонду
свідчить про:
А. зарахування бюджетних асигнувань на рахунки установи і їх повне
використання
Б. невикористання цих коштів в повному розмірі на цілі передбачені
кошторисом
В. використання коштів на цілі, непередбачені кошторисом
Г. нецільове використання коштів
Д. зарахування асигнувань спеціального фонду на рахунки установи і
їх повне використання
Тема 2. Аналіз фінансових результатів суб’єктів державного
сектору.
Інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів суб’єктів
державного сектору.
Методика аналізу фінансових результатів суб’єктів державного
сектору.
Аналіз доходів і витрат від обмінних та необмінних операцій.
Аналіз елементів витрат за обмінними операціями.
Параметричний аналіз фінансових результатів суб’єктів державного
сектору.
Завдання. Зробити аналіз структури і динаміки доходів і витрат за
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даними Звіту про фінансові результати суб’єкта державного сектору.
Сформувати висновки. Зразок наведений у таблиці 2. Дані для
формування таблиці за посиланням: https://nuwm.edu.ua/publichnainformacija/finansi/finansovi-dokumenti
Таблиця 2
Аналіз структури і динаміки доходів і витрат за даними Звіту про
фінансові результати Управління Державної казначейської служби
України у Гощанському районі Рівненської області у 2018-2019 роках,
грн.
2018

2019

Абсолютне
відхилення
(+/-)

Темпи
росту
(%)

Доходи, всього

1224610

1525541

300931,0

124,6

Доходи від обмінних операцій, всього
у % до доходів всього
Бюджетні асигнування

1190160
97,2
1188233

1482701
97,2
1480244

292541,0
0,0
292011,0

124,6

Показники

у % до доходів від обмінних операцій всього

99,8

99,8

0,0

Інші доходи від обмінних операцій

1927

2457

530,0

у % до доходів від обмінних операцій всього

124,6

127,5

0,2

0,2

0,0

34450

42840

8390,0

2,8

2,8

0,1

Витрати, всього

1243976

1542802

298826,0

124,0

Витрати за обмінними операціями, всього

1243976

1540502

296526,0

123,8

100

99,9

-0,1

Доходи від необмінних операцій (трансферти)
у % до доходів всього

у % до витрат всього
Витрати на виконання бюджетних програм

1239211

1539332

300121,0

у % до витрат за обмінними операціями всього

99,6

99,9

0,3

Інші витрати за обмінними операціями

4765

1170

-3595,0

0,4

0,1

-0,3

Інші витрати за необмінними операціями

2300

2300,0

у % до витрат за необмінними операціями
всього

100

100,0

у % до витрат за обмінними операціями всього

у % до витрат всього
Дефіцит за звітний період

19366

8

0,1

0,1

17261

-2105

124,4

124,2
24,6

89,1

Висновок. Всі витрати установи належать до обмінних операцій,
у їх складі витрати на виконання бюджетних програм у минулому
році становили 99,6%. У 2019 році частка витрат на виконання
бюджетних програм зросла на 0,3 % становила 99,9%.
Доходи у 2019 році у порівнянні з 2018 роком зросли на 300931 грн.,
або на 24,6% за рахунок зростання як доходів від обмінних так і
необмінних операцій. Витрати зросли у 2019 році відповідними
темпами – на 298826,0
грн., або на 24,0%.
На протязі всього періоду дослідження в установі має місце
дефіцит, який у 2019 році в порівнянні з 2018 роком знизився на 2105
грн, що є позитивною тенденцією. Стан дефіциту оцінюють
негативно. Дефіцит свідчить про те, що витрати установи
перевищили доходи. Це є наслідком недостатнього бюджетного
фінансування.
Тести.
1. Аналіз структури і динаміки елементів витрат за
обмінними операціями можна здійснити за даними
А. Звіту про рух грошових коштів
Б. Звіту про фінансові результати
В. Звіту про власний капітал
Г. Балансу
Д. Звіту про надходження і використання коштів загльного фонду
2. Аналіз динаміки профіциту/дефіциту суб’єкта державного
сектору виконують за даними розділу Звіту про фінансові
результати:
А. I розділ. Фінансовий результат діяльності;
Б. II розділ. Видатки бюджету (кошторису) за функціональною
класифікацією видатків та кредитування бюджету;
В. III розділ. Виконання бюджету (кошторису).
Г. ІVрозділ. Елементи витрат за обмінними операціями.
Д. I розділ. Нефінансові активи
3. Коефіцієнт співвідношення витрат та доходів становить у
звітному році 102%. Це означає:
А. витрати перевищили доходи установи на 2%, що оцінюється
негативно, адже доходи повинні бути рівні витратам
Б. витрати перевищили доходи установи на 2%, що оцінюється
позитивно адже витрати повинні бути більші за доходи
9

В. доходи перевищили витрати установи на 2%, що оцінюється
позитивно адже доходи повинні бути більші за витрати
Г. витрати і доходи установи співвідносяться оптимально значення рівне 1, що оцінюється позитивно
Д. витрати і доходи установи не можуть співвідноситись інакше як
1/1
4. Коефіцієнт співвідношення доходів (Д) і середньоспискової
чисельності працюючих суб’єкта державного сектору (Ч) свідчить
про:
А. можливості забезпечення роботи кожного працівника суб’єкта
державного сектору за рахунок фінансування з усіх наявних джерел;
Б. можливості забезпечення роботи кожного працівника
установи, відповідно до здійсненого фінансуванння у звітному році із
загального фонду;
В. можливості забезпечення роботи кожного працівника
установи, за рахунок фінансування із спеціального фонду;
Г. можливості забезпечення роботи кожного працівника
установи, за рахунок доходів від реалізації продукції (робіт, послуг),
що надаються (виконуються) згідно із законодавством.
Д. можливості забезпечення роботи кожного працівника
установи, за рахунок доходів від реалізації в установленому порядку
майна
5. На зростання доходів суб’єкта державного сектору
впливають такі фактори:
А. збільшення обсягів функціональної діяльності установи
Б. збільшення чисельності працюючих
В. темп росту інфляції
Г. зростання мінімальної заробітної плати
Д. всі перелічені причини
6. Стаття «Бюджетні асигнування» у минулому році
становила 60100 тис.грн. у звітному році 62000 тис.грн. Динаміка
статті:
А. Відбулось зростання на 1900 тис.грн., або на 3%, що
оцінюється позитивно
Б. Відбулось зниження на 1900 тис.грн., або на 3%, що
оцінюється негативно
В. Темп росту в порівнянні з минулим роком становить 97%, що
оцінюється негативно
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Г. Відбулось зниження на 1900 тис.грн., або на 3%, що
оцінюється позитивно
Д. Темп росту в порівнянні з минулим роком становить 97%, що
оцінюється позитивно
7. Коефіцієнт співвідношення витрат та доходів становить у
звітному році 90%. Це означає:
А. витрати перевищили доходи установи на 10%, що оцінюється
негативно, адже доходи повинні бути рівні витратам
Б.o витрати перевищили доходи установи на 10%, що оцінюється
позитивно адже витрати повинні бути більші за доходи
В. доходи перевищили витрати установи на 10%, що оцінюється
позитивно адже доходи повинні бути більші за витрати
Г. доходи перевищили витрати установи на 10%, що оцінюється
негативно адже доходи повинні бути рівні витратам
Д. витрати і доходи установи не можуть співвідноситись інакше
як 1/1
Тема 3. Аналіз руху грошових коштів суб’єктів державного
сектору.
Інформаційне забезпечення аналізу руху грошових коштів суб’єктів
державного сектору.
Методика аналізу руху грошових коштів суб’єктів державного
сектору.
Параметричний аналіз руху грошових коштів суб’єктів державного
сектору.
Завдання.
Зробити аналіз динаміки руху грошових коштів за даними Звіту про
руху грошових коштів.
Сформувати висновки.
Зразок наведений у таблиці 3.
Дані
для
формування
таблиці
за
посиланням:
https://nuwm.edu.ua/publichna-informacija/finansi/finansovi-dokumenti
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Таблиця 3
Аналіз динаміки руху грошових коштів суб’єкта державного
сектору за 2018-2019 роки, грн.
Відхилення
за сумою,
+,Рух коштів в результаті операційної діяльності

Показники

Надходження від операційної
діяльності
Витрати від операційної
діяльності
Чистий рух коштів від
операційної діяльності

Темп
росту,
%

2018 рік

2019 рік

75059659

85348789

10289130

113,71

75055584

85310196

10254612

113,66

4075

38592

34517

947,04

Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності
Надходження від
інвестиційної діяльності
Витрати від інвестиційної
діяльності
Чистий рух коштів за звітний
період
Залишок коштів на початок
року
Залишок коштів на кінець
року

10155864

5592194

-4563670

55,06

10155864

5592194

-4563670

55,06

4075

41358

37283

1014,92

64659

69140

4481

106,93

68734

110598

41864

160,91

Висновок. Проведений аналіз динаміки руху грошових коштів
свідчить про зростання темпів росту руху грошових коштів від
операційної діяльності. Надходження та витрати від операційної
діяльності змінилися майже в однаковому діапазоні, тобто темпи
росту зросли на 13,71% та 13,66% відповідно. Чистий рух від
операційної діяльності зріс на 847,04%. Усі вищенаведені зміни
оцінюються позитивно.
В результаті руху коштів від інвестиційної діяльності доходи та
витрати рівні між собою та знизились за останній звітний період на
55,06%, що оцінюється негативно.
Чистий рух коштів у 2019 році зріс на 37283 грн., що становить
914,92% та оцінюється позитивно. Це свідчить про збільшення
грошових потоків в результаті господарської діяльності установи.
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Контрольні питання:
1. Які джерела інформації використовують при аналізі потужності
та обсягів діяльності суб’єктів державного сектору?
2. Які Ви знаєте показники потужності та обсягів діяльності
суб’єктів державного сектору?
3. Які показники використовують з метою оцінки ефективності
діяльності суб’єктів державного сектору?
Тести.
1. Надходження
від
продажу
Основних
засобів
відображаються у розділі Звіту про рух грошових коштів:
А. Розділ ІІ Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Б. Розділ ІІІ Рух коштів у результаті фінансової діяльності
В. Розділ І Рух коштів у результаті операційної діяльності
Г. Розділ I Нефінансові активи
Д. Розділ I Фінансовий результат діяльності
2. Аналіз структури і динаміки надходжень і витрат грошових
коштів за обмінними операціями можна здійснити за даними
А. Звіту про рух грошових коштів
Б. Звіту про фінансові результати
В. Звіту про власний капітал
Г. Балансу
Д. Звіту про надходження і використання коштів загльного фонду
3. Якщо надходження від операційної діяльності становлять
750 тис. грн., а витрати від операційної діяльності становлять
900 тис.грн., то чистий рух коштів від операційної діяльності
дорівнює
А. (150000)
Б. 1650тис.грн.
В. 150тис.грн.
Г. 750 тис. грн.
Д. 900 тис.грн.
4. Чистий рух коштів у минулому році становить 800 тис. грн.,
чистий рух коштів у звітному році становить (– 150тис.грн.)
Обрати правильний висновок
А. Чистий рух коштів зріс на 650 тис. грн., що оцінюється
позитивно.
Б. Чистий рух коштів знизився на 950 тис. грн., що оцінюється
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негативно.
В. Чистий рух коштів зріс на 950 тис. грн., що оцінюється
позитивно.
Г. Чистий рух коштів знизився на 950 тис. грн., що оцінюється
позитивно.
Д. Чистий рух коштів знизився на 650 тис. грн., що оцінюється
позитивно.
5. Стаття «Надходження від надання послуг(виконання робіт)»
у минулому році становила 62000 тис.грн. у звітному році
60100тис.грн. Динаміка статті:
А. Відбулось зростання на 1900 тис.грн., або на 3%, що оцінюється
позитивно
Б. Відбулось зниження на 1900 тис.грн., або на 3%, що оцінюється
негативно
В. Темп росту в порівнянні з минулим роком становить 97%, що
оцінюється негативно
Г. Відбулось зниження на 1900 тис.грн., або на 3%, що оцінюється
позитивно
Д. Темп росту в порівнянні з минулим роком становить 97%, що
оцінюється позитивно
Тема 4. Аналіз надходження та використання коштів суб’єктів
державного сектору.
Інформаційне забезпечення аналізу надходження та використання
коштів суб’єктів державного сектору.
Методика аналізу надходження та використання коштів суб’єктів
державного сектору.
Аналіз надходження та використання коштів загального фонду.
Аналіз надходження і використання коштів спеціального фонду.
Параметричний аналіз надходження і використання коштів суб’єктів
державного сектору.
Завдання. Зробити аналіз структури і динаміки поточних видатків за
даними Звіту про надходження і використання коштів загального
фонду. Сформувати висновки. Зразок наведений у таблиці 4. Дані для
формування таблиці за посиланням: https://nuwm.edu.ua/publichnainformacija/finansi/finansovi-dokumenti
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Таблиця 4.
Аналіз структури і динаміки поточних видатків Дитячо-юнацької
спортивної школи №3 міста Рівного, затверджених кошторисом, за
2018-2019 роки, (грн.)
Показники
1. Поточні видатки всього
1.1. Поточні видатки
загального фонду
- У % до поточних видатків
всього
1.2. Поточні видатки за
рахунок надходження і
використання коштів,
отриманих як плата за послуги
- У % до видатків всього
1.3. Поточні видатки за
рахунок надходження і
використання коштів,
отриманих за іншими
джерелами власних
надходжень
- У % до видатків всього

2018 рік

2019 рік

Абс. відх.
(+; -)

Темпи
росту
(%)

4106891,64

5268353

1161461,68

128,28

2978603,64

3900270

921666,36

130,94

72,53

74,03

1,51

1100090

1355000

254910,0

26,79

25,72

-1,07

28198

13083,32

-15114,6 8

0,69

0,25

-0,44

123,17

46,40

Висновок. Поточні видатки установи формувались за рахунок
загального фонду та за рахунок надходження і використання коштів,
отриманих як плата за послуги і отриманих за іншими джерелами
власних надходжень. Поточні видатки всього, затверджені
кошторисом, мають стійку тенденцію до зростання, що оцінюється
позитивно і вплине на покращення якості роботи установи. Поточні
видатки загального фонду установи у досліджуваному періоді
займали найбільшу частку – вони становили у 2019 році 74,03% у
загальній сумі фінансування установи.
Контрольні питання:
1. Які джерела інформації використовують при аналізі надходження
та використання коштів суб’єктів державного сектору?
2. Які Ви знаєте абсолюьні та відносні показники надходження та
використання коштів суб’єктів державного сектору?
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Тести.
1. Аналіз структури і динаміки надходження та використання
коштів загального фонду можна здійснити за даними
А. Звіту про рух грошових коштів
Б. Звіту про фінансові результати
В. Звіту про власний капітал
Г. Балансу
Д. Звіту про надходження і використання коштів загального
фонду
2. Аналіз структури і динаміки надходження та використання
коштів отриманих як плата за послуги можна здійснити за
даними:
А. Звіту про рух грошових коштів
Б. Звіту про фінансові результати
В. Звіту про власний капітал
Г. Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як
плата за послуги
Д. Звіту про надходження і використання коштів загального
фонду
3. Оптимальне
значення
коефіцієнта
співвідношення
затверджених кошторисом коштів загального фонду та
надходження за звітний період становить:
А. 100%
Б. Більше 100%
В. Менше 100%
Г. Оптимального значення не існує
Д. Для кожного субєкта державного сектору своє значення
4. Виберіть із переліку доходів спеціального фонду
надходження плати за послуги:
А. гуманітарна допомога
Б. благодійні внески
В. від оренди майна бюджетних установ
Г. надходження, що отримують бюджетні установи від
підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних
установ для виконання цільових заходів
Д. гранти та дарунки
5. Причиною зниження касових видатків за статтею «Оплата
комунальних послуг та енергоносіїв» Звіту про надходження та
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використання коштів загального фонду може бути зниження
касових видатків за статтею
А. Оплата теплопостачання
Б. Оплата послуг (крім комунальних)
В. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Г. Оплата праці і нарахування на заробітну плату
Д. Поточні трансферти
Тема 5. Аналіз потужності та обсягів діяльності суб’єктів
державного сектору.
Інформаційне забезпечення аналізу потужності та обсягів діяльності
суб’єктів державного сектору. Методика аналізу потужності та обсягів
діяльності суб’єктів державного сектору. Аналіз потужності та обсягів
діяльності суб’єктів державного сектору за функціональною
класифікацією.
Параметричний аналіз потужності та обсягів
діяльності суб’єктів державного сектору на прикладі вищого
навчального закладу.
Завдання.
За даними Звіту про виконання плану по штатах і контингентах
зробити аналіз показників функціональної діяльності вищого
навчального закладу.
Сформувати висновки. Зразок наведений у таблиці 5. Дані для
формування таблиці за посиланням: https://nuwm.edu.ua/publichnainformacija/finansi/finansovi-dokumenti
Таблиця 5
Аналіз показників функціональної діяльності вищого навчального
закладу
Відхилення
Показники

План

1. Кількість студентів на початок навчального року
2. Прийнято
3. Випущено
4. Відсів
5. Кількість студентів на кінець року
6. Середньорічна кількість студентів
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Факт

+; -

%

Контрольні питання:
1. Які джерела інформації використовують при аналізі потужності
та обсягів діяльності суб’єктів державного сектору?
2. Які Ви знаєте показники потужності та обсягів діяльності
суб’єктів державного сектору?
3. Які показники використовують з метою оцінки ефективності
діяльності суб’єктів державного сектору?
Тести.
Індекс рейтингової оцінки діяльності ВНЗ включає критерії
А. індекс якості науково-педагогічного потенціалу, індекс якості
навчання, індекс міжнародного визнання
Б. контингент студентів різних форм навчання
В. обсяг годин навчального навантаження
Г. рівень успішності студентів, витрати на підготовку одного
спеціаліста
Д. розмір навчальної площі на 1 студента, середньорічна
чисельність студентів
2. Діяльність ВНЗ визначається з допомогою загального
індексу рейтингової оцінки що представлений
А. трьома комплексними критеріями (індексами)
Б. двома комплексними критеріями (індексами)
В. чотирьма комплексними критеріями (індексами)
Г. пятьма комплексними критеріями (індексами)
Д. свій варіант
3. Показники, на підставі яких здійснюються оцінка й аналіз
ефективності використання бюджетних коштів
А. Результативні показники
Б. Показники рентабельності
В. Показники ймовірності банкрутства
Г. Показники фінансової безпеки
Д. Показники фінансової стійкості
4. Результативні показники поділяються на групи:
А. Показники
затрат,
показники
продукту,
показники
ефективності, показники якості
Б. Ліквідності, стійкості
В. Складу, стану та руху
Г. Фінансового стану та фінансових результатів
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Д. Поточні, капітальні
5. Економія коштів за рік, що виникла за результатами
впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис. грн.це результативний показник
А. Продукту
Б. Якості
В. Ефективності
Г. Затрат
Д. Рентабельності
6. Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу ВНЗ для
визначення індексу рейтингової оцінки містить розрахунок такого
показника
А. Кількість професорів серед штатних співробітників ВНЗ
Б. Кількість іноземних студентів
В. Співвідношення кількості магістрів до кількості бакалаврів
Г. Членство у міжнародних асоціаціях університетів
Д. Масштаб ВНЗ
7. Показники якості для ВНЗ:
А. відсоток студентів, які отримають відповідний документ про
освіту
Б. середньорічне число посадових окладів (ставок) науковопедагогічного персоналу, од.
В. витрати на 1 студента, грн..
Г. кількість закладів освіти
Д. витрати на 1 аспіранта, грн..
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