Додаток 19

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Факультет економічний
Спеціальність потік
Спеціалізація
Семестр
5 або 6
Форма навчання денна
Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень):бакалавр
Навчальна дисципліна: Економічний аналіз
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ (залікове ЗАВДАННЯ) № 1
1. Бухгалтерський баланс як найважливіше джерело інформації для аналізу
фінансового стану підприємства
Тести. Дайте всі вірні відповіді
2. Об'єкт аналізу це:
А) господарська діяльність як система або окремі господарські процеси і явища;
В) взаємозв'язку між явищами і процесами господарської діяль-ності, представлені взаємозв'язком показників;
С) укази і постанови уряду, що регулюють господарську діяльність підприємств;
Д) демографічні дані;
3. На підготовчому етапі аналізу:
А) розробляється програма аналізу;
В) проводиться власне аналіз;
С) складаються заключні документи за результатами аналізу;
Д) проводиться пошук причинно-наслідкових зв'язків між показниками.
4. Вироблення визначається як відношення:
А) обсягу випущеної продукції до витрат живої праці;
В) витрат живого праці до обсягу випущеної продукції;
С) обсягу випущеної продукції до витрат сировини і матеріалів;
Д) витрат живого праці до вартості основних фондів.
5. Собівартість продукції, робіт, послуг це:
А) сума витрат на виробництво і реалізацію продукції, робіт, послуг;
В) сума виручки від реалізації продукції, робіт, послуг;
С) сума витрат на оплату праці;
Д) сума амортизації основних фондів.


Кількість балів за кожне з питань відповіді:
За 1 - 5 балів; тести – по 5 балів; зад – 10 балів;

6. Показник, який застосовується для аналізу фінансово-господарського ефекту
діяльності підприємства:
А) прибуток;
В) рентабельність підприємства;
С) чисельність працюючих;
Д) вартість основних фондів підприємства.
Задача.
Визначити вплив на обсяг випуску продукції змін чисельності працюючих,
відпрацьованого кожним працюючим часу та продуктивності праці, застосувавши
спосіб елімінування, найбільш придатний до наявної інформації.
Показники
1. Кількість днів роботи 1 робітника за рік
2. Чисельність працюючих, чол.
3.Середньоденний виробіток 1 робітника,грн.

План
302
100
33

Фактично
295
110
35
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