ВНЗ «КТМСГ»

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
З ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ”

1 семестр

Викладач:

Різа В.М.

2012

1. Аналіз в перекладі з грецької означає:
1) розкладання
2) узагальнення
3) порівняння
4)групування
2. Аналіз економічних показників починають з:
1) визначення динаміки показника
2) визначення динаміки головних факторів
3) виявлення кількісного впливу головних факторів
4) структури показника
3. Прийом елімінування включає такі методи:
1) аналізу, синтезу, порівняння
2) аналізу, ланцюгових підстановок, обчислення різниць
3) ланцюгових підстановок, обчислення різниць, індексний
4) балансовий, порівняння, індексний.
4. Суть прийому елімінування полягає у:
1) розкладанні показника на головні фактори
2) визначенні кількісного впливу головних факторів на зміну показника
3) зіставленні даних звітного періоду з минулими
4) зіставленні фактичного з плановим
5. Метод синтезу означає:
1) розкладання цілого на складові частини
2) групування показників
3) узагальнення складових частин в єдине ціле
4) порівняння
6. Основні засоби залежно від участі у виробництві поділяються на:
1) виробничі і невиробничі
2) власні і залучені
3) основні і оборотні
4) сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення
7. Коефіцієнт оновлення основних засобів визначається:
1) відношенням вартості основних засобів на кінець і початок періоду
2) відношенням залишкової вартості до балансової
3) відношенням придбаних чи заново введених в дію основних засобів до балансової вартості на кінець року
4) відношенням вартості вибулих основних засобів до їх балансової вартості на початок року
8. Коефіцієнт зростання основних засобів визначається:
1) відношенням вартості основних засобів на кінець і початок періоду
2) відношенням залишкової вартості до балансової
3) відношенням придбаних чи заново введених в дію до балансової вартості на кінець року
4) відношення вартості вибулих основних засобів до їх балансової вартості на початок року
9. Коефіцієнт вибуття основних засобів визначається:
1) відношенням вартості основних засобів на кінець і початок періоду
2) відношенням залишкової вартості до балансової
3) відношенням придбаних чи заново введених в дію основних засобів до балансової вартості на кінець року
4) відношенням вартості вибулих основних засобів до їх балансової вартості на початок року
10. Коефіцієнт придатності основних засобів визначається:
1) відношенням вартості основних засобів на кінець і початок періоду
2) відношенням залишкової вартості основних засобів до балансової
3) відношенням вартості основних засобів, придбаних чи заново введених в дію, до балансової вартості на кінець
року
4) відношенням вартості вибулих основних засобів до їх балансової вартості на початок року
11. Ефективність використання основних засобів відображають такі показники:
1) фондоозброєність і фондовіддача
2) фондовіддача і фондомісткість
3) фондомісткість і фондоозброєність
4) фондомісткість і фондозабезпеченість
12. Основними факторами впливу на фондовіддачу є:
1) вартість основних засобів і площа сільськогосподарських угідь
2) вартість валової продукції і основних засобів
3) вартість основних засобів і чисельність працівників
4) вартість валової продукції і чисельність працівників
13. Основним джерелом інформації для аналізу виробництва продукції є:
1) форма № 1 “Баланс підприємства”
2) форма № 2 “Звіт про фінансові результати”
3) форма № 50 “Основні економічні показники сільгосппідприємства”
4) форма № 3 “Звіт про рух грошових коштів”
14. Головними факторами впливу на зміну валового збору є:
1) посівна площа і урожайність
2) урожайність і продуктивність тварин

2

3) поголів’я тварин і продуктивність тварин
4) кількість продукції і ціна 1 ц
15. Умовний валовий збір продукції рослинництва визначається:
1) площа (факт) × урожайність (факт)
2) площа (план) × урожайність (факт)
3) площа (факт) × урожайність (план)
4) площа (план) × урожайність (план).
16. Головними факторами впливу на зміну валового виходу продукції тваринництва є:
1) посівна площа і урожайність
2) урожайність і продуктивність тварин
3) поголів’я тварин і продуктивність тварин
4) кількість продукції і ціна 1 ц
17. Кількісний вплив посівної площі на динаміку валового збору визначається так:
1) валовий збір (ум.) – валовий збір (м.р.)
2) валовий збір (ум.) – валовий збір (з.р.)
3) валовий збір (з.р.) – валовий збір (м.р.)
4) валовий збір (м.р.) – валовий збір (з.р.)
18. Вплив фактору продуктивності тварин на зміну валового виходу продукції тваринництва визначається
так:
1) валове виробництво (ум.) – валове виробництво (м.р.)
2) валове виробництво (з.р.) – валове виробництво (ум.)
3) валове виробництво (з.р.) – валове виробництво (м.р.)
4) валове виробництво (у.р.) – валове виробництво (з.р.)
19. До агротехнічних заходів підвищення урожайності відносять:
1) родючість ґрунту, кількість опадів, сівозміни
2) сортооновлення, стимулювання працівників
3) сортооновлення, боротьба зі шкідниками, сівозміни
4) кількість опадів, родючість ґрунту
20. Трудомісткість продукції рослинництва залежить від головних факторів:
1) затрат, люд.-год, і продуктивності тварин
2) затрат, люд.-год, і валового збору
3) затрат, люд.-год, на одну голову тварин і їх продуктивності
4) затрат, люд.-год, на 1 га площі і урожайність
21. Трудомісткість продукції тваринництва залежить від головних факторів:
1) затрат, люд.-год, і продуктивності тварин
2) затрат, люд.-год, і валового збору
3) затрат, люд.-год, на одну голову тварин і продуктивності
4) затрат, люд.-год, на 1 га площі і урожайність
22. До організаційно-економічних заходів підвищення урожайності відносять:
1) родючість ґрунту, кількість опадів, сівозміни
2) стимулювання працівників, підвищення кваліфікації
3) сортооновлення, сівозміни
4) кількість опадів, родючість ґрунту
23. Інтенсивними факторами росту виробництва сільськогосподарської продукції є:
1) посівна площа і урожайність
2) поголів’я тварин і продуктивність однієї голови
3) урожайність і продуктивність тварин
4) посівна площа і сівозміни
24. Фонд оплати праці за видами продукції залежить від головних факторів:
1) валовий вихід продукції і оплата праці за 1 ц
2) кількість працівників і оплата праці одного працівника
3) затрати, люд.-год, і оплата праці за 1 ц
4) кількість працівників і оплата праці за 1 ц
25. Показник, що характеризує забезпеченість підприємства основними фондами:
1) рентабельність продажу
2) тривалість обороту оборотних засобів
3) коефіцієнт фінансової залежності
4) фондоозброєність
26. Загальносистемний аналіз поділяється на:
1) внутрішній і зовнішній
2) агропромисловий і маркетинговий
3) стратегічний і морфологічний
4) економіко-правовий і виробничо-технологічний
27. Найпоширеніший прийом в економічному аналізі є:
1) групування
2) порівняння
3) графічний
4) балансовий
28. На основі яких показників розраховується коефіцієнт спеціалізації:
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1) структури земель
2) вартості валової продукції на одного працівника
3) вартості основних фондів
4) структури товарної продукції
29. Показник, який характеризує продуктивність праці по підприємству:
1) структура земель
2) вартість валової продукції на одного працівника
3) вартість основних фондів
4) структура товарної продукції
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