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ВСТУП 

 

 

Перехід України до ринкової економіки суттєво змінив соціально-

економічні умови розвитку автотранспортної галузі, висунув ряд нових вимог 

до підготовки фахівців. Економічна стратегія спрямована сьогодні на 

перебудову та ефективний розвиток всієї системи автотранспортної галузі щодо 

перевезень, надання послуг та виконання робіт, на перехід до ринкових 

стосунків. Робота  в нових умовах господарювання, широке впровадження 

економічних методів управління, вдосконалення організації обслуговування 

автомобільної техніки, впровадження прогресивних технологій вимагають 

глибоких знань з цих проблем від спеціалістів. Уряд України ставить перед 

вищою школою завдання корінного покращення їх підготовки. 

Реалізація цього завдання буде залежати від вивчення наукових 

дисциплін серед яких особлива роль належить також дисципліні «Економіка 

підприємства». Певну допомогу студентам в опануванні цими знаннями мають 

надати тести з дисципліни «Економіка підприємства». Тестування розкриває 

глибину змісту основних понять дисципліни, її сучасний стан, проблемний 

підхід до вирішення тих чи інших ситуацій. 

За побудовою тести розподіляються по темам згідно з навчальним та 

робочим планами дисципліни. 

Збірка тестів з дисципліни «Економіка підприємства» призначена для 

проведення поточного контролю рівня знань студентів з теоретичних питань 

курсу. 

Тестові завдання розроблено в тематичному розрізі, вони охоплюють          

основні теми дисципліни «Економіка підприємства» та передбачають тільки 

одиничний вибір правильного варіанта відповіді. 

Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання                

рекомендовано використовувати такі критерії: 

- оцінка «відмінно» - більш 100-90 % правильних відповідей; 

- оцінка «добре» - від 89 до 74 % правильних відповідей; 

- оцінка «задовільно» - від 73 до 60 % правильних відповідей; 

- оцінка «незадовільно» - менш ніж 60 % правильних відповідей. 

Збірка тестів може бути використана як для організації поточного             

тематичного тестування студентів денної форми навчання в аудиторії під            

керівництвом викладача, так і для проведення самоконтролю рівня засвоєння 

матеріалу студентами заочної форми навчання.  

Збірник тестових завдань може бути рекомендований студентам всіх    

спеціальностей, що вивчають дисципліну «Економіка підприємства».    
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ТЕМА 1. АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ – СКЛАДОВА   

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

1. Транспортна система вирішує комплекс завдань, пов’язаних з                       

організацією переміщення вантажів транспортом: 

а)  загального користування; 

б)  не загального користування; 

в)  внутрішньовиробничим; 

г)  усі відповіді правильні. 

 

2. Продукція на транспорті це: 

а) переміщення вантажів; 

б) маса вантажу; 

в) обсяг вантажу; 

г) склад вантажу. 

 

3. До особливостей транспортної продукції не належить: 

а) чітко виражена речова форма; 

б) неможливість зберігання і нагромадження; 

в) прив’язаність до певного місця; 

г) втілення в додаткових витратах, пов’язаних із процесом переміщення. 

  

4. Який транспорт доставляє вантаж за принципом «від дверей до              

дверей»: 

а) автомобільний; 

б) залізничний; 

в) повітряний; 

г) трубопровідний; 

д) водний. 

 

5. Найнижча вартість перевезення на транспорті: 

а) автомобільному; 

б) залізничному; 

в) повітряному; 

г) трубопровідному; 

д) водному. 

 

6. Найбільша вартість перевезення на транспорті: 

а)  автомобільному; 

б)  залізничному; 

в)  повітряному; 

г)  трубопровідному; 

д)  водному. 
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7. До переваг залізничного транспорту не належить: 

а) висока провізна і пропускна здатність; 

б) висока регулярність перевезень; 

в) висока швидкість доставки на великі відстані; 

г) висока доступність до кінцевих споживачів. 

 

8. До недоліків морського транспорту не належить: 

а) низька швидкість доставки; 

б) жорсткі вимоги до упакування; 

в) висока собівартість перевезень на далекі відстані; 

г) мала частота відправлень. 

 

9. До переваг автомобільного транспорту не належить: 

а) висока швидкість доставки; 

б) маневреність і гнучкість; 

в) висока доступність; 

г) висока продуктивність. 

 

10. Автомобільний транспорт найбільш ефективний на відстанях: 

а)  до 300 км; 

б) від 300 до 400 км; 

в) від 400 до 500 км; 

г) понад 500 км. 

 

11. Недоліком повітряного транспорту є: 

а) невисока швидкість доставки; 

б) висока собівартість перевезень; 

в) низьке зберігання вантажу; 

г) низька надійність доставки. 

 

12. Сфера застосування трубопровідного транспорту обмежена:  

а)  відстанню; 

б)  видами транспортних вантажів; 

в)  погодними умовами; 

г)  не обмежена. 

 

13. Схематичні тарифи залізничного транспорту: 

а) фіксують конкретну вартість перевезення обсягу вантажу; 

б) диференціюють залежно від відстані перевезення й характеру                        

перевезених вантажів; 

в) мають договірну основу; 

г) передбачають погодинну оплату експлуатації засобів залізничного            

транспорту. 
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14. Які умови необхідні для забезпечення єдиного транспортного процесу: 

а) узгодження ритму транспортного процесу з ритмом виробництва і            

споживання, скорочення кількості перевалочних операцій; 

б) узгодження ритму роботи транспорту, складів, підприємств і баз; 

в) попередня підготовка вантажів до перевезення; 

г) усі відповіді правильні. 

  

15. Що таке маршрутизація перевезень: 

а) перевезення продукції автомобілем; 

б) раціональне використання рухомого складу; 

в) найбільш досконалий спосіб організації матеріалопотоків вантажів із        

підприємств оптової торгівлі; 

г) перевезення максимальної кількості вантажів. 

 

16. Хто такі транспортні посередники: 

а)  особи або організації, які здійснюють визначення системи доставок,    

пошуки потенційних перевізників; 

б) особи або організації, які виконують комплекс послуг, пов’язаних із         

транспортуванням продукції; 

в) особи або організації, які здійснюють доставку товарів від виробника до 

споживача; 

г) усі відповіді правильні. 

 

17. Транспорт являє собою систему, яка складається з: 

а) транспорту загального користування; 

б) транспорту не загального користування; 

в) транспорту загального і не загального користування. 

 

18. Який із нижченаведених видів транспорту найдешевший для                     

перевезення вантажів більше 100 т на відстань більше 250 км: 

а) автомобільний; 

б) залізничний; 

в) внутрішній водний. 

 

19. Під короткою відстанню в автомобільному транспорті розуміють        

відстань довжиною: 

а) 50-100 км; 

б) 100-200 км; 

в) 200-300 км. 

 

20. На залізничному транспорті для визначення вартості перевезення             

вантажів використовують: 

а) загальні тарифи; 

б) тарифи за перегін рухомого складу; 

в) відрядні тарифи. 
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21. На автомобільному транспорті для визначення вартості перевезення 

вантажів використовують: 

а) тарифи з покілометрового розрахунку; 

б) загальні тарифи; 

в) пільгові тарифи. 

 

22. До основних факторів, від яких залежить розмір плати при                 

перевезеннях вантажів залізницею, відносять: 

а) вид відправника та швидкість перевезень; 

б) загальний пробіг; 

в) фрахтова ставка. 

  

23. До основних факторів, від яких залежить розмір плати при                          

перевезеннях вантажів автомобільним транспортом, відносять: 

а) тип вантажопідйомності автомобіля; 

б) тип та приналежність автомобіля; 

в) скільки вантажу, який перевозиться. 

 

24. На морському транспорті плата за перевезення вантажів                            

здійснюється: 

а) тільки за тарифом; 

б) тільки за фрахтовою системою; 

в) за тарифом або за фрахтовою системою. 
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Тема 2.  ПІДПРИЄМСТВА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ                      

В УМОВАХ РИНКУ 

 

 

1. У  Господарському Кодексі України визначено, що підприємство - це: 

а) господарюючий суб’єкт, що має у власності, господарському веденні чи 

оперативному керуванні відособлене майно і відповідає по своїх зобов’язаннях 

цим майном; 

б) група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення 

загальної мети; 

в) самостійний   суб’єкт   господарювання, створений   компетентним   

органом  державної  влади  або  органом місцевого самоврядування,  або іншими 

суб’єктами  для  задоволення суспільних  та  особистих  потреб шляхом 

систематичного здійснення виробничої,  науково-дослідної,  торговельної, іншої 

господарської діяльності. 

г) організаційно-цілісна сукупність взаємодіючих структур, поєднаних 

для досягнення певних цілей. 

 

2. Відповідно до Господарського Кодексу України у складі підприємства 

інші юридичні особи: 

а) можуть бути, якщо це передбачається статутом підприємства; 

б) можуть бути, якщо це передбачається засновницьким договором; 

в) можуть бути, якщо це передбачається чинним законодавством; 

г) не можуть бути. 

 

3. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня: 

а) державної реєстрації; 

б) виготовлення печатки підприємства; 

в) відкриття розрахункового рахунку; 

г) підписання установчих документів. 

 

4. До установчих документів підприємства відноситься: 

а) патент; 

б) засновницький договір; 

в) ліцензія; 

г) баланс. 

 

5. В установчих документах не повинно бути зазначено: 

а) найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання; 

б) мета і предмет господарської діяльності; 

в) порядок формування майна, розподілу прибутків і збитків; 

г) умови прийняття на роботу найманих робітників. 
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6. Певний перелік обов’язкових правил, що регламентують індивідуальну 

діяльність підприємства та його взаємовідносини з іншими суб’єктами 

господарювання - це: 

а) ліцензія; 

б) статут; 

в) колективний договір; 

г) патент. 

 

7. За способом утворення та формування статутного фонду 

підприємства класифікують на: 

а) головні, дочірні, асоційовані, філії; 

б) унітарні, корпоративні; 

в) комерційні, некомерційні; 

г) національні, іноземні, спільні. 

 

8. За технологічною (територіальною) цілісністю та ступенем 

підпорядкування виділяють підприємства: 

а) головні, дочірні, асоційовані, філії; 

б) унітарні, корпоративні; 

в) великі, середні, малі; 

г) національні, іноземні, спільні. 

 

9. Відповідно до Господарського Кодексу України підприємства відносять 

до великих, середніх або малих за: 

а) площиною;                  

б) формою власності; 

в) положенням на споживчому ринку;              

г) кількістю працюючих та обсягом валового доходу від реалізації. 

 

10. Комерційними визнаються: 

а) будь-які підприємства, що мають самостійний баланс і кошторис; 

б) будь-які підприємства, що діють на основі приватної власності; 

в) будь-які підприємства, що одержують прибуток, незалежно від цілей 

своєї діяльності; 

г) підприємства, що за основну мету своєї діяльності мають отримання 

прибутку. 

 

11. Договірне, тривале оплачуване володіння і використання майнового 

комплексу характерно для: 

а) відкритого акціонерного товариства; 

б) орендного підприємства; 

в) кооперативного підприємства; 

г) товариства з обмеженою відповідальністю. 
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12. Статутний фонд товариства з обмеженою відповідальністю            

поділений на: 

а) акції 

б) внески; 

в) цінні папери; 

г) дві частини. 
   

13. Командитному товариству найбільш властива така риса як: 

а) рівномірний розподіл ризику між засновниками; 

б) формування майна за рахунок пайових внесків засновників у грошовій 

і майновій формі; 

в) різний ступінь майнової відповідальності учасників; 

г) рівна участь всіх учасників в процесі управління.  
 

14. Для закритих акціонерних товариств є характерним:    

а) нерівна номінальна вартість акцій;  

б) акції цих підприємств не надходять у вільний продаж; 

б) кількість акціонерів на цих підприємствах не перевищує 300 чоловік; 

в) акції цих підприємств котируються на фондовій біржі. 
 

15. Засновницький договір є установчим документом для: 

а) акціонерного товариства; 

б) товариства з обмеженою відповідальністю; 

в) командитного товариства; 

г) товариства з додатковою відповідальністю.  

 

16. Акціонерне товариство, що володіє контрольним пакетом акцій          

іншого товариства, відносно нього є: 

а) головним підприємством; 

б) асоційованим підприємством; 

в) дочірнім підприємством; 

г) філією. 

 

17. Філія: 

а) користується юридичною самостійністю; 

б) користується господарською самостійністю;  

в) має власний статут та баланс; 

г) діє від імені та за поручительством головного підприємства. 

 

18. До добровільних об’єднань підприємств і організацій не відносяться: 

а) асоціації; 

б) корпорації; 

в) науково-технічні об’єднання; 

г) консорціуми. 
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19. Організаційною формою існування різновиду картельної угоди для   

кооперації в сфері збуту або закупівель є: 

а) трест; 

б) холдинг; 

в) синдикат; 

г) концерн. 

 

20.  Найпростішою формою договірного об’єднання підприємств є : 

а) консорціум; 

б) корпорація; 

в) асоціація; 

г) холдинг. 

 

21. Тимчасове статутне об’єднання промислового та банківського        

капіталу для досягнення загальної мети – це: 

а) асоціація; 

б) консорціум; 

в) корпорація; 

г) картель. 

  

22. Визначені законом вимоги до діяльності підприємств, обов’язкові для 

виконання всіма підприємствами реалізуються через форми: 

а) ринкового регулювання діяльності підприємств; 

б) прямого державного регулювання діяльності підприємств; 

в) непрямого державного регулювання діяльності підприємств; 

г) опосередкованого державного регулювання діяльності підприємств. 
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Тема 3. ВИРОБНИЧІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТУ 

  

1. Поняття «засоби виробництва» і «виробничі фонди»: 

а) рівнозначні; 

б) поняття «засоби виробництва» ширше, ніж поняття «виробничі               

фонди»; 

в) поняття «виробничі фонди» ширше, ніж поняття «засоби                          

виробництва»; 

г) економічно не пов’язані. 

 

2. Відмітні особливості основних та оборотних фондів підприємства    

полягають у: 

а) тривалості функціонування; 

б) ступені використання у виробничому процесі; 

в) принципі перенесення вартості на вартість продукції, що                        

виготовляється; 

г) усі відповіді вірні.   

 

3. За характером використання основні фонди розділяють на: 

а) виробничі, невиробничі; 

б) активну та пасивну частину; 

в) власні, орендовані; 

г) будинки, споруди, машини, обладнання, інструмент та ін. 

 

4. До основних виробничих фондів не відносять: 

а) інженерні споруди; 

б) передавальні пристрої; 

в) спортивні споруди; 

г) виробничий інвентар. 

  

5. До пасивної частини основних фондів можна віднести: 

а) обладнання; 

б) виробничий інвентар; 

в) виробничий інструмент; 

г) споруди. 

 

6. Співвідношення активної та пасивної частини основних фондів             

підприємства (у відсотках до їхньої загальної вартості) визначає структуру 

основних фондів: 

а) технологічну; 

б) функціональну; 

в) вікову; 

г) галузеву. 
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7.  Рівень прогресивності структури основних фондів залежить від: 

а) рівня технічної оснащеності підприємства; 

б) рівня співвідношення виробничих і невиробничих основних фондів; 

в) вікового складу основних фондів; 

г) співвідношення активної та пасивної частин основних фондів. 

 

8. Облік основних фондів проводиться у одиницях виміру: 

а) лише у вартісних; 

б) лише у натуральних; 

в) у вартісних і натуральних; 

г) усе залежить від особливостей конкретного підприємства. 

 

9. Основні фонди зараховуються на баланс підприємства за вартістю: 

а) первісною; 

б) відновленою; 

в) залишковою; 

г) ліквідаційною. 

  

10.  До первісної вартості основних фондів не входять: 

а) витрати на придбання; 

б) витрати на капітальний ремонт і модернізацію; 

в) транспортні витрати на доставку; 

г) витрати та монтаж. 

 

11. Вартість основних фондів без врахування зносу відображає                 

вартість: 

а) повна; 

б) залишкова; 

в) ліквідаційна; 

г) амортизована. 

 
12. Залишкова вартість основних фондів визначається як різниця між: 

а) первісною та ліквідаційною вартістю; 

б) відновленою та первісною вартістю; 

в) відновленою та ліквідаційною вартістю; 

г) первісною вартістю та вартістю зносу. 

 

13. Фізичний знос основних фондів – це: 

а) поступове перенесення їх вартості на собівартість випущеної              

продукції; 

б) втрата частини їх вартості під впливом науково-технічного прогресу; 

в) поступова втрата споживчої вартості, яка обумовлена не тільки їх          

функціонуванням, але і бездіяльністю; 

г) втрата частини їх вартості під впливом інфляції.   
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14. Попередити втрати від передчасного морального зносу основних          

фондів можна: 

а) протикорозійними засобами; 

б) проведенням капітального ремонту; 

в) модернізацією обладнання; 

г) усіма переліченими заходами. 

 

15. Моральний знос першого роду виникає за умови: 

а) знецінювання основних фондів внаслідок здешевлення їх відтворення; 

б) появи на ринку основних фондів з аналогічними споживчими якостями 

за більш низькою ціною; 

в) знецінювання основних фондів внаслідок використання більш 

продуктивних засобів праці; 

г) правильні відповіді «а» і «б». 

 

16. З наведених визначень моральний знос другого роду характеризує: 

а) поступова втрата основними фондами своєї первісної вартості у          

результаті їх зносу в процесі експлуатації; 

б) зменшення вартості машин та обладнання у результаті випуску                 

аналогічних, але дешевших видів техніки; 

в) зменшення вартості машин та обладнання у результаті випуску значно 

кращих за корисністю видів техніки; 

г) зменшення вартості основних фондів в результаті їх руйнування під 

впливом природних умов. 

 

17. Амортизація основних фондів – це: 

а) зношення основних фондів; 

б) процес перенесення вартості основних фондів на собівартість               

продукції, що виготовлюється; 

в) відтворення основних фондів; 

г) витрати на утримання основних фондів. 

 

18. За цим методом амортизації амортизаційні відрахування                 

розподіляються рівномірно на протязі всього року експлуатації основних            

фондів з врахуванням ліквідаційної вартості: 

а) прямолінійним; 

б) зменшення остаточної вартості; 

в) кумулятивним; 

г) виробничим.  

 

19. До методів прискореної амортизації не належить метод: 

а) прямолінійний; 

б) прискореного зменшення залишкової вартості; 

в) кумулятивний; 

г) правильні відповіді «а» і «в». 
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20. До автомобільного транспорту відповідно до податкового методу 

зменшення залишкової вартості може бути застосована така квартальна   

норма амортизації: 

а) 2 %; 

б) 6 %; 

в) 10 %; 

г) 15 %. 

 

21. Заміна або відновлення окремих елементів устаткування,                          

регулювання його механізмів здійснюється під час проведення: 

а) поточного ремонту; 

б) капітального ремонту; 

в) модернізації; 

г) технічного обслуговування. 

 

22. Вид ремонту, що викликаний руйнуванням основних фондів після            

стихійного лиха або тривалої бездіяльності: 

а) поточний; 

б) капітальний; 

в) відновний; 

г) плановий. 

 

23. Удосконалення діючого виробничого устаткування з метою              

запобігання техніко-економічному старінню і підвищення                                        

техніко-експлуатаційних параметрів до рівня сучасних вимог виробництва 

здійснюється за рахунок проведення: 

а) поточного ремонту; 

б) капітального ремонту; 

в) відновного ремонту;  

г) модернізації. 

 

24. Підвищення технічного рівня виробництва без розширення існуючих 

виробничих площ можливе за рахунок проведення: 

а) капітального ремонту; 

б) технічного переозброєння діючого підприємства; 

в) реконструкції діючого підприємства; 

г) розширення діючого підприємства. 

 

25. Коефіцієнт оновлення основних фондів визначається як відношення: 

а) вартості введених основних фондів до вартості усіх основних фондів на 

кінець року; 

б) вартості введених основних фондів до їх загальної вартості на початок 

року; 

в) вартості введених основних фондів до середньорічної вартості всіх           
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основних фондів; 

г) суми зносу основних фондів до їх первісної вартості.   
  

26. Коефіцієнт вибуття основних фондів визначається як відношення: 

а) вартості основних фондів, що вибули, до середньорічної вартості всіх 

фондів; 

б) вартості основних фондів, що вибули, до вартості всіх основних фондів 

на кінець року; 

в) вартості основних фондів, що вибули, до вартості всіх основних фондів 

на початок року; 

г) залишкової вартості основних фондів до їх початкової вартості.  
  

27. До узагальнюючих показників ефективності використання основних 

фондів не належить: 

а) фондовіддача; 

б) фондомісткість; 

в) фондоозброєність; 

г) коефіцієнт змінності роботи устаткування. 
 

28. Фондовіддача – це показник, який визначає: 

а) величину основних фондів на одиницю виготовленої продукції; 

б) рівень використання оборотних фондів підприємства; 

в) випуск продукції на одну гривню основних фондів; 

г) ефективність відтворення усієї сукупності засобів праці. 
 

29. Фондомісткість – це відношення: 

а) середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції; 

б) обсягу випуску продукції до середньорічної вартості фондів; 

в) річної суми прибутку до середньорічної вартості фондів; 

г) середньорічної вартості основних фондів до середньооблікової                  

чисельності виробничого персоналу.  
 

30. Фондоозброєність – це відношення: 

а) середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції; 

б) обсягу випуску продукції до середньорічної вартості фондів; 

в) річної суми прибутку до середньорічної вартості фондів; 

г) середньорічної вартості основних фондів до середньооблікової                  

чисельності виробничого персоналу.  
 

    31. Середньорічна вартість основних фондів відображає їх вартість: 

а) на початок року; 

б) на кінець року; 

в) на початок року, скореговану на вартість введених на протязі року            

фондів; 

г) на початок року, скореговану на середньорічну вартість введених і            

ліквідованих основних фондів на протязі року. 
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32. Коефіцієнт змінності визначається як відношення: 

а) кількості станко-змін, відпрацьованих за добу, до середньорічної            

вартості норми обладнання; 

б) кількості змін, відпрацьованих за добу, до кількості встановленого           

обладнання; 

в) кількості працюючого обладнання в найбільшу зміну до кількості           

наявного обладнання; 

г) кількості станко-змін, відпрацьованих за добу, до максимальної              

кількості працюючого обладнання в одній зі змін. 

 

33.  Коефіцієнт екстенсивного завантаження обладнання визначається 

як відношення: 

а) кількості виробленої продукції до кількості встановленого обладнання; 

б) трудомісткості річної програми до кількості обладнання; 

в) дійсного фонду часу роботи обладнання до номінального; 

г) фактичної продуктивності обладнання до нормативної. 

 

34. Підприємство придбало обладнання на суму 12 тис.грн. Витрати на 

доставку склали 500 грн., на монтаж - 700 грн. Річний індекс інфляції - 1,2. 

1) початкова вартість складає (грн.): 

а) 12000; б) 12700; в) 13200. 

2) відновлена вартість складає (грн.): 

а) 15840 б) 15240 в) 14400. 

 

35. Первісна вартість основних фондів – 21 тис.грн., ліквідаційна –                

1 тис.грн., нормативний термін експлуатації – 8 років. Річна норма                    

амортизації за прямолінійним методом складатиме: 

а) 10 %; 

б) 12 %; 

в) 15 %; 

г) 18 %. 

 

36. Вартість придбаного обладнання третьої групи основних фондів -           

19 тис.грн. Витрати на доставку та монтаж обладнання - 1 тис.грн.            

Квартальна сума амортизації за податковим методом зменшення залишкової 

вартості складатиме: 

а) 0,4 тис.грн.; 

б) 1,2 тис.грн.; 

в) 2,0 тис.грн.; 

г)  3,0 тис.грн.  
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37. Вартість основних фондів на початок року - 637 тис.грн., на кінець 

року - 720 тис.грн. На протязі року надійшло основних фондів на суму 100 

тис.грн., вибуло - на суму 17 тис.грн.  

1) коефіцієнт оновлення основних фондів: 

а) 0,11; б) 0,14; в) 0,18. 

2) коефіцієнт вибуття основних фондів: 

а) 0,03; б) 0,05; в) 0,07. 

3) швидкість оновлення: 

а) 5,15; б) 6,23; в) 7,14. 

 

38. Обсяг виробництва промислового підприємства - 72 тис.грн.,               

середньорічна вартість основних фондів - 25 тис.грн., кількість робітників -  

100 осіб. 

1) фондомісткість (грн./грн.): 

а) 0,25; б) 0,35; в) 0,72. 

2) фондовіддача (грн./грн.): 

а) 1,16; б) 1,39; в) 2,88. 

3) фондоозброєність (грн./чол.): 

а) 0,16; б) 0,25; в) 0,34. 

 

39. Відповідно до паспортних даних продуктивність верстата складає 

100 одиниць продукції в годину. Фактично на протязі 5 годин роботи вона 

складала 80 одиниць продукції в годину. Коефіцієнт інтенсивного                        

використання обладнання: 

а) 0,5; 

б) 0,6; 

в) 0,8; 

г) 1,25. 
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Тема 4. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВ                                         

АВТОТРАНСПОРТУ, ЇЇ ПОКАЗНИКИ. 

 

  

1. Виробнича програма підприємства – це: 

а) стратегічний план економічного розвитку підприємства; 

б) система планових завдань із виробництва й доставки продукції 

споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості та у 

встановлені строки згідно з договорами поставок; 

в) обчислення планового обсягу випуску продукції, що поставляється на 

зовнішній ринок; 

г) план ресурсного забезпечення підприємства. 

 

2. Виробнича програма підприємства не відображає: 

а) обсягу випуску продукції; 

б) асортимент і номенклатуру; 

в) питому вагу продукції вищої категорії якості; 

г) рентабельність продукції. 

 

3. Першим етапом розробки виробничої програми підприємства є: 

а) складання графіку відвантаження продукції у відповідності зі 

строками, вказаними у договорах із замовником; 

б) складання плану постачань продукції у натуральному вираженні за 

споживачами; 

в) визначення планової номенклатури та асортименту продукції, обсягу її 

постачань у натуральному вираженні згідно укладеним договорам; 

г) визначення обсягу виробництва у натуральному вираженні з                  

календарним розподілом всередині планового року.  

 

 

4. При плануванні виробничої програми використовують показники: 

а) натуральні; 

б) трудові; 

в) вартісні; 

г) усі відповіді правильні. 

 

 

5. До трудових вимірників виробничої програми підприємства не                  

належать: 

а) нормо-години; 

б) людино-години; 

в) станко-години; 

г) тонни. 
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6. Не застосовується планування товарної продукції за заводським           

методом на підприємствах галузі: 

а) машинобудування; 

б) харчової промисловості; 

в) легкої промисловості; 

г) хімічної промисловості. 
 

7. Внутрішньозаводський оборот – це: 

а) вартість продукції підприємства, яка використовується всередині нього 

для подальшої переробки; 

б) вартість продукції підприємства, що реалізована за межі підприємства; 

в) вартість готової продукції, що реалізована робітникам підприємства за 

внутрішніми цінами підприємства; 

г) обсяг незавершеного виробництва у вартісному вираженні. 
 

8. До складу чистої продукції не входить: 

а) вартість сировини та матеріалів; 

б) вартість електроенергії; 

в) сума амортизаційних відрахувань; 

г) усе перелічене. 
 

9. Додаткову вартість, створену на підприємстві, з урахуванням               

амортизаційних відрахувань відбиває показник: 

а) чистої продукції; 

б) нормативно-чистої продукції; 

в) умовно-чистої продукції; 

г) реалізованої продукції. 

 

10. Обсяг нормативно-чистої продукції підприємства розраховується як: 

а) різниця між валовою продукцією і прямими матеріальними витратами; 

б) добуток нормативу чистої продукції на обсяг її випуску у                          

натуральному виражені за всією номенклатурою; 

в) сума заробітної плати усіх категорій працюючих та нормативного   

прибутку; 

г) сума чистої продукції та амортизаційних відрахувань. 
 

11. Виробнича програма підприємства не обґрунтовується: 

а) обсягом капітальних вкладень; 

б) виробничою потужністю; 

в) матеріальними ресурсами; 

г) трудовими ресурсами. 
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12. У планових розрахунках для обґрунтування виробничої програми                

виробничою потужністю використовується такий вид потужності: 

а) вхідна; 

б) резервна; 

в) поточна; 

г) середньорічна. 

 

13. Заробітна плата у розрахунку на одиницю продукції – 2,5 грн,               

нормативний прибуток – 12 грн, обсяг випуску продукції – 100 шт.                        

Нормативно-чиста продукція складатиме: 

а) 1260 грн.; 

б) 1010 грн.; 

в) 1450 грн.; 

г) 1315 грн.     

 

14. Середньорічна вартість основних виробничих фондів – 53 млн. грн, 

фондовіддача 3,1 грн/грн. За цих умов обґрунтований обсяг виробництва              

складатиме: 

а) 164,3 млн.грн.; 

б) 138,5 млн.грн.; 

в) 149 млн.грн.; 

г) 156,2 млн.грн. 

 

15. Чисельність промислово-виробничого персоналу – 100 чоловік,                 

виробіток на одного працюючого – 12 тис.грн. За цих умов обґрунтований         

обсяг виробництва складатиме: 

а) 1120 тис.грн.; 

б) 1200 тис.грн.; 

в) 1100 тис.грн.;   

г) 1000 тис.грн. 

 

15. Середньорічна виробнича потужність підприємства – 3700 млн. грн, 

коефіцієнт її використання – 0,91. За цих умов обґрунтований обсяг                     

виробництва складатиме: 

а) 4066 млн.грн.; 

б) 3367 млн.грн.; 

в) 2503 млн.грн.; 

г) 5625 млн.грн. 

 

16. Виробнича потужність підприємства – це: 

а) наявне діюче виробниче обладнання всіх виробничих підрозділів; 

б) максимально можливий обсяг випуску продукції при повному 

використанні виробничого обладнання; 

в) запланований обсяг виробництва продукції; 

г) сукупність його ресурсів. 
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17. Виробнича потужність не залежить від: 

а) номенклатури, асортименту та якості продукції, що випускається; 

б) кваліфікації робітників; 

в) тривалості виробничого циклу; 

г) наявного на підприємстві обладнання. 

 

18. Одиниці виміру виробничої потужності підприємства: 

а) вартісні; 

б) трудові; 

в) натуральні; 

г) ті ж самі, за якими планується випуск продукції. 

 

19. Виробнича потужність, що визначається періодично у зв’язку зі              

зміною вимог виробництва або перевищенням проектних показників: 

а) проектна; 

б) поточна; 

в) резервна; 

г) планова. 

 

20. Виробнича потужність, що визначається в процесі реконструкції          

діючого або будівництва нового підприємства: 

а) проектна; 

б) поточна; 

в) резервна; 

г) планова. 

 

21. Виробнича потужність підприємства визначається за потужністю 

підрозділів: 

а) основних; 

б) допоміжних; 

в) перспективних; 

г) що є вузькими місцями. 

 

22. Виробнича потужність підрозділів визначається за потужністю           

обладнання: 

а) основного; 

б) допоміжного; 

в) резервного; 

г) що вводиться до експлуатації. 
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23. При визначенні виробничої потужності підприємства                        

використовують фонд часу роботи обладнання: 

а) календарний; 

б) номінальний; 

в) плановий; 

г) фактичний. 

 

24. При безперервному режимі роботи підприємства номінальний фонд 

часу роботи обладнання буде дорівнювати: 

а) фактичному; 

б) плановому; 

в) календарному; 

г) середньостатистичному. 

 

25. Середньорічна виробнича потужність підприємства розраховується 

як: 

а) потужність на початок періоду, скоригована на приріст потужності та 

зменшення потужності за рахунок вибуття; 

б) потужність на початок періоду, скорегована не тільки на приріст             

(зменшення) потужності, а й строки її введення (вибуття); 

в) середньоарифметичне із вхідної та вихідної потужності; 

г) потужність, що склалася станом на 1 червня відповідного періоду.  

 

26. Коефіцієнт використання виробничої потужності розраховується 

як: 

а) частка від ділення запланованої річної продуктивності підприємства на 

середньорічну потужність; 

б) добуток потужності одиниці обладнання на кількість одиниць                

обладнання; 

в) частка від ділення трудомісткості кожного виробу на базову                     

трудомісткість; 

г) частка від ділення вихідної виробничої потужності на вхідну. 

 

27. Якщо коефіцієнт використання потужності менше за одиницю, це 

свідчить про: 

а) недостатність наявної потужності для виконання виробничої програми; 

б) перевищення потенційних виробничих можливостей підприємства над 

запланованою виробничою програмою; 

в) відповідність наявної потужності запланованій виробничій програмі; 

г) відсутність резервів збільшення використання виробничої потужності. 
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28. Річна кількість продукції, що випустило підприємство, складає               

400 тис.од., виробнича потужність підприємства – 440 тис.од./рік.                  

Коефіцієнт використання виробничої потужності складає: 

а) 0,7; 

б) 0,8; 

в) 0,9; 

г) 1,0. 

 

29. На початок року виробнича потужність підприємства склала                

200 тис.од. Протягом року відбулося збільшення потужності на 100 тис.од. 

Вихідна виробнича потужність підприємства склала: 

а) 100 тис.од.; 

б) 200 тис.од.; 

в) 300 тис.од.; 

г) 400 тис.од. 

 

30. Чи відрізняються поняття «оборотні кошти», і «оборотні фонди» 

підприємства? 

а) ні, ці поняття повністю ідентичні; 

б) так, друге входить до складу першого; 

в) так, перше входить до складу другого; 

г) ці поняття економічно не пов’язані. 

 

31. До оборотних коштів не належать: 

а) сировина та основні матеріали; 

б) тара та паливо; 

в) верстати; 

г) напівфабрикати власного виготовлення. 

 

32. Не входять до оборотних фондів: 

а) залишки тари та запасних частин; 

б) запаси сировини, матеріалів, палива; 

в) незавершене виробництво; 

г) залишки готової продукції. 

 

33. При нормі запасів основних матеріалів 30 днів і річної потреби в них у 

розмірі 5400 тис.грн. норматив оборотних коштів в основних матеріалах 

складає: 

а) 180 тис.грн.; 

б) 360 тис.грн.; 

в) 450 тис.грн.; 

г) 540 тис.грн. 
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Тема 5. ТРУД І ЗАРОБІТНА ПЛАТА НА ПІДПРИЄМСТВАХ                          

АВТОТРАНСПОРТУ 
  

1. Сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну  

 підготовку та певний досвід практичної діяльності – це:  

а) трудовий колектив; 

б) персонал підприємства; 

в) кадри підприємства; 

г) трудовий потенціал. 

 

2. З метою характеристики соціальних та моральних потреб працівників 

підприємства, їх особливих цілей та економічних інтересів використовують 

термін: 

а) трудові ресурси; 

б) трудовий колектив; 

в) кадри підприємства; 

г) трудовий потенціал. 
 

3. За характером участі в господарській діяльності підприємства          

персонал підрозділяється на: 

а) виробничий і невиробничий; 

б) робітників, службовців, спеціалістів, керівників; 

в) висококваліфікований, кваліфікований, малокваліфікований,              

некваліфікований; 

г) усі відповіді правильні. 
 

4. Які із зазначених категорій працівників не відносяться до виробничого 

персоналу: 

а) працівники дитячого саду та бази відпочинку; 

б) робітники інструментального цеху; 

в) робітники транспортного цеху; 

г) працівники складу заводу. 

 

5. До категорії «службовець» відносяться працівники, що: 

а) займаються інженерно-технічними, економічними й іншими роботами; 

б) зайняті безпосередньо в процесі виробництва та надання матеріальних 

благ; 

в) здійснюють підготовку й оформлення документації, облік і контроль, 

господарське обслуговування; 

г) обіймають посади керівників структурних підрозділів підприємства. 
 

6. До якої категорії персоналу підприємства слід віднести економіста? 

а) керівники;                                       

б) спеціалісти; 

в) службовці; 

г) робітники. 
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7. До основних робітників не відноситься: 

а) наладчик карусельних верстатів; 

б) токар-розточник механічного цеху; 

в) робітниця відділу технічного контролю; 

г) жодної правильної відповіді. 
 

8. Кваліфікація – це: 

а) вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних             

спеціальних знань; 

б) вид трудової діяльності, здійснення якої потребує практичних навичок; 

в) більш вузький різновид трудової діяльності в межах професії; 

г) сукупність спеціальних знань і практичних навичок, що визначають 

ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій             

обумовленої складності. 
 

9. Вид трудової діяльності, здійснення якої вимагає відповідної              

підготовки, називається: 

а) професією; 

б) спеціальністю; 

в) кваліфікацією; 

г) категорією. 

 

10. Чим відрізняється професія від спеціальності? 

а) те саме; 

б) спеціальність фіксує одну зі сторін професії; 

в) професія фіксує одну зі сторін спеціальності. 
 

11. Чисельність, що включає всіх працівників, що вийшли на роботу, є: 

а) явочною; 

б) обліковою; 

в) середньообліковою; 

г) тимчасовою. 
 

12. Співвідношення кількості прийнятих працівників і середньооблікової 

їх чисельності характеризує коефіцієнт: 

а) плинності персоналу; 

б) прийому персоналу;  

в) вибуття персоналу; 

г) сталості персоналу. 
 

13. Продуктивність праці характеризується: 

а) обсягом випущеної продукції; 

б) обсягом випущеної за одиницю часу продукції у розрахунку на одного 

працюючого; 

в) кількістю продукції, що має бути виготовлена за одиницю часу; 

г) правильні відповіді «б» і «в». 
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14. Якими показниками визначається продуктивність праці? 

а) виробітком і нормою часу; 

б) виробітком і трудомісткістю; 

в) трудомісткістю і фондоозброєністю праці; 

г) нормою чисельності і нормою часу. 

 

15. Яке з понять характеризує виробіток: 

а) кількість продукції, вироблена в середньому на одному верстаті; 

б) вартість виробленої продукції, що приходиться на одного                     

середньооблікового працівника промислово-виробничого персоналу                     

(робітника); 

в) час на виробництво запланованого обсягу продукції; 

г) номенклатура продукції, що випускається. 

 

16. Трудомісткість – це: 

а) затрати робочого часу на одиницю продукції; 

б) обернений показник виробітку; 

в) чисельність працівників, що приходиться на одиницю продукції; 

г) усе перелічене є правильним. 

 

17. Який з показників є вартісним показником продуктивності праці: 

а) кількість зробленої продукції, що приходиться на одного допоміжного 

робітника; 

б) витрати часу на виробництво одиниці продукції; 

в) вартість зробленої продукції, що приходиться на одного                       

середньооблікового працівника промислово-виробничого персоналу; 

г) вартість матеріалів, що приходиться на одного робітника. 

 

18. Який з показників є трудовим показником продуктивності праці: 

а) верстатозмінність; 

б) трудомісткість; 

в) матеріаломісткість; 

г) фондомісткість. 

 

19. Якщо виробіток на одного працівника підприємства підвищиться, то 

трудомісткість: 

а) теж підвищиться; 

б) знизиться; 

в) залишиться незмінною; 

г) усе залежить від особливостей конкретного підприємства. 
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20. Що з нижченаведеного відноситься до галузевих резервів підвищення 

продуктивності праці? 

а) створення нових знарядь та предметів праці; 

б) кооперування; 

в) раціональне розміщення виробництва; 

г) зниження витрат праці на виробництво одиниці продукції. 

 

23. Що з нижченаведеного відноситься до внутрішньовиробничих              

резервів підвищення продуктивності праці? 

а) спеціалізація; 

б) кооперування; 

в) раціональне розміщення виробництва; 

г) ефективне використання знарядь праці. 

 

24. Під час планування продуктивності праці на підприємстві                       

використовуються такі методи планування праці: 

а) прямого і зворотного рахунку; 

б) пофакторний і багатофакторний; 

в) прямого рахунку і пофакторний; 

г) зворотного рахунку і пофакторний. 

 

25. Нормування праці – це: 

а) забезпечення підприємства робочою силою та її правильний розподіл 

між робочими місцями; 

б) умови, в яких здійснюється процес праці; 

в) визначення максимально припустимого часу для виконання конкретної 

роботи або операції в умовах даного виробництва або мінімально припустимої 

кількості продукції, що виготовлюється в одиницю часу; 

г) система технічних, санітарно-гігієнічних і організаційних заходів із   

використання праці. 

 

26. Нормування праці необхідне для: 

а) оптимальної організації заробітної плати; 

б) визначення потреби у різних видах обладнання; 

в) скорочення витрат матеріальних ресурсів на підприємстві; 

г) забезпечення чіткої організації праці персоналу. 

 

27. Для нормування праці не застосовується метод: 

а) аналітичний; 

б) графічний; 

в) статистичний; 

г) досвідний. 
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28. Який час не є елементом норми часу? 

а) час на простої у виробництві з вини працівника; 

б) час на обслуговування робочого місця; 

в) час на відпочинок і особисті потреби; 

г) допоміжний час. 

 

29. Оптимальну кількість обладнання, закріплену за робітником,               

характеризує: 

а) норма часу; 

б) норма виробітку; 

в) норма обслуговування;  

г) норма чисельності. 

 

30. Для визначення чисельності працівників, зайнятих на роботах, які     

нормуються, не треба знати: 

а) планову кількість виробів;  

б) годинну норму виробітку одного працівника;  

в) дійсний фонд робочого часу одного середньооблікового працівника; 

г) сумарну трудомісткість виробничої програми. 

 
31. Для визначення чисельності обслуговуючого персоналу, праця якого не 

нормується, не треба знати: 

а) загальну чисельність одиниць устаткування, що обслуговується;  

б) кількість змін роботи устаткування; 

в) дійсний фонд робочого часу одного середньооблікового працівника; 

г) норму обслуговування на одного працівника. 

 
32. Укажіть який з перерахованих методів не використовується при 

плануванні чисельності основних працівників підприємства: 

а) по нормах виробітку; 

б) по нормах обслуговування; 

в) по нормах оплати праці; 

г) по трудомісткості виробничої програми. 

 
33. Підприємство створено та почало працювати з 21 січня, чисельність 

працюючих 210 осіб. Середньооблікова чисельність за січень дорівнює:  

а) 21 осіб; 

б) 10 осіб; 

в) 75 осіб; 

г) 15 осіб. 
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34. Трудомісткість знизилася на 10%, зростання виробітку                        

становитиме: 

а) 10 %;                    

б) 11,1 %; 

в) 9,1 %; 

г) 7,5 %. 

 

35. Якщо норма виробітку збільшиться на 10%, то норма часу               

зменшиться на: 

а) 8,5 %; 

б) 5,2 %; 

в) 9,1 %; 

г) 10,2 %. 

 

36. Планова трудомісткість робіт на рік складає 638 тис.н-год. Річний 

плановий фонд робочого часу одного робітника - 230 днів, а коефіцієнт                

виконання норм виробітку - 1,02. Підприємство працює в одну зміну,               

тривалість робочої зміни 8 годин. Облікова чисельність робітників: 

а) 209 осіб; 

б) 132 осіб; 

в) 147 осіб; 

г) 340 осіб. 

 

37. Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна плата – 

це: 

а) абсолютна сума коштів, отриманих працівником пропорційно до               

кількості і якості своєї праці; 

б) винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за            

трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує                  

працівникові за виконану ним роботу; 

в) встановлений державою розмір оплати праці, нижче якого не може 

здійснюватися оплата за фактично виконану роботу; 

г) винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за             

трудовим договором власник виплачує працівникові за трудові успіхи,              

винахідливість, особливі умови праці. 

 

38. Основна заробітна плата – це: 

а) будь-який заробіток, що залежить від результатів праці працівника і 

визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами; 

б) встановлений державою розмір заробітної плати, нижче якого не може 

здійснюватись оплата за фактично виконану роботу; 

в) будь який заробіток, що за трудовим договором виплачується                   

працівникові за виконану роботу та надані послуги; 

г) заробіток у вигляді винагород, інших заохочувальних і 

компенсаційних виплат. 



 

32 

39. Додаткова заробітна плата не включає: 

а) тарифні ставки; 

б) доплати; 

в) надбавки; 

г) премії. 
 

40. Сума коштів, отримана на підприємстві працівником за свою працю 

за певний розрахунковий період – це: 

а) номінальна заробітна плата; 

б) реальна заробітна плата; 

в) прибуток робітника; 

г) виробіток робітника. 
 

41. До сфери державного регулювання оплати праці згідно з чинним          

законодавством належить регулювання: 

а) мінімальної заробітної плати; 

б) умов і розмірів оплати праці в бюджетних організаціях та установах; 

в) максимальних розмірів посадових окладів працівників державних      

підприємств; 

г) усі наведені відповіді правильні. 
 

42. Розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням: 

а) вартісної величини мінімального споживчого бюджету з поступовим 

наближенням рівнів цих показників у міру стабілізації та розвитку економіки 

країни; 

б) загального рівня середньої заробітної плати; 

в) продуктивності праці, рівня зайнятості та інших економічних умов; 

г) усі відповіді вірні. 
 

43. Тарифна система оплати праці працівників включає: 

а) тарифні ставки, тарифно-кваліфікаційні довідники; 

б) тарифні ставки, тарифні сітки, тарифно-кваліфікаційні довідники; 

в) тарифні ставки, тарифні сітки; 

г) тарифні ставки, посадові оклади. 
 

44. У тарифно-кваліфікаційному довіднику відображено: 

а) вимоги до знань і вмінь робітників; 

б) тарифні коефіцієнти; 

в) тарифні ставки; 

г) норми часу та виробітку. 
  

45. Тарифна сітка не визначає: 

а) розряд робітників; 

б) умови преміювання; 

в) тарифні коефіцієнти; 

г) годинні тарифні ставки. 
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46. Яка з основних форм заробітної плати є економічно найвигіднішою? 

а) відрядна; 

б) погодинна; 

в) відрядна чи погодинна залежно від умов виробництва. 

 

47. Основний заробіток працівника у разі погодинної оплати праці          

визначається: 

а) відпрацьованим часом і тарифною ставкою; 

б) відпрацьованим часом і відрядною розцінкою; 

в) обсягом виконаної роботи і відрядною розцінкою; 

г) обсягом виконаної роботи і тарифною ставкою. 

 

48. Для оплати праці допоміжних працівників і підсобників                     

використовується система оплати праці: 

а) пряма відрядна;  

б) непряма відрядна; 

в) акордна; 

г) бригадна.  

 

49. Заробітна плата між членами бригади, що працюють у різних            

умовах, розподіляється за: 

а) обсягом випущеної продукції; 

б) кількістю відпрацьованих годино-коефіцієнтів; 

в) розрядом робіт; 

г) коефіцієнтом виконання норм. 

 

50. Заробітна плата за безтарифної системи не залежить від: 

а) кваліфікаційного рівня робітника; 

б) розряду робітника; 

в) коефіцієнта трудової участі; 

г) фактично відпрацьованого часу. 

 

51. Вкажіть, що з нижченаведеного не належить до доплат: 

а) за роботу в наднормовий час; 

б) за роботу у нічний час; 

в) за роботу у важких, шкідливих та особливо важких і шкідливих                     

умовах; 

г) за вислугу років.  

 

52. Вкажіть, що з нижченаведеного не належить до надбавок: 

а) за високу професійну майстерність робітників; 

б) за високі досягнення службовців у праці; 

в) за трудовий стаж; 

г) за суміщення професій (посад). 
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53. Розмір преміальних доплат робітникам визначається у: 

а) відсотках від основної заробітної плати; 

б) відсотках від додаткової заробітної плати; 

в) вигляді конкретної суми; 

г) правильні відповіді «а» і «в». 

 

54. Для розрахунку планового фонду тарифної заробітної плати             

робітників-погодинників необхідно знати: 

а) годинні тарифні ставки І розряду, трудомісткість робіт та середні         

тарифні коефіцієнти; 

б) чисельність працюючих, годинну тарифну ставку І розряду, дійсний 

фонд робочого часу і середні тарифні коефіцієнти; 

в) розцінки і плановий випуск продукції; 

г) годинні тарифні ставки і відпрацьований час. 

 

55. Для розрахунку планового фонду тарифної заробітної плати               

робітників-відрядників необхідно знати: 

а) годинні тарифні ставки І розряду, трудомісткість робіт та середні          

тарифні коефіцієнти; 

б) чисельність працюючих, годинну тарифну ставку І розряду, дійсний 

фонд робочого часу і середні тарифні коефіцієнти; 

в) розцінки і плановий випуск продукції; 

г) годинні тарифні ставки і відпрацьований час. 

 

56. Планування фонду заробітної плати спеціалістів і службовців             

здійснюється на основі: 

а) денної тарифної ставки і кількості робочих днів у періоді; 

б) штатного розкладу і посадових окладів; 

в) розцінок і планового випуску продукції; 

г) годинних тарифних ставок і трудомісткості виробничої програми.  

 

57. Індекс номінальної заробітної плати працівника за період склав 1,35; 

індекс споживчих цін за цей же період - 1,26. Індекс реальної заробітної плати 

працівника: 

а) 1,2; 

б) 1,07; 

в) 1,8; 

г) 2,3. 
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Тема 6. СОБІВАРТІСТЬ ТРАНСПОРТНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

 

1. Собівартість перевезень (робіт, послуг) являє собою: 

а) витрати пов’язані з підготовкою та здійсненням процесу перевезення 

вантажів і пасажирів, а також виконанням робіт і послуг; 

б) витрати підприємства, що пов’язані тільки з виконанням робіт і послуг; 

в) виражені в грошовій формі поточні витрати транспортних підприємств; 

г) витрати на підприємства, що пов’язані тільки з  підготовкою і 

здійсненням процесу перевезень. 

 

2. Які з перелічених елементів не входять до виробничої собівартості: 

а) сировина й основні матеріали; 

б) заробітна плата основних виробничих робітників; 

в) амортизаційні відрахування; 

г) витрати на збут. 

 

3. Виробництво вважається трудомісткім, якщо в структурі                   

собівартості найбільша питома вага припадає на: 

а) амортизацію; 

б) основні матеріали; 

в) заробітну плату; 

г) транспортні витрати. 

 

4. Яка стаття собівартості не належить до непрямих витрат: 

а) витрати на утримання та експлуатацію обладнання; 

б) цехові витрати; 

в) загальнозаводські витрати; 

г) витрати на освоєння та підготовку виробництва. 

 

5. За ступенем однорідності виділяють витрати: 

а) прямі, непрямі; 

б) постійні, змінні; 

в) елементні, комплексні; 

г) пропорційні, непропорційні. 

 

6. Витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу             

перевезення, називаються: 

а) змінними; 

б) постійними; 

в) прямими; 

г) непрямими. 
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7. Розподіл витрат на постійні та змінні здійснюється з метою: 

а) прогнозування прибутку; 

б) визначення для кожної конкретної ситуації обсягу перевезень (робіт, 

послуг), що забезпечує беззбиткову діяльність (критичний обсяг); 

в) виділення цехової, виробничої та повної собівартості; 

г) правильні відповіді «а» і «б». 

 

8. Які витрати не належать до умовно-постійних: 

а) електроенергія й освітлення; 

б) заробітна плата робітників-погодинників; 

в) амортизаційні відрахування; 

г) адміністративно-управлінські витрати. 

 

9. Які витрати не належать до умовно-змінних: 

а) сировина й основні матеріали; 

б) паливо й електроенергія технологічна; 

в) заробітна плата робітників-відрядників; 

г) амортизаційні відрахування. 

 

10. Яка мета групування витрат за калькуляційними статтями: 

а) обрахування прямих та непрямих витрат; 

б) розрахунок собівартості конкретного виду продукції; 

в) складання кошторису витрат на виробництво; 

г) розробка плану зниження собівартості. 

 

11. Калькулювання собівартості певного виду робіт (послуг) 

складається: 

а) у розрізі комплексних статей; 

б) за економічними елементами; 

в) за статтями витрат; 

г) на визначений період. 

 

12. Об’єкт калькулювання – це: 

а) суб’єкт господарювання; 

б) структурні підрозділи суб’єкта господарювання; 

в) виріб; 

г) робоче місце. 

 

13. У звітному періоді собівартість товарної продукції становила 450,2 

млн.грн., витрати на 1 грн. товарної продукції – 0,89 грн. У плановому періоді 

витрати на 1 грн. товарної продукції повинні дорівнювати 0,86 грн., обсяг 

виробництва продукції буде збільшено на 8 %. 

Собівартість товарної продукції планового періоду:  
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а) 546,3 млн.грн.; 

б) 464,4 млн.грн.; 

в) 364,4 млн.грн.; 

г) 126 млн.грн. 

 

17. В плановому періоді у порівнянні з базисним продуктивність праці    

збільшується на 10 %, середньомісячна заробітна плата – на 15 %, питома  

вага заробітної плати в собівартості продукції в базисному періоді складала 

20 %, в плановому – 30 %. Зниження собівартості продукції в плановому        

періоді у порівнянні з базисним складатиме: 

а) 0,9 %; 

б) 1,35 %; 

в) 0,86 %; 

г) 2,05 %.  

 

18. Витрати на виробництво одиниці продукції у частині умовно-змінних 

витрат – 0,5 тис.грн., ціна реалізації одиниці продукції – 1 тис.грн., загальна 

сума умовно-постійних витрат – 50 тис.грн. Мінімальний обсяг продукції,           

необхідний для входження підприємства у зону прибутковості: 

а) 50 одиниць; 

б) 100 одиниць; 

в) 120 одиниць; 

г) 150 одиниць. 

 

19. До прямих витрат відносять: 

а) ті, що залишаються стабільними при зміні обсягів виробництва: 

амортизація, оренда приміщень, податок на майно, погодинна оплата праці 

робітників, заробітна платня та страхування адміністративно-господарського 

апарату; 

б) витрати, що залежать від обсягу виробництва продукції, структури 

продукції, зміни питомих витрат на окремі вироби, витрат сировини і 

матеріалів на одиницю продукції, від середньої вартості одиниці сировини і 

матеріалів; 

в) ті, що змінюються пропорційно обсягу виробництва продукції: 

сировина, матеріали, технологічне паливо та електроенергія. 

 

20. До непрямих витрат відносять: 

а) ті, що пов’язані з виробництвом декількох видів продукції та 

відносяться на об’єкти калькуляції шляхом розподілення пропорційно 

відповідній базі. Наприклад, загальновиробничі та загальногосподарські 

витрати, витрати на утримання основних засобів; 

б) витрати, які залежать від обсягу виробництва продукції, структури 

продукції, зміни питомих витрат на окремі вироби, витрат сировини і 

матеріалів на одиницю продукції, від середньої вартості одиниці сировини і 

матеріалів; 
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в) витрати, які залишаються стабільними при зміні обсягів виробництва: 

амортизація, оренда приміщень, податок на майно, погодинна оплата праці 

робітників, заробітна платня та страхування адміністративно-господарського 

апарату. 

 

21. До постійних витрат відносять: 

а) ті, що залежать від обсягу виробництва продукції, структури продукції, 

зміни питомих витрат на окремі вироби, витрат сировини і матеріалів на 

одиницю продукції, від середньої вартості одиниці сировини і матеріалів; 

б) ті, що залишаються стабільними при зміні обсягів виробництва: 

амортизація, оренда приміщень, податок на майно, погодинна оплата праці 

робітників, заробітна платня та страхування адміністративно-господарського 

апарату; 

в) витрати, пов’язані з виробництвом декількох видів продукції та 

відносяться на об’єкти калькуляції шляхом розподілення пропорційно 

відповідній базі. Наприклад, загальновиробничі та загальногосподарські 

витрати, витрати на утримання основних засобів. 

 

22. До змінних витрат відносять: 

а) ті, що змінюються пропорційно обсягу виробництва продукції: 

сировина, матеріали, технологічне паливо та електроенергія; 

б) витрати, які пов’язані з виробництвом декількох видів продукції та 

відносяться на об’єкти калькуляції шляхом розподілення пропорційно 

відповідній базі. Наприклад, загальновиробничі та загальногосподарські 

витрати, витрати на утримання основних засобів; 

в) залежать від обсягу виробництва продукції, структури продукції, зміни 

питомих витрат на окремі вироби, витрат сировини і матеріалів на одиницю 

продукції, від середньої вартості одиниці сировини і матеріалів. 

 

23. На зміну експлуатаційних витрат впливають наступні фактори: 

а) обсяг вантажних та пасажирських перевезень; 

б) обсяг перевезень, структура перевезень за їх видами, співвідношення 

між експлуатаційними та тарифними тонно-кілометрами, якісні показники 

використання рухомого складу та його пробігів, відхилення ціни на матеріали 

та паливно-енергетичні ресурси та фактичних питомих витрат від планових 

витрат; 

в) кількість робітників на залізниці, їх продуктивність парці та фонд 

оплати праці. 
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Тема 7. ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ АВТОТРАНСПОРТУ 

  

1. Вкажіть правильну відповідь: 

а) поняття «дохід» і «прибуток» ідентичні; 

б) поняття «дохід» ширше від поняття «прибуток»; 

в) поняття «прибуток» ширше від поняття «дохід»; 

г) ці поняття не пов’язані. 
 

2. За характером отримання розрізняють доходи: 

а) від звичайної діяльності, надзвичайні; 

б) від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності; 

в) бухгалтерські, приховані; 

г) валові, чисті. 
 

3. До операційних доходів підприємства не належать доходи від: 

а) реалізації готової продукції, напівфабрикатів; 

б) списання кредиторської заборгованості; 

в) спільної діяльності; 

г) відшкодування раніше списаних активів. 
 

4. До доходів підприємства від фінансових операцій не належать доходи 

від: 

а) інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства; 

б) реалізації іноземної валюти; 

в) спільної діяльності; 

г) одержаних дивідендів. 
 

5. Прибуток – це: 

а) сума грошей, яку можна вилучити у підприємства, не порушивши його 

спроможності продовжувати виробництво на незмінному рівні; 

б) виручка від підприємницької діяльності; 

в) частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на 

виробничу та комерційну діяльність підприємства; 

г) додатковий продукт у грошовому виразі.  
  

6. За характером відображення в обліку виділяють прибуток: 

а) маргінальний, валовий, чистий; 

б) номінальний, реальний; 

в) бухгалтерський, економічний; 

г) капіталізований, спожитий.  
 

7. Основною умовою одержання підприємством певної суми прибутку є: 

а) перевищення доходів над витратами; 

б) здійснення господарської діяльності в певному обсязі; 

в) задоволення попиту; 

г) пошук своєї ринкової ніші. 
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8. Який з фондів не формується за рахунок прибутку: 

а) резервний фонд; 

б) фонд розвитку виробництва; 

в) фонд підвищення професійної майстерності; 

г) фонд матеріального стимулювання. 

 

9. Прибуток, який залишається у розпорядженні підприємства, не може 

бути використаний на: 

а) розвиток підприємства; 

б) стимулювання праці робітників підприємства; 

в) оплату поточних витрат підприємства; 

г) виплату дивідендів за цінними паперами. 

 

10. За чинним законодавством розмір податку на прибуток складає: 

а) 18 %; 

б) 20 %; 

в) 25 %; 

г) 30 %. 

 

11. Який з напрямків не сприяє зростанню прибутку: 

а) збільшення обсягу виробництва; 

б) скорочення умовно-постійних витрат на одиницю продукції; 

в) скорочення частки продукції підвищеного попиту; 

г) впровадження більш прогресивного обладнання. 

 

12. Що в ринковій економіці вважається найбільш доступним способом 

збільшення прибутку: 

а) підвищення цін на продукцію; 

б) збільшення обсягів збуту; 

в) розвиток додаткових послуг; 

г) поліпшення якості продукції. 

 

13. Рентабельність – це: 

а) абсолютний показник ефективності господарської діяльності; 

б) відносний показник ефективності господарської діяльності; 

в) відношення прибутку до витрат на його одержання; 

г) правильні відповіді «б» і «в». 

 

14. Загальний рівень рентабельності підприємства визначається                

процентним відношенням прибутку від звичайної діяльності до: 

а) вартості виробничих фондів; 

б) середньої суми активів; 

в) загальної виробничої собівартості; 

г) суми власного капіталу. 
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15. Взаємозв’язок між рівнем рентабельності виробництва і вартістю 

основних фондів є: 

а) прямий; 

б) обернений; 

в) взаємозв’язку немає. 

 

16. Рентабельність сукупних активів характеризує ефективність                

використання: 

а) оборотних коштів; 

б) основних фондів підприємства; 

в) всього наявного майна підприємства; 

г) активів підприємства, створених за рахунок власних коштів. 

 

17. Рентабельність власного капіталу – це відношення: 

а) прибутку від звичайної діяльності до власного капіталу; 

б) чистого прибутку до власного капіталу; 

в) валового прибутку до власного капіталу; 

г) прибутку (до сплати процентів за кредит) до власного капіталу. 

 

18. Рентабельність продукції визначається як процентне відношення: 

а) прибутку від звичайної діяльності до обсягу реалізації продукції; 

б) чистого прибутку до обсягу реалізації продукції; 

в) прибутку від звичайної діяльності до повної собівартості товарної  

продукції; 

г) правильні відповіді «а» і «в». 

 

19. Взаємозв’язок між рівнем рентабельності продукції і величиною її 

собівартості: 

а) прямий; 

б) обернений; 

в) взаємозв’язку немає. 

 

20. Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як процентне 

відношення: 

а) прибутку, що включається в ціну виробу, до ціни виробу; 

б) прибутку, що включається в ціну виробу, до його собівартості; 

в) ціни виробу до його собівартості; 

г) фактичної собівартості виробу до його планової собівартості.  

 

21. Який захід не забезпечує зростання рівня рентабельності: 

а) зниження матеріаломісткості продукції; 

б) зниження фондовіддачі; 

в) збільшення обсягу виробництва; 

г) скорочення надлишкових запасів оборотних коштів. 
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22. Як повинні змінюватися темпи зростання економічних показників, 

щоб рівень рентабельності підвищувався: 

а) всі показники повинні зростати пропорційно; 

б) показники чисельника повинні випереджувати темпи зростання             

показників знаменника; 

в) темпи зростання обігових коштів повинні випереджувати темпи           

зростання собівартості; 

г) темпи зростання ціни повинні випереджувати темпи зростання            

основних фондів. 

 

23. Який з показників, що характеризують рівень використання               

обладнання, впливає на зниження рівня рентабельності: 

а) скорочення середньорічної вартості парка основного технологічного 

обладнання; 

б) скорочення тривалості часу ремонту; 

в) збільшення середнього віку обладнання; 

г) підвищення частки виробничого обладнання. 

 

24. Мінімізація якого показника веде до зростання рівня рентабельності: 

а) мінімізація виторгу; 

б) мінімізація прибутку; 

в) мінімізація собівартості; 

г) мінімізація обсягу виробництва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 
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АВТОМОБІЛЬНОГО    ТРАНСПОРТУ 

 

1. Назвіть принципи побудови системи оподаткування: 

а) обов’язковість;  

б) єдиний підхід;  

в) економічна обґрунтованість;  

г) простота;  

д) самофінансування. 

 

2. Дайте правильне визначення податку:  

а) обов’язковий платіж до бюджету, який здійснюється платником              

податку  відповідно до законодавчих актів;  

б) гроші, які тимчасово надходять на рахунок бюджетної установи на                

зберігання;  

в) частина заново створеної вартості;  

г) кошти, отримані від фінансових інвестицій.  

 

3. Об’єктом оподаткування власників транспортних засобів є:  

а) машини і механізми для сільськогосподарських робіт; 

б) трактори колісні; 

в)  яхти, судна парусні і човни спортивні; 

г)  трактори на гусеничному ходу; 

д)  правильної відповіді немає. 

   

4.  Не є об’єктом оподаткування податком із власників транспортних 

засобів: 

а)  трактори на гусеничному ходу; 

б)  автомобілі легкові; 

в)  автомобілі вантажні; 

г)  човни моторні і катери, крім човнів із підвісним двигуном (крім                 

спортивних); 

д) правильної відповіді немає. 

  

5. Обчислення податку з власників транспортних засобів для наземних                 

транспортних засобів проводиться, виходячи з: 

а) доходу платника податку; 

б) обсягу циліндрів двигуна або потужності двигуна транспортного             

засобу; 

в)  довжини наземного транспортного засобу; 

г)  екологічних характеристик транспортного засобу; 

д) правильної відповіді немає. 
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6.  Обчислення податку з власників транспортних засобів для водного               

транспорту проводиться, виходячи з: 

а)  потужності двигуна такого транспортного засобу; 

б) обсягу циліндрів двигуна транспортного засобу; 

в) доходу платника, отриманого від експлуатації такого транспортного 

засобу; 

г) довжини корпусу транспортного засобу; 

д) правильної відповіді немає. 

 

7. Що є джерелом сплати до бюджету податку на додану вартість? 

а) балансовий прибуток підприємства;  

б) виручка від реалізації продукції;  

в) прибуток підприємства;  

г) чистий прибуток;  

д) собівартість продукції. 

 

8. Які непрямі податки встановлюються у вигляді надбавок до цін або 

тарифів? 

а) податок на прибуток;  

б) податок на додану вартість;  

в) прибутковий податок;  

г) акцизний збір;  

д) комунальний податок. 

 

9. Як ви вважаєте, від яких чинників залежить сума податку на            

прибуток  підприємства? 

а) оподаткованого прибутку і ставки податку;  

б) чистого прибутку і ставки податку;  

в) загального прибутку;  

г) фонду заробітної плати;  

д) тільки ставки податку. 

 

10. Які податки відносять на витрати виробництва? 

а) збір на обов’язкове пенсійне страхування;  

б) акцизний збір;  

в) податок на додану вартість;  

г) комунальний податок;  

д) податок на прибуток. 

 

11. Назвіть надходження коштів, які не включаються до складу валового 

доходу платника податку на прибуток: 

а) дохід від реалізації цінних паперів;  

б) дохід від надання фінансових послуг;  

в) сума ПДВ, отриманого в складі ціни реалізації продукції;  
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г) сума невикористаної частини коштів, що повертаються зі страхового 

резерву;  

д) дохід від операції лізингу. 

 

12. Назвіть витрати, що не включаються до складу валових витрат          

виробництва і обігу платником податку на прибуток для обчислення                

оподаткованого прибутку: 

а) суми коштів, внесених до страхових резервів;  

б) збір на обов’язкове соціальне страхування;  

в) витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури,                   

підприємства;  

г) виплата дивідендів;  

д) витрати підприємства на придбання ліцензій для ведення господарської 

діяльності. 

 

13.  Джерела сплати податку на прибуток – це: 

а) собівартість продукції;  

б) балансовий прибуток;  

в) чистий прибуток;  

г) виручка від реалізації продукції;  

д) податковий кредит. 

 

14. Назвіть показники, які будуть використані для обчислення суми            

податку на прибуток: 

а) балансовий прибуток;  

б) чистий прибуток;  

в) сума валових витрат виробництва та обігу;  

г) сума нарахованих амортизаційних відрахувань;  

д) скоригований валовий дохід. 

 

15. У чому полягає позитивна роль застосування нульової ставки ПДВ 

для підприємства – платника податку на додану вартість у бюджет? 

а) дає можливість отримати відшкодування вхідного ПДВ;  

б) дає змогу збільшити прибуток від реалізації продукції;  

в) підвищує рентабельність продукції;  

г) знижує собівартість продукції;  

д) зростає балансовий прибуток. 

 

16. Назвіть об’єкт оподаткування для обчислення акцизного збору за            

використання відсоткової ставки: 

а) собівартість продукції;  

б) ціна виробника (оптова ціна);  

в) ціна виробника + акцизний збір;  

г) ціна виробника + ПДВ;  

д) ціна виробника + акцизний збір + ПДВ. 
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17. Назвіть фактори, що впливають на встановлення розміру ставки   

податку на землю в населеному пункті (ставка з одиниці земельної площі): 

а) кількість населення в місті;  

б) призначення земельної ділянки (її використання);  

в) розмір земельної ділянки;  

г) розміщення земельної ділянки в межах міста;  

д) ефективність використання земельної ділянки. 

 

18.  Які фактори впливають на розмір ставки податку із власників         

транспортних засобів (автомобілів)? 

а) потужність двигуна автомобілів;  

б) пробіг автомобіля;  

в) екологічний стан автомобіля;  

г) час випуску (виробництва) автомобіля;  

д) вантажопідйомність автомобіля. 

 

19. Об’єктом для визначення відрахувань на обов’язкове державне               

пенсійне страхування є: 

а) балансовий прибуток підприємства;  

б) фонд споживання;  

в) основна й додаткова заробітна плата;  

г) сума нарахованих дивідендів;  

д) витрати на оплату праці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
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АВТОТРАНСПОРТНОГО         ВИРОБНИЦТВА  

  

1. Ефективність – це відношення: 

а) результату до витрат; 

б) ресурсів до витрат; 

в) витрат до ресурсів; 

г) результату до ресурсів; 

д) правильні відповіді «а» і «г». 

 

2. За наслідками отриманих результатів виділяють ефективність: 

а) економічну, соціальну; 

б) реальну, розрахункову, умовну; 

в) первісну, мультиплікативну; 

г) абсолютну, порівняльну. 

  

3. За методом розрахунку виділяють ефективність: 

а) економічну, соціальну; 

б) локальну, народногосподарську; 

в) реальну, розрахункову, умовну; 

г) абсолютну, порівняльну. 

 

4. За ступенем збільшення ефекту виділяють ефективність: 

а) локальну, народногосподарську; 

б) реальну, розрахункову, умовну; 

в) первісну, мультиплікативну; 

г) абсолютну, порівняльну. 

 

5. Формою прояву економічної ефективності є: 

а) поліпшення умов праці; 

б) зростання продуктивності праці; 

в) зростання життєвого рівня населення; 

г) збільшення рівня зайнятості населення. 

 

6. Найкращих результатів підприємство може досягти за рахунок: 

а) оптимізації витрат на перевезення (робіт, послуг); 

б) мінімізації витрат на перевезення (робіт, послуг); 

в) максимізації витрат на перевезення (робіт послуг); 

г) всі відповіді правильні. 

 

7. Для кожного з наведених нижче економічних понять, позначених           

цифрами, знайдіть відповідне визначення: 

1) економічна ефективність виробництва; 

2) підвищення ефективності виробництва; 

3) узагальнюючий критерій економічної ефективності; 

4) річний економічний ефект від підвищення рівня ефективності             
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виробництва. 

а) зростання випуску продукції з відносно меншими витратами; 

б) співвідношення економічного результату з витратами, що їх               

обумовили; 

в) максимум ефекту при заданих витратах або мінімум витрат на                 

досягнення заданого ефекту; 

г) сума економії всіх витрат у порівнянні з попереднім періодом,               

досягнута у результаті зниження питомих витрат.  

 

8. Конкурентоспроможність підприємства – це: 

а) його здатність впливати на ринкову ситуацію у власних цілях; 

б) рівень його компетенції відносно інших підприємств у нагромадженні 

та використанні економічного потенціалу, а також окремих його складових; 

в) комплексна оцінка кінцевих результатів використання його ресурсів; 

г) рівень виконання запланованих показників.  

 

9. Конкурентоспроможність продукції підприємства – це: 

а) ступінь її відповідності на певний момент вимогам цільових груп             

споживачів; 

б) ступінь її відповідності вимогам обраного ринку за найважливішими 

характеристиками; 

в) ступінь її відповідності чинним стандартам якості; 

г) правильні відповіді «а» і «б». 

 

10. Стратегічна група конкурентів – це певна кількість підприємств: 

а) що функціонують в одній галузі; 

б) що займають близькі позиції на ринку та конкурують між собою на   

основі одних і тих самих конкурентних переваг та однаковими методами; 

в) що мають однаковий профіль; 

г) що знаходяться на одній стадії життєвого циклу. 

 

11. Суть метода різниць при оцінці конкурентоспроможності полягає у: 

а) визначенні переваг та недоліків підприємства за окремими 

показниками, що порівнюються (об’єктами оцінки); 

б) визначенні місця підприємств конкурентів за кожним об’єктом оцінки 

шляхом ранжування досягнутих значень показників; 

в) визначенні узагальнюючої кількісної оцінки становища підприємства в 

конкурентній боротьбі при наявності кількох конкурентів за матричним             

методом; 

г) наочному відображення зон конкурентних переваг та недоліків            

підприємства. 
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