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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Метою навчальної дисципліни є формування системи 

теоретичних знань та практичних навичок і вмінь, що дозволяють 

структурувати і вирішувати економічні проблеми 

автотранспортного підприємства. 

Предметом вивчення є методи і способи раціонального 

поєднання всіх елементів виробничого процесу та наявних 

ресурсів підприємства для досягнення високої ефективності його 

діяльності.  

Завдання дисципліни: оволодіти основами економіки 

транспорту та уміти визначати економічну ефективність 

прийнятих рішень, організаційно-технічних заходів, 

спроможності забезпечити ефективне використання 

матеріальних, фінансових і трудових ресурсів в умовах ринку. 

Знати: 

-сутність основних економічних категорій: основні засоби, 

оборотні засоби, собівартість перевезень, тарифи, прибуток, 

рентабельність, фінанси підприємства, інвестиції тощо;  

- основні напрями розвитку транспортної галузі за ринкових 

умов;  

- пріоритетні напрями виробничої діяльності транспортних 

підприємств;  

- роль інновацій у розвитку транспортної сфери;  

- цінову політику та джерела фінансування транспорту за 

ринкових умов;  

- методи оцінювання ефективності інвестицій у транспортну 

галузь;  

- засоби економічного аналізу виробничо-господарської 

діяльності підприємств транспорту; 

Вміти: 

- виконувати необхідні техніко-економічні розрахунки;  

- застосовувати в техніко-економічних розрахунках математичні 

методи та обчислювальну техніку;  

- розробляти та здійснювати заходи щодо підвищення 

ефективності перевезень, зниження собівартості, підвищення 

продуктивності праці, кращого використання матеріальних, 
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трудових та фінансових ресурсів; 

 - здійснювати техніко-економічний аналіз, обґрунтовувати та 

вибирати технічні, економічні та організаційні рішення у межах 

своєї компетенції.  

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, 

рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 

27 “Транспорт” 
Вибіркова 

Модулів – 1  

Спеціальність: 

275 

“Транспортні 

технології 

(на 

автомобільному 

транспорті)” 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науко- во-

дослідне завдання: 

не передбачене 

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

2-й 2-й 

Лекції 

 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: аудиторних – 

2 самостійної роботи 

студента – 4 

 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

перший 

(бакалаврський) 

26 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 8 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

80 год. 110 год. 

Індивідуальні завдання: 

- 

Форма контролю: 

залік залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

та індивідуаль ної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 33. 

для заочної форми навчання –10. 
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2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. 

Автотранспортне підприємство в сучасній системі 

господарювання та його виробничі ресурси 

 

Тема 1. Транспорт як сфера матеріального виробництва 

Транспортний комплекс України та його роль в системі світових 

економічних зав’язків. Підприємство як суб’єкт господарювання. 

Види підприємств. Порядок створення автотранспортного 

підприємства. Нормативно-правове-забезпечення господарської 

діяльності підприємств. 

Література [1,6,9,13] 

 

Тема 2. Виробничі ресурси автотранспортного підприємства 

Роль виробничих ресурсів в діяльності підприємств. 

Класифікація виробничих ресурсів. Виробнича програма та її 

основні економічні показники. 

Література [ 1,9,11,13] 

 

Тема 3.  Основні  фонди автотранспортного підприємства 

Економічна сутність основних фондів автотранспортного 

підприємства. Класифікація основних фондів, їх оцінка та рух. 

Активна і пасивна частина основних фондів. Показники 

ефективності використання основних фондів. Знос та 

амортизація основних фондів. 

Література [7,9,10,12] 

 

Тема 4. Оборотні фонди автотранспортного підприємства 
Економічна сутність та структура оборотних фондів 

автотранспортного підприємства. Класифікація оборотних  

фондів, їх оцінка та рух. Джерела формування оборотних засобів. 

Показники ефективності використання оборотних фондів/ 

Література [10-13 ] 

 

Тема 5. Трудові ресурси автотранспортного підприємства 

Сутність, значення, склад і структура трудових ресурсів, 
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Планування чисельності і персоналу. Продуктивність праці на 

автомобільному транспорті. Система оплати праці на 

автомобільному транспорті.   

Література [ 1,11,12,13] 

 

 

Змістовий модуль 2. 

Фінансово-економічні результати господарської діяльності 

автотранспортного підприємства 

 

Тема 6. Витрати підприємства 
Поняття і склад витрат транспортного підприємства за окремими 

економічними ознаками та елементами. Розрахунок витрат на 

складську логістику. Зміст і методика обчислення кошторису, 

облік і калькулювання собівартості перевезень та інших видів 

транспортних послуг. Прогнозування собівартості транспортних 

і логістичних послуг. Можливі методи прогнозування (питомих 

витрат, бальний, агрегатний, кореляційний). 

Література [ 9,10,13] 

 

Тема 7. Особливості ціноутворення на ринку транспортних 

послуг. Транспортні тарифи 

Методика формування ціни та елементів її структури на 

транспортні і логістичні послуги. Тарифи залізо вантажного 

транспорту. Тарифи водного транспорту. Тарифи автомобільного 

транспорту. Тарифи пасажирських перевезень. Формування ціни 

на послуги складського господарства. Оподаткування 

транспортної діяльності. Умови міжнародних перевезень 

ІНКОТЕРМС-2010. 

Література [10-13 ] 

 

 

Тема 8. Фінансово-економічні результати суб'єктів 

господарювання 
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Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів 

діяльності підприємства. Рентабельність як відносний показник 

ефективності діяльності підприємства. Види рентабельності. 

Методичні підходи до оцінки загального фінансово-

економічного стану підприємства. Групи показників для оцінки 

прибутковості, ліквідності, оборотності, стабільності та ділової 

активності діяльності транспортних підприємств, методи їх 

обчислення. Управління грошовими потоками та доходами 

транспортних підприємств 

Література [ 9,11,12] 

 

Тема 9. Організація управління транспортними бізнес-

процесами. Облік на транспорті 

Державне управління транспортом. Логістичний підхід до 

управління транспортним підприємством. Оперативне 

управління на транспорті. Сутність, види та методи 

бухгалтерського обліку. Особливості обліку транспортного 

підприємства. Порядок обліку та документування перевезень 

автомобільним транспортом 

Література [6,9,12 ] 

 

Тема 10. Інноваційно-інвестиційна діяльність та сучасні 

моделі розвитку транспортних підприємств 

Життєві цикли бізнесу. Інновації на транспорті. Трансфери 

технологій. Напрями інвестиційних вливань до підприємств сфер 

транспортної галузі України. Інтеграція як узагальнюючий 

процес установлення найбільш ефективної організаційно-

функціональної й управлінської структури підприємства. Етапи 

інтеграційної стратегії підприємства. Трансфертне 

ціноутворення як важливий механізм перерозподілу фінансових 

ресурсів в рамках управління логістичними ланцюжками 

постачань у корпоративних структурах. 

Література [2,3,4,12 ] 
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Запитання для самоконтролю 

1. Що розуміють під поняттям „підприємство”? 

2. Які є підприємства залежно від способу утворення (заснування) 

та формування статутного фонду? 

3. Як поділяються підприємства залежно від кількості працюючих 

та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік? 

4. Поняття та форми господарських товариств? 

5. Що розуміють під поняттям „суб’єкт господарювання”? 

6. Що відносять до послуг підприємств на автомобільному 

транспорті? 

7. Як здійснюється вибір рухомого складу? 

8. Назвіть основні показники, які використовуються при виборі 

рухомого складу? 

9. Розкрийте зміст “виробнича потужність підприємства”? 

10. Як проводиться методика розрахунку виробничої програми? 

11. Дайте визначення промислового підприємства автомобільного 

транспорту?  

12. Що відносять до підприємств, що діють на основі колективної 

власності? 

13. Види та організаційно-правові форми підприємств? 

14. Наведіть приклад господарського об’єднання? 

15. Дайте визначення поняття “основні виробничі засоби”? 

16. Дайте визначення поняття “основні невиробничі засоби”? 

17.  Як класифікуються основні виробничі засоби АТП? 

18. Назвіть основні показники ефективності використання ОЗ? 

19.  Розкрийте суть понять: знос та амортизація? 

20. В чому полягає сутність морального і фізичного зносу ОЗ? 

21. Що таке знос і амортизація основних засобів? 

22. Назвіть основні показники, що характеризують стан та рух 

основних засобів на автотранспортному підприємстві? 

23. Назвіть показники, які характеризують використання основних 

засобів на підприємстві автомобільного транспорту? 

24. Як розраховують рентабельність основних засобів? 

25. Дайте характеристику структурі трудових ресурсів АТП? 

26. Як планується чисельність персоналу автотранспортного 

підприємства? 

27.  Розкрийте суть поняття “продуктивність праці”? 
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28.  Як розраховують продуктивність праці та трудоємність робіт 

на АТП? 

29. Що таке фонд оплати праці? 

30. Структура персоналу підприємства автотранспорту? 

31. Що таке фонд оплати праці? 

32. Що таке «витрати»?  

33. Класифікація витрат  

34. Що таке «собівартість продукції (послуг, робіт)»?  

35.  Що таке «кошторис витрат»?  

36.  Що таке «калькуляція собівартості продукції (послуг, робіт)»? 

37.  Охарактеризуйте основні шляхи зниження собівартості 

продукції (послуг, робіт) на вітчизняних підприємствах 

38. Що таке «ціна»?  

39.  Назвіть і опишіть основні етапи процесу ціноутворення на 

підприємстві.  

40.  Яким чином формуються тарифи на перевезення вантажів 

автомобільним транспортом?  

41.  Яким чином формуються тарифи на перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом на маршрутах загального 

користування?  

42.  Дайте характеристику системі єдиного тарифу.  

43.  Дайте характеристику системі диференційованого тарифу.  

44.  Що таке «фінансова діяльність підприємства»? 

45.  Назвіть і охарактеризуйте методи організації фінансової 

діяльності підприємства.  

46.  Охарактеризуйте порядок формування фінансового результату 

діяльності підприємства?  

47.  У чому полягає сутність і завдання інноваційної діяльності 

підприємства?  
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

Виконання самостійної роботи є складовою навчального 

процесу й активною формою самостійної роботи студентів.  

Мета самостійної роботи – поглибити та систематизувати 

здобуті у процесі вивчення курсу теоретичні знання, сформувати 

вміння самостійно працювати з навчальною, спеціалізованою 

літературою, законодавчими актами та статистичними 

матеріалами і застосовувати теоретичні знання і набуті навички 

на практиці.  

Самостійна робота передбачає виконання теоретичної та 

практичної частини. Обсяг роботи повинен бути не менше 15-ти 

сторінок тексту (комп’ютерний набір – 14 кегль, 1,5 інтервал, 

шрифт Times New Roman). Усі сторінки, за виключенням 

титульної, мають бути пронумеровані. Обов’язковою умовою 

виконання роботи є зміст, що містить питання завдання із 

зазначенням сторінок, вступ та висновки, які повинні 

відображати власне ставлення студента до матеріалу, який 

вивчається, безпосередньо відповідати на питання без розриву 

сторінки та із зазначенням посилань на літературні джерела, а 

також список використаної літератури, який має містити не 

менше 10 джерел. 

 

Теоретична частина 

При виборі теоретичного питання варіант відповідає  

двом останнім цифрам номера залікової книжки. 

 

1. Транспорт, як галузь економіки країни.  

2. Продукція транспорту.  

3. Види транспортних перевезень.  

4. Особливості надання транспортних послуг різними видами 

транспорту.  

5. Поняття і класифікація основних засобів (ОЗ).  

6. Структура ОЗ та фактори, що на неї впливають. 

7. Види і показники зносу ОЗ.  

8. Амортизація рухомого складу за видами транспорту. 
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9. Показники використання ОЗ.  

10. Шляхи підвищення ефективності використання ОЗ 

підприємств транспорту за сучасних умов. 

11. Поняття та матеріальний склад оборотних засобів 

підприємств транспорту.  

12. Структура оборотних засобів та класифікація оборотних 

засобів підприємства.  

13. Формування оборотних засобів підприємства транспорту.  

14. Оборотність оборотних засобів, показники оборотності.  

15. Шляхи прискорення обороту оборотних засобів у сучасних 

умовах роботи транспортних підприємств. 

16. Продуктивність праці, показники та методи її вимірювання (за 

видами транспорту).  

17. Показники продуктивності праці при виконанні перевезень (за 

видами транспорту).  

18. Методи планування продуктивності праці.  

19. Резерви підвищення продуктивності праці на транспорті. 

20. Кадри підприємства, їх склад і структура.  

21. Класифікація персоналу транспортного підприємства (за 

видами транспорту).  

22. Розрахунок чисельності працюючих за категоріями на 

транспортному підприємстві.  

23. Форми та системи оплати праці на підприємствах транспорту.  

24. Тарифна система оплати праці водіїв.  

25. Використання безтарифної системи оплати праці при наданні 

транспортних послуг (за видами транспорту).  

26. Сучасні форми оплати праці на підприємствах транспортної 

галузі. 

27. Поняття і види собівартості транспортних послуг (за видами 

транспорту).  

28. Показники собівартості послуг транспорту.  

29. Класифікація витрат за економічними елементами.  

30. Планування собівартості послуг транспорту.  

31. Класифікація витрат за статтями калькуляцій. Кошторис 

транспортних послуг та собівартість одиниці транспортних 

послуг. Основні шляхи зниження собівартості перевезень (за 

видами транспорту). 
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32. Дохід підприємств транспорту. Види доходів.  

33. Джерела формування доходів.  

34. Поняття і види прибутку транспортного підприємства.  

35. Розподіл прибутку транспортного підприємства.  

36. Основні шляхи підвищення прибутку підприємства.  

37. Рентабельність – узагальнюючий показник ефективності 

діяльності підприємства транспорту. Види рентабельності 

38. Ціноутворення на транспортні послуги за ринкових умов. 

39. Економічна сутність, функції тарифів на перевезення. Види 

тарифів.  

40. Сучасні методи формування тарифів на транспортні послуги. 

Особливості формування тарифів на різні види транспортних 

послуг (за видами транспорту). 

41. Сутність і завдання фінансової діяльності транспортного 

підприємства (за видами транспорту).  

42. Форми фінансової діяльності, внутрішнє і зовнішнє 

фінансування. 3. Акції, облігації як форма фінансування. 

43. Кредит як важлива форма фінансування.  

44. Оренда, лізинг – форми довгострокового кредитування.  

45. Оцінка фінансового стану підприємства транспорту.  

46. Показники ліквідності, платоспроможності, прибутковості, 

ефективності використання активів. 

47. Якість послуг транспорту та необхідність її підвищення.  

48. Показники якості послуг транспорту. 

49. Методи оцінювання якості транспортних послуг.  

50. Економічна ефективність підвищення якості транспортних 

послуг (за видами транспорту 
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Практична частина 

 

Завдання 1. Дати оцінку ефективності використання 

матеріальних, фінансових і трудових ресурсів в умовах ринку. 

1. Розрахувати показники ефективності використання основних 

фондів (за даними таблиці 1) 

2. Розрахувати показники ефективності використання 

оборотних фондів (за даними таблиці 2) 

3. Розрахувати показники ефективності використання трудових 

ресурсів (за даними таблиці 3) 

4. На основі проведених розрахунків зробити висновки щодо 

ефективності використання ресурсів підприємства.  

 

Таблиця 1. 

Вихідні дані для розрахунку 

Параметри 
 Варіант 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обсяг 

перевезення 

пасажирів 

(Опер), пас 

600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 

Середньорічна 

вартість 

основних 

фондів (ОФсер), 

тис грн 

200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 

Середньорічна 

чисельність 

працюючих 

(Ч), осіб 

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
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1. Фондовіддача визначається за формулою: 

                                  Фвід =
Опер

ОФсер
                                (1) 

 

2. Фондоємність визначається за формулою: 

                                          Фвід =
ОФсер

Опер
                                     (2) 

 

3. Фондоозброєність визначається за формулою: 

                                        Фвід =
ОФсер

Ч
                                       (3) 

 

Таблиця 2. 

Вихідні дані для розрахунку 

Параметри 
 Варіант 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обсяг 

господарської 

діяльності 

(𝑸), тис. грн 

2
0

0
0
 

2
1

0
0
 

2
2

0
0
 

2
3

0
0
 

2
4

0
0
 

2
5

0
0
 

2
6

0
0
 

2
7

0
0
 

2
8

0
0
 

3
0

0
0
 

Середньорічні 

залишки 

оборотних 

коштів 

(𝑪зал об зас), 

тис. грн 

630 650 680 710 740 780 800 830 870 890 

 

1. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів визначається за 

формулою: 

                                          Коб =
𝑸

𝑪зал об зас
                          (4) 

2. Обсяг додатково залучених коштів визначається за формулою: 

                                           ∆ОбК =
𝑸

Д
                              (5) 

де Д- кількість днів у періоді, діб 

для розрахунку кількість днів становить 250 діб 
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Таблиця 3. 

Вихідні дані для розрахунку 

Параметри 
 Варіант 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Середньо-

спискова 

кількість 

автомобілів, 

од. 

400 500 600 700 800 650 740 530 640 820 

Коефіцієнт 

використання 

автомобілів 

0,7 0,77 0,78 0,8 0,81 0,83 0,88 0,75 0,74 0,84 

Час 

знаходження 

автомобілів на 

лінії, год.  

9,3 8,1 8,6 9,4 9,6 8,0 9,0 9,5 8,5 8,2 

Планове 

виконання 

виробітку,%. 

102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 

 

1. Чисельність водіїв Nв визначається за формулою: 

                         

плввр

зпн
в

НФ

tАГ
N




 

...

                                        

(6) 

де АГн – автомобіле-години  в наряді; 

tп-з – підготовчо-заключний час ( встановлено в розмірі 0,043год. 

на     1 год. роботи або 18хв. за зміну; 

 Фр.в.в. – кількість годин, що повинен відпрацювати за певний 

період часу; 

Нпл. – планове виконання виробітку,%. 

 

2. Виробіток на одного працюючого визначається за формулою: 

                                         Впр =
Д

Ч
                                            (7) 

Д- дохід від наданих послуг, тис грн 

Ч- чисельність водіїв, осіб 

 

 



17 
 

Завдання 2. Провести групування витрат (постійні та змінні), 

розрахувати собівартість перевезень. Визначити прибуток 

підприємства. За допомогою графічного методу визначити точку 

беззбитковості та спрогнозувати можливий ріст прибутку. 

 
Таблиця 3. 

Вихідні дані для розрахунку 

Група  витрат 
Кошторис 

витрат,  

Фонд заробітної плати, тис. грн 162,0+j 
Відрахування на соціальні заходи, тис. грн 6,0+j 
Витрати на паливно-мастильні матеріали та інші 

експлуатаційні витрати, тис. грн 
292,1+j 

Витрати на ТО і ПР (на матеріали та запасні частини на ТО 

і ПР, ФОТ ремонтників), тис. грн 
16,4+j 

Витрати на ремонт, тис. грн 5,0+j 
Амортизаційні відрахування на відновлення рухомого 

складу, тис. грн 
60,0+j 

Загальногосподарські витрати, тис. грн 88,8+j 
Місячний обсяг перевезень пасажирів, тис. пас 290+j 
Норма прибитку, % 15+j 
Тариф перевезень, грн 8,0 

+j – порядковий номер в заліково-екзаменаційній відомості 
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5. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 
1. Дайте визначення поняття “підприємство” ? 

а) це господарюючий суб’єкт, що має права юридичної особи, 

здійснює свою діяльність на умовах господарського розрахунку з 

метою одержання прибутку 

б) це виробнича одиниця, що надає транспортні послуги 

в) це господарський суб’єкт, що має права фізичної особи, 

здійснює свою діяльність на умовах господарського розрахунку з 

метою одержання прибутку 

г) це форма організації виробництва, що ґрунтується на 

кооперації і виступає як економічно відособлений суб’єкт 

господарювання, це виробнича одиниця, що надає транспортні 

послуги 

д) вірні б і в 

2. Автотранспортне підприємство це …: 

а) форма організації виробництва, що ґрунтується на кооперації 

і виступає як економічно відособлений суб’єкт господарювання, 

це виробнича одиниця, що надає транспортні послуги 

б) господарський суб’єкт, що має права юридичної особи, 

здійснює свою діяльність на умовах господарського розрахунку з 

метою одержання прибутку 

в) господарський суб’єкт, що має права фізичної особи, 

здійснює свою діяльність на умовах господарського розрахунку з 

метою одержання прибутку 

г) виробнича одиниця, що надає транспортні послуги 

д) вірні б і в 

3.  До видів діяльності автотранспортного 

підприємства належать: 

а) перевезення вантажів 

б) перевезення пасажирів 

в) технічне обслуговування і ремонт рухомого складу 

г) експедиторські послуги 

д) усі відповіді вірні 

4. На якому виді транспорту найвища собівартість перевезень 

вантажів? 

а) залізничному 
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б) автомобільному 

в) авіаційному 

г) морському 

д) річковому 

5. На якому виді транспорту найнижча собівартість перевезень 

вантажів? 

а) залізничному 

б) автомобільному 

в) авіаційному 

г) морському 

д) річковому 

6. Малими (незалежно від форми власності) визнаються 

підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих 

за звітний (фінансовий) рік не перевищує: 

а) 25 осіб 

б) 100 осіб 

в) 50 осіб 

г) 250 осіб 

д) 200 осіб 

7. Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких 

середньооблікова чисельність працюючих за звітний 

(фінансовий) рік перевищує : 

а) 25 осіб 

б) 100 осіб 

в) 250 осіб 

г) 50 осіб 

д) 200 осіб 

8. До господарських товариств належать:   

o акціонерне товариство 

а) товариство з обмеженою відповідальністю 

б) товариство з додатковою відповідальністю 

в) повне товариство 

г) усі відповіді вірні 

9.  Господарським товариством є: 

а) фізична особа, статутний (складений) капітал якої поділений 

на частки між учасниками 
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б) юридична особа, статутний (складений) капітал якої 

поділений на частки між учасниками 

в) юридична та фізична  особа, статутний (складений) капітал 

якої поділений на частки між учасниками 

г) державне підприємство 

д) усі відповіді вірні 

10.  Акціонерним визнається товариство: 

а) що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких 

визначається установчими документами 

б) статутний  (складений) капітал якого поділений на частки 

визначених установчими документами розмірів і учасники  

товариства несуть відповідальність  в  межах їх вкладів 

в) яке має статутний (складений) капітал, поділений на 

визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе 

відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства 

г) всі учасники якого займаються спільною підприємницькою 

діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями 

товариства усім своїм майном 

д) в якому разом з одним або більше учасниками, які 

здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і 

несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм 

майном, є один або більше учасників, відповідальність яких 

обмежується вкладом у майні товариства (вкладників), та які не 

беруть участі в діяльності товариства 

11. Товариством з обмеженою відповідальністю визнається 

товариство: 

а) в якому разом з одним або більше учасниками, які 

здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і 

несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм 

майном, є один або більше учасників, відповідальність яких 

обмежується вкладом у майні товариства (вкладників), та які не 

беруть участі в діяльності товариства 

б) яке має статутний (складений) капітал, поділений на 

визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе 

відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства 
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в) всі учасники якого займаються спільною підприємницькою 

діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями 

товариства усім своїм майном 

г) що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких 

визначається установчими документами і учасники  товариства 

несуть відповідальність  в  межах їх вкладів 

д) що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких 

визначається установчими документами 

12.  Товариством з додатковою відповідальністю визнається 

товариство: 

а) в якому разом з одним або більше учасниками, які 

здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і 

несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм 

майном, є один або більше учасників, відповідальність яких 

обмежується вкладом у майні товариства (вкладників), та які не 

беруть участі в діяльності товариства 

б) яке має статутний (складений) капітал, поділений на 

визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе 

відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства 

в) всі учасники якого займаються спільною підприємницькою 

діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями 

товариства усім своїм майном 

г) статутний  (складений) капітал якого поділений на частки 

визначених установчими документами розмірів і учасники  

товариства несуть відповідальність  в  межах їх вкладів 

 що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких 

визначається установчими документами 

13.  Повним визнається таке товариство: 

а) в якому разом з одним або більше учасниками, які 

здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і 

несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм 

майном, є один або більше учасників, відповідальність яких 

обмежується вкладом у майні товариства (вкладників), та які не 

беруть участі в діяльності товариства 

б) яке має статутний (складений) капітал, поділений на 

визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе 

відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства 
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в) всі учасники якого займаються спільною підприємницькою 

діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями 

товариства усім своїм майном 

г) статутний  (складений) капітал якого поділений на частки 

визначених установчими документами розмірів і учасники  

товариства несуть відповідальність  в  межах їх вкладів 

д) що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких 

визначається установчими документами 

14. Командитним  визнається таке товариство: 

а) всі учасники якого займаються спільною підприємницькою 

діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями 

товариства усім своїм майном 

б) яке має статутний (складений) капітал, поділений на 

визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе 

відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства 

в) в якому разом з одним або більше учасниками, які 

здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і 

несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм 

майном, є один або більше учасників, відповідальність яких 

обмежується вкладом у майні товариства (вкладників), та які не 

беруть участі в діяльності товариства 

г) статутний  (складений) капітал якого поділений на частки 

визначених установчими документами розмірів і учасники  

товариства несуть відповідальність  в  межах їх вкладів 

д) що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких 

визначається установчими документами 

15.  Картель -  це: 

а) сукупність підприємств, об’єднаних із метою централізації 

функцій забезпечення ресурсами і маркетингу на визначених 

умовах 

б) таке об’єднання підприємств, при якому здійснюється сильна 

централізованість управління і учасниками повністю втрачається 

виробнича-комерційна самостійність 

в) організаційна форма інтеграції компаній, що об’єднує під 

фінансовим контролем цілу низку різноманітних підприємств 

г) це добровільне об’єднання незалежних структурних одиниць 

юридичних  і фізичних осіб на основі економічної зацікавленості 
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для досягнення не господарської, а наукової , культурної  або 

будь-якої іншої мети 

д) форма союзу підприємців на основі картельної угоди, у якій 

зазначаються умови бізнесу(за обсягом виробництва, цінами на 

товари, квотах на ринках збуту, обмін патентами) 

16. Синдикат - це: 

а) сукупність підприємств, об’єднаних із метою централізації 

функцій забезпечення ресурсами і маркетингу на визначених 

умовах 

б) таке об’єднання підприємств, при якому здійснюється сильна 

централізованість управління і учасниками повністю втрачається 

виробнича-комерційна самостійність 

в) організаційна форма інтеграції компаній, що об’єднує під 

фінансовим контролем цілу низку різноманітних підприємств 

г) це добровільне об’єднання незалежних структурних одиниць 

юридичних  і фізичних осіб на основі економічної зацікавленості 

для досягнення не господарської, а наукової , культурної  або 

будь-якої іншої мети 

д) вид підприємництва суть якого полягає у придбанні 

контрольних пакетів акцій різних компаній з метою встановлення 

контролю над їх діяльністю і отримання доходів у вигляді 

дивідендів 

17.   Трест – це : 

а) сукупність підприємств, об’єднаних із метою централізації 

функцій забезпечення ресурсами і маркетингу на визначених 

умовах 

б) таке об’єднання підприємств, при якому здійснюється сильна 

централізованість управління і учасниками повністю втрачається 

виробнича-комерційна самостійність 

в) організаційна форма інтеграції компаній, що об’єднує під 

фінансовим контролем цілу низку різноманітних підприємств 

г) це добровільне об’єднання незалежних структурних одиниць 

юридичних  і фізичних осіб на основі економічної зацікавленості 

для досягнення не господарської, а наукової , культурної  або 

будь-якої іншої мети 

д) вид підприємництва суть якого полягає у придбанні 

контрольних пакетів акцій різних компаній з метою встановлення 
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контролю над їх діяльністю і отримання доходів у вигляді 

дивідендів 

18.  Конгломерації – це: 

а) сукупність підприємств, об’єднаних із метою централізації 

функцій забезпечення ресурсами і маркетингу на визначених 

умовах 

б) таке об’єднання підприємств, при якому здійснюється сильна 

централізованість управління і учасниками повністю втрачається 

виробнича-комерційна самостійність 

в) організаційна форма інтеграції компаній, що об’єднує під 

фінансовим контролем цілу низку різноманітних підприємств 

г) це добровільне об’єднання незалежних структурних одиниць 

юридичних  і фізичних осіб на основі економічної зацікавленості 

для досягнення не господарської, а наукової , культурної  або 

будь-якої іншої мети 

д) вид підприємництва суть якого полягає у придбанні 

контрольних пакетів акцій різних компаній з метою встановлення 

контролю над їх діяльністю і отримання доходів у вигляді 

дивідендів 

19. Асоціація – це: 

а) це добровільне об’єднання незалежних структурних одиниць 

юридичних  і фізичних осіб на основі економічної зацікавленості 

для досягнення не господарської, а наукової , культурної  або 

будь-якої іншої мети 

б) сукупність підприємств, об’єднаних із метою централізації 

функцій забезпечення ресурсами і маркетингу на визначених 

умовах 

в) таке об’єднання підприємств, при якому здійснюється сильна 

централізованість управління і учасниками повністю втрачається 

виробнича-комерційна самостійність 

г) організаційна форма інтеграції компаній, що об’єднує під 

фінансовим контролем цілу низку різноманітних підприємств 

д) вид підприємництва суть якого полягає у придбанні 

контрольних пакетів акцій різних компаній з метою встановлення 

контролю над їх діяльністю і отримання доходів у вигляді 

дивідендів 
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20.  Холдинг – це: 

а) це добровільне об’єднання незалежних структурних одиниць 

юридичних  і фізичних осіб на основі економічної зацікавленості 

для досягнення не господарської, а наукової , культурної  або 

будь-якої іншої мети 

б) вид підприємництва суть якого полягає у придбанні 

контрольних пакетів акцій різних компаній з метою встановлення 

контролю над їх діяльністю і отримання доходів у вигляді 

дивідендів 

в) сукупність підприємств, об’єднаних із метою централізації 

функцій забезпечення ресурсами і маркетингу на визначених 

умовах 

г) таке об’єднання підприємств, при якому здійснюється сильна 

централізованість управління і учасниками повністю втрачається 

виробнича-комерційна самостійність 

д) організаційна форма інтеграції компаній, що об’єднує під 

фінансовим контролем цілу низку різноманітних підприємств 

21. Корпорації – це: 

а) це добровільне об’єднання незалежних структурних одиниць 

юридичних  і фізичних осіб на основі економічної зацікавленості 

для досягнення не господарської, а наукової , культурної  або 

будь-якої іншої мети 

б) вид підприємництва суть якого полягає у придбанні 

контрольних пакетів акцій різних компаній з метою встановлення 

контролю над їх діяльністю і отримання доходів у вигляді 

дивідендів 

в) вид акціонерного підприємства це об’єднує діяльність 

декількох фірм для досягнення їх загальних цілей або захисту 

визначених привілеїв 

г) таке об’єднання підприємств, при якому здійснюється сильна 

централізованість управління і учасниками повністю втрачається 

виробнича-комерційна самостійність 

д) організаційна форма інтеграції компаній, що об’єднує під 

фінансовим контролем цілу низку різноманітних підприємств 

22.  Концерни – це: 

а) це добровільне об’єднання незалежних структурних одиниць 

юридичних  і фізичних осіб на основі економічної зацікавленості 
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для досягнення не господарської, а наукової , культурної  або 

будь-якої іншої мети 

б) сукупність підприємств, об’єднаних із метою централізації 

функцій забезпечення ресурсами і маркетингу на визначених 

умовах 

в) таке об’єднання підприємств, при якому здійснюється сильна 

централізованість управління і учасниками повністю втрачається 

виробнича-комерційна самостійність 

г) форма крупних договірних об’єднань як правило 

монопольного типу, що дозволяє використовувати можливості 

великомасштабного виробництва 

д) вид підприємництва суть якого полягає у придбанні 

контрольних пакетів акцій різних компаній з метою встановлення 

контролю над їх діяльністю і отримання доходів у вигляді 

дивідендів 

23.  Серед  автотранспортних підприємств виділяють: 

а) пасажирське АТП (Автобусні парки з обслуговування 

міських перевезень,  міжміських перевезень і екскурсійно-

туристичних поїздок) вантажні АТП (Загального призначення, 

спеціалізовані за окремими видами перевезень, товарів 

народного споживання, хлібобулочних виробів) 

б) АТП загального користування підприємства комерційного і 

не комерційного автотранспорту 

в) транспортно-експедиційні підприємства, автовокзал і 

автостанції 

г) спеціалізовані підприємства по технічному обслуговуванню і 

ремонту автомобілів 

д) усі відповіді вірні 

24.  Що відносять до перевізних послуг підприємств 

автомобільного транспорту? 

а) перевезення вантажів і пасажирів 

б) навантажувально-розвантажувальні роботи, упаковка і 

маркування, пакетування і контейнеризація, тимчасове 

зберігання, сортування   

в) інформування споживачів про види і вартість послуг, тарифи 

і умови транспортного обслуговування, надання споживачам 
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консультацій по різних питаннях, пов’язаними з транспортними 

послугами 

г) посередництво між виробником і споживачем продукції 

виконання митних операцій при міжнародних перевезеннях 

здійснення страхових операцій за дорученням вантажовласника 

розшук недоставлених вантажів оформлення з перевізниками або 

їх агентами комерційних актів про недостачі або надлишки 

вантажів, псування вантажів, організація охорони і супроводу 

вантажу в процесі його перевезення і зберігання 

д) роботи, пов’язані із збором, обробкою і передачею інформації 

між учасниками транспортного процесу 

25. Що відносять до технологічних послуг підприємств 

автомобільного транспорту? 

а) перевезення вантажів і пасажирів 

б) навантажувально-розвантажувальні роботи, упаковка і 

маркування, пакетування і контейнеризація, тимчасове 

зберігання, сортування   

в) інформування споживачів про види і вартість послуг, тарифи 

і умови транспортного обслуговування, надання споживачам 

консультацій по різних питаннях, пов’язаними з транспортними 

послугами 

г) посередництво між виробником і споживачем продукції 

виконання митних операцій при міжнародних перевезеннях 

здійснення страхових операцій за дорученням вантажовласника 

розшук недоставлених вантажів оформлення з перевізниками або 

їх агентами комерційних актів про недостачі або надлишки 

вантажів, псування вантажів, організація охорони і супроводу 

вантажу в процесі його перевезення і зберігання 

д) роботи, пов’язані із збором, обробкою і передачею інформації 

між учасниками транспортного процесу 

26.  Що відносять до комерційних послуг підприємств 

автомобільного транспорту? 

а) перевезення вантажів і пасажирів 

б) навантажувально-розвантажувальні роботи, упаковка і 

маркування, пакетування і контейнеризація, тимчасове 

зберігання, сортування   
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в) інформування споживачів про види і вартість послуг, тарифи 

і умови транспортного обслуговування, надання споживачам 

консультацій по різних питаннях, пов’язаними з транспортними 

послугами 

г) роботи, пов’язані із збором, обробкою і передачею інформації 

між учасниками транспортного процесу 

д) посередництво між виробником і споживачем продукції 

виконання митних операцій при міжнародних перевезеннях 

здійснення страхових операцій за дорученням вантажовласника 

розшук недоставлених вантажів оформлення з перевізниками або 

їх агентами комерційних актів про недостачі або надлишки 

вантажів, псування вантажів, організація охорони і супроводу 

вантажу в процесі його перевезення і зберігання 

27. Загальне управління автомобільним транспортом в Україні 

здійснює: 

а) Президент України 

б) Кабінет Міністрів України 

в) Міністерство транспорту і зв’язку України 

г) Міністерство інфраструктури України 

д) Міністерство економічного розвитку України 

28. У практиці роботи підприємств автомобільного транспорту 

використовуються наступні основні види планів: 

а) короткострокові і довгострокові 

б) річні і квартальні 

в) стратегічні, поточні  і оперативні 

г) внутрішні і зовнішні 

д) усі варіанти правильні 

29. Урядовим органом державного управління у галузі 

автомобільного транспорту є: 

а) Міністерство транспорту і зв’язку України 

б) Міністерство інфраструктури України 

в) Міністерство економічного розвитку України 

г) Департамент автомобільного транспорту  («Укравтотранс») 

д) автотранспортне  управління  Міністерства  інфраструктури 

України 
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30. До економічних показників, що визначають виробничі 

можливості підприємства відносять: 

а) дохід і прибуток 

б) рентабельність і собівартість 

в) прибуток та рентабельність 

г) собівартість і прибуток 

д) виробнича потужність підприємства і обсяг виробництва 

31. Прибуток – це: 

а) основний показник роботи підприємства, що визначає 

результати його функціонування, як виробничої системи 

б) основний показник роботи підприємства, що визначає 

результати його функціонування, як економічної системи 

в) дохід підприємства у грошовій формі 

г) витрати підприємства у грошовій формі 

д) не має вірної відповіді 

32. Що потрібно врахувати при виборі типу і марки 

транспортного засобу? 

а) вид перевезень, вид вантажу, відстань перевезень і дорожні 

умови, величину вантажу, вид вантажно-розвантажувальних 

робіт 

б) фронт навантаження й розвантаження й розміри вантажно-

розвантажувальних пунктів 

в) наявність певних типів і моделей рухомого складу на 

підприємстві 

г) обсяг виробництва 

д) усі відповіді вірні 

33. Під виробничою потужністю підприємств автомобільного 

транспорту  промислового типу розуміється : 

а) максимально можливий річний випуск продукції в 

натуральному вираженні в  сформованій номенклатурі й 

асортиментах при прийнятому режимі роботи, повному 

використанні виробничого устаткування й площ, впровадженні 

передової технології, організації праці й виробництва й 

застосуванні прогресивних норм використання устаткування, а 

також максимальному використанні наявних резервів 

виробництва 
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б) обсяг роботи, виконаної наявним рухомим складом 

підприємства при певних техніко-експлуатаційних показниках, 

що склалися в  конкретних умовах 

в) це ділення витрат підприємства на прибуток 

г) це ділення прибутку підприємства на витрати 

д) не має правильної відповіді 

34. Використання виробничої потужності залежить від: 

а) навантажувально-розвантажувальних засобів 

б) раціонального використання транспортних засобів 

в) організації виробництва на підприємстві в цілому 

г) адміністрації підприємства 

д) усі відповіді вірні 

35. До послуг підприємств автомобільного транспорту відносять: 

а) перевізні 

б) технологічні 

в) інформаційні 

г) комерційні 

д) усі відповіді вірні 

36.  Промислові підприємства автомобільного транспорту – це:  

а) авторемонтні заводи і майстерні 

б) станції технічного обслуговування 

в) шиноремонтні заводи і майстерні 

г) заводи з виготовлення спеціального гаражного обладнання 

д) усі відповіді вірні 

37.  Виберіть найбільш правильне визначення «транспорт 

загального користування»: 

а) це будь-який транспорт, на якому предмети перевезень 

переміщуються по транспортних комунікаціях одиницями чи 

окремими групами за допомогою незалежно рухомих 

транспортних одиниць 

б) це відомчий транспорт,  що виконує перевезення тільки свого 

відомства і не зобов’язаний задовольняти потреби всіх інших 

клієнтів 

в) це транспорт, що здатний здійснювати майже всі види 

перевезень (вантажні і пасажирські ) і до нього відносяться всі 

види транспорту (автомобільний, залізничний, морський, 

повітряний тощо) 
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г) це транспорт, який відповідно до діючих законоположень 

повинен здійснювати переміщення пасажирів і вантажів 

державних установ і організацій, громадських організацій, а 

також приватних підприємств та осіб 

д) це транспорт, який виконує перевезення між сусідніми 

економічними районами 

38. Який вид транспорту в Україні займає  перше місце за 

вантажообігом і пасажирооборотом серед усіх видів транспорту? 

а) автомобільний 

б) залізничний 

в) морський і річковий 

г) авіаційний 

д) трубопровідний 

39. До складу автомобільного транспорту входять: 

а) підприємства, що здійснюють перевезення пасажирів та 

вантажів, рухомий склад залізничного транспорту, промислові, 

будівельні, постачальницькі організації, організації незалежно 

від форм власності, що забезпечують його діяльність 

б) підприємства автомобільного транспорту, залізничного, що 

здійснюють перевезення вантажів та пасажирів та інші 

підприємства незалежно від форм власності, що забезпечують 

його діяльність 

в) підприємства автомобільного транспорту, що здійснюють 

перевезення вантажів та пасажирів, рухомий склад, а також 

автовокзали і автостанції, навчальні заклади, ремонтні організації 

та інші установи, що забезпечують роботу автомобільного 

транспорту 

г) підприємства та організації, які мають автомобільний 

транспорт, забезпечують його розвиток та утримання на рівні, що 

відповідає вимогам безпеки при наданні транспортних послуг 

д) АТП, зупинки, депо, СТО, доки, ремонтні майстерні та 

заводи, склади, термінали, вокзали, аеропорти, причали, 

компресорні та насосні станції 

40. Валовий оборот - це : 

а) кінцевий результат промислово-виробничої діяльності 

підприємства за звітний період, тобто характеризує загальний 

обсяг виробленої продукції у вартісному вираженні  
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б) продукція, яка підготовлена до відпуску за межі основної 

діяльності підприємства 

в) продукція, яка у даному періоді повністю оплачена 

споживачем 

г) обсяг сукупної продукції у вартісному виразі усіх 

промислово-виробничих цехів підприємства незалежно від 

подальшого призначення і використання 

д) обсяг виробництва, що визначається за стабільними 

нормативами чистої продукції, які відображають суспільно 

необхідні затрати живої праці 

41.  Для оцінки перевізної роботи транспорту використовують 

показники: 

а) зведена продукція, кількість відправлених тонн вантажів 

б) вантажообіг, пасажирооборот 

в) кількість відправлених пасажирів, зведена продукція 

г) пасажирооборот, кількість відправлених пасажирів за певний 

період 

д) експлуатаційна швидкість рухомого складу 

42. Валова продукція - це: 

а) обсяг сукупної продукції у вартісному виразі усіх 

промислово-виробничих цехів підприємства незалежно від 

подальшого призначення і використання 

б) продукція, яка підготовлена до відпуску за межі основної 

діяльності підприємства 

в) кінцевий результат промислово-виробничої діяльності 

підприємства за звітний період, тобто характеризує загальний 

обсяг виробленої продукції у вартісному вираженні 

г) продукція, яка у даному періоді повністю оплачена 

споживачем 

д) обсяг виробництва, що визначається за стабільними 

нормативами чистої продукції, які відображають суспільно 

необхідні затрати живої праці 

43. Товарна продукція – це: 

а) обсяг сукупної продукції у вартісному виразі усіх 

промислово-виробничих цехів підприємства незалежно від 

подальшого призначення і використання 
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б) продукція, яка підготовлена до відпуску за межі основної 

діяльності підприємства 

в) кінцевий результат промислово-виробничої діяльності 

підприємства за звітний період, тобто характеризує загальний 

обсяг виробленої продукції у вартісному вираженні 

г) продукція, яка у даному періоді повністю оплачена 

споживачем 

д) обсяг виробництва, що визначається за стабільними 

нормативами чистої продукції, які відображають суспільно 

необхідні затрати живої праці 

44. Реалізована продукція  – це: 

а) обсяг сукупної продукції у вартісному виразі усіх 

промислово-виробничих цехів підприємства незалежно від 

подальшого призначення і використання 

б) продукція, яка підготовлена до відпуску за межі основної 

діяльності підприємства 

в) кінцевий результат промислово-виробничої діяльності 

підприємства за звітний період, тобто характеризує загальний 

обсяг виробленої продукції у вартісному вираженні 

г) продукція, яка у даному періоді повністю оплачена 

споживачем 

д) обсяг виробництва, що визначається за стабільними 

нормативами чистої продукції, які відображають суспільно 

необхідні затрати живої праці 

45. Основними функціями управління на транспорті є: 

а) оперативне планування перевезень, регулювання парку 

рухомого складу, ревізійний контроль 

б) єдиноначальність, дисципліна, взаємодія транспорту 

в) оперативне планування, взаємодія, ефективність 

г) підбір і розстановка кадрів, взаємодія, контроль і ревізія 

д) дотримання нормативних актів, планомірність в роботі 

46. Основними методами управління на транспорті є: 

а) оперативне планування, взаємодія видів транспорту, 

контрольні методи 

б) нормативний, балансовий, програмно-цільовий  

в) методи математичної статистики, моделі, екстраполяції 
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г) економічні, організаційно-розпорядчі, соціально-

психологічні 

д) оперативне планування, взаємодія, ефективність 

47. Нормативна чиста продукція  – це: 

а) обсяг виробництва, що визначається за стабільними 

нормативами чистої продукції, які відображають суспільно 

необхідні затрати живої праці 

б) обсяг сукупної продукції у вартісному виразі усіх 

промислово-виробничих цехів підприємства незалежно від 

подальшого призначення і використання 

в) продукція, яка підготовлена до відпуску за межі основної 

діяльності підприємства 

г) кінцевий результат промислово-виробничої діяльності 

підприємства за звітний період, тобто характеризує загальний 

обсяг виробленої продукції у вартісному вираженні 

д) продукція, яка у даному періоді повністю оплачена 

споживачем 

48. Економіка автотранспортного підприємства як наука вивчає: 

а) організацію праці та управління виробництвом 

б) виробничі відносини між людьми та дію економічних законів 

у процесі транспортного виробництва 

в) створення ринків у різних галузях народного господарства  

г) діяльність автотранспортних підприємств 

д) не має вірної відповіді 

49.  Автотранспортне підприємство - це: 

а) добровільне об’єднання осіб для спільної транспортної 

діяльності 

б) суб’єкт господарювання, що має право виробити транспортну 

продукцію 

в) суб’єкт господарювання, має право юридичної особи і 

здійснює свою діяльність з метою одержання прибутку 

г) добровільне об’єднання осіб для обслуговування членів 

кооперативу 

д) не має вірної відповіді 

50.  Що є основною метою діяльності автотранспортного 

підприємства?  

а) раціональне використання ресурсів 
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б) оновлення і модернізація устаткування 

в) виробництво якісної продукції 

г) одержання максимального прибутку 

д) створення сприятливих умов для перевезення вантажів і 

пасажирів 

51.  Під матеріально-технічною базою транспортного 

господарства розуміють: 

а) засоби виробництва і трудові ресурси 

б) частка високоефективних систем машин 

в) сукупність всіх матеріально-технічних засобів, що 

забезпечують виробничу діяльність 

г) частка машин на основі електрифікації 

д) рухомий склад автотранспортного підприємства 

52. Основною умовою одержання підприємством прибутку є:  

а) забезпечення господарської діяльності виробничих 

підрозділів 

б) будівництво елементів соціальної інфраструктури 

в) перевищення грошової виручки над витратами 

г) утримання соціальних закладів 

д) валовий дохід 

53. Ринкові умови господарювання автотранспортного 

підприємства не передбачають:  

а) конкуренцію 

б) наявність приватної власності 

в) свободу підприємницького вибору 

г) централізоване планування 

д) отримання прибутку 

54. Автотранспортне підприємство в ринковому механізмі 

характеризується:  

а) економічною свободою людини 

б) рівновагою інтересів покупців та продавців 

в) дією економічних норм та нормативів 

г) дією законів попиту і пропозиції 

д) не має вірної відповіді 

55.  Ознаки, за якими автотранспортні підприємства відносять до 

групи малих підприємств:  

а) розмір статутного капіталу 
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б) розмір одержуваного прибутку 

в) кількість рухомого складу 

г) чисельність працюючих 

д) кількість наданих транспортних послуг 

56. За правовим статусом і формою господарювання 

автотранспортні підприємства класифікуються на: 

а) комерційні і не комерційні 

б) одноосібні, кооперативні, орендні, господарські товариства 

в) приватні, колективні, комунальні, державні  

г) лізингові, промислові, банківські, торговельні, страхові 

д) державні і не державні  

57. Що лежить в основі ефекту підприємницької діяльності: 

а) підприємницька ідея 

б) отримання прибутку як результату підприємницької 

діяльності 

в) бажання і можливості підприємця  

г) новаторська ініціативна діяльність 

д) організація виробництва  

58. До соціальної інфраструктури підприємства входять такі 

об’єкти: 

а) їдальні, кафе, магазини 

б) лікарні, поліклініки, медпункти 

в) житлові будинки, заклади побутового обслуговування 

г) дитячі дошкільні заклади 

д) усі відповіді правильні 

59. До чинників, що впливають на фізичний знос основних 

фондів, відносять: 

а) їх склад за окремими елементами 

б) ступінь зносу 

в) оплата праці  

г) ціни на обладнання 

д) кваліфікація робітників  

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

а) рівнозначні 

б) поняття «засоби виробництва» ширше, ніж поняття 

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

виробництва»  

г) поняття економічно не пов'язані 

д) не має правильної відповіді 

61. Коефіцієнт надходження основних фондів визначається як 

відношення:    

а) вартості введених фондів до вартості усіх фондів на початок 

року 

б) вартості введених фондів до середньорічної вартості усіх 

фондів 

в) вартості введених фондів до вартості усіх фондів на кінець 

року 

г) суми зносу до балансової вартості основних фондів на 

початок року 

д) суми зносу до балансової вартості основних фондів на кінець 

року 

62. Рентабельність основних виробничих фондів 

автотранспортного підприємства визначається: 

а) відношенням балансового прибутку до обсягу реалізації 

продукції 

б) відношення прибутку від реалізації до виручки від реалізації 

в) відношенням балансового прибутку до середньорічної 

вартості основних виробничих фондів автотранспортного 

підприємства 

г) відношенням прибутку до середньої вартості основних 

фондів та матеріальних оборотних коштів 

д) відношенням балансового прибутку до собівартості 

63. До складу основних виробничих фондів автотранспортного 

підприємства включають такі матеріально-речові елементи: 

а) будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби, 

запаси сировини та матеріалів 

б) будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини та 

обладнання, незавершене виробництво, інструменти та знаряддя, 

транспортні засоби 

в) будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби 

г) виробничі запаси, грошові кошти, дебіторська заборгованість 

д) не має вірної відповіді 
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64. Які елементи включають до складу оборотних фондів 

автотранспортного підприємства?  

а) будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби, 

запаси сировини та матеріалів 

б) будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини та 

обладнання, незавершене виробництво, інструменти та знаряддя, 

транспортні засоби 

в) будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби 

г) виробничі запаси, грошові кошти, дебіторська заборгованість 

д) не має вірної відповіді 

65. Коефіцієнт вибуття основних фондів – це:  

а) відношення вартості основних фондів, що вибули, до 

середньорічної вартості всіх фондів 

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

всіх основних виробничих фондів на кінець року 

в) суми зносу до балансової вартості основних фондів на 

початок року 

г) відношення вартості основних фондів, що вибули,  до 

вартості усіх фондів на початок року 

д) суми зносу до балансової вартості основних фондів на кінець 

року 

66. Ефективне використання основних засобів  АТП 

характеризують наступні показники:  

а) коефіцієнт змінності 

б) коефіцієнт оборотності 

в) коефіцієнт технічного стану 

г) фондомісткість, фондовіддача 

д) прибуток 

67. Фондовіддача – це відношення:  

а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску 

продукції у вартісному вираженні 

б) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску 

продукції у натуральному вираженні 

в) прибутку до собівартості 

г) обсягу випуску продукції до середньорічної вартості 

основних виробничих фондів 

д) собівартості до прибутку 
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68. Основні виробничі засоби це: 

а) засоби, які не беруть участь у процесі виробництва й не 

переносять свою вартість на виробничу продукцію 

б) засоби, які неодноразово беруть участь у виробничому 

процесі, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їхня 

вартість переноситься на знову створену роботу поступово, 

частинами, у міру зносу 

в) засоби, беруть участь у виробничому процесі лише один раз, 

зберігаючи при цьому свою грошову форму, а їхня вартість 

переноситься на знову створену роботу  

г) засоби, які беруть участь у процесі виробництва й не 

переносять свою вартість на виробничу продукцію 

д) предмети праці, які споживаються в однократному 

виробничому циклі, повністю втрачаючи свою натуральну 

форму, при цьому і вартість одноразово переноситься на вартість 

готової продукції 

69. Активною частиною основних виробничих засобів 

називають: 

а) ті оборотні засоби, які знаходяться в період до 1 року 

б) ті оборотні засоби, які знаходяться в період до 0,5 року 

в) ті основні виробничі засоби, які безпосередньо приймають 

участь в транспортному виробництві 

г) ті основні виробничі засоби, що тільки забезпечують 

транспортний процес 

д) не має вірної відповіді 

70. Пасивною частиною основних виробничих засобів 

називають: 

а) ті оборотні засоби, які знаходяться в період до 1 року 

б) ті оборотні засоби, які знаходяться в період до 0,5 року 

в) ті основні виробничі засоби, що тільки забезпечують 

транспортний процес 

г) ті основні виробничі засоби, які безпосередньо приймають 

участь в транспортному виробництві 

д) не має вірної відповіді 

71. Основними показниками, що характеризують рух основних 

виробничих засобів на АТП є: 

а) коефіцієнт обороту, термін обороту, коефіцієнт завантаження 
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б) прибуток, дохід, рентабельність 

в) коефіцієнт вибуття,  коефіцієнт надходження, коефіцієнт 

оновлення, коефіцієнт придатності і зносу основних виробничих 

засобів 

г) амортизація, статичний коефіцієнт використання основних 

виробничих засобів 

д) коефіцієнт оборотності, коефіцієнт придатності, коефіцієнт 

вибуття основних виробничих засобів 

72. Дайте визначення поняття “амортизація”?    

а) це планомірний процес відшкодування зношування основних 

фондів шляхом поступового включення частини їхньої вартості у 

витрати на знову створений продукт або виконану транспортну 

роботу 

б) показує, яку частку складає залишкова вартість основних 

виробничих засобів від першопочаткової їх вартості 

в) це економічна категорія, яка у вартісній формі відображає 

величину фізичного зношення всіх грошових коштів 

г) показує, яка частка основних виробничих засобів, що була на 

балансі підприємства на початок періоду вибули за певний період 

із-за зносу або інших причин 

д) жодна відповідь не вірна 

73. Назвіть методи нарахування амортизації?    

а) метод прямолінійного нарахування амортизації, виробничий 

, подвійної норми амортизації, кумулятивний 

б) виробничий та невиробничий методи 

в) балансовий і аналітичний методи 

г) прямий і не прямий методи 

д) жодна відповідь не вірна 

74. До оборотних засобів не належать:  

а) сировина і основні матеріали 

б) тара і паливо 

в) грошові засоби 

г) транспортні засоби 

д) дебіторська заборгованість 

75. Яка з наведених відповідей правильна:  

а) незавершене виробництво входить до складу дебіторської 

заборгованості 



42 
 

б) незавершене виробництво входить до складу грошових 

засобів 

в) незавершене виробництво входить до складу основних 

засобів 

г) незавершене виробництво входить до складу оборотних 

засобів 

д) жодна відповідь не вірна 

76. Які елементи входять до фондів обігу:  

o запаси сировини й матеріалів 

а) витрати майбутніх періодів 

б) паливо 

в) товари на складі 

г) жодна відповідь не вірна 

77. До фондів обігу відносяться:  

а) матеріальні ресурси підприємства 

б) транспортні засоби підприємства, виробничі будівлі, споруди 

в) незавершене виробництво 

г) готова продукція на складі підприємства, відвантажена 

продукція, грошові кошти в розрахунках 

д) прибуток, кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 

78. Показник, який визначає кількість оборотів, що роблять 

оборотні засоби за певний період, називається:  

а) фондовіддача 

б) рентабельність 

в) коефіцієнт збереження 

г) коефіцієнт оборотності 

д) період обороту 

79. Назвіть показники ефективності оборотних засобів?  

а) фондовіддача 

б) рентабельність 

в) коефіцієнт збереження 

г) коефіцієнт оборотності 

д) прибуток 

80. Як визначається коефіцієнт оборотності? 

а) як  відношення тривалості періоду (місяць, квартал, рік) до 

коефіцієнта їх оборотності 
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б) як відношення обсягу реалізованої транспортної продукції до 

середньорічного залишку оборотних активів 

в) як відношення прибутку до середньорічної вартості 

оборотних активів  

г) як відношення собівартості до середньорічної вартості 

оборотних активів 

д) як відношення середньорічної вартості оборотних активів до 

прибутку 

81. Як визначається тривалість одного обороту оборотних 

активів? 

а) як відношення обсягу реалізованої транспортної продукції до 

середньорічного залишку оборотних активів 

б) як  відношення тривалості періоду (місяць, квартал, рік) до 

коефіцієнта їх оборотності 

в) як відношення прибутку до середньорічної вартості 

оборотних активів  

г) як відношення собівартості до середньорічної вартості 

оборотних активів 

д) як відношення середньорічної вартості оборотних активів до 

прибутку 

82. Як визначається коефіцієнт використання оборотних активів? 

а) як  відношення тривалості періоду (місяць, квартал, рік) до 

коефіцієнта їх оборотності 

б) як відношення прибутку до середньорічної вартості 

оборотних активів 

в) як відношення обсягу реалізованої транспортної продукції до 

середньорічного залишку оборотних активів  

г) як відношення собівартості до середньорічної вартості 

оборотних активів 

д) як відношення середньорічної вартості оборотних активів до 

прибутку 

83. Залежно від джерел формування й поповнення,  оборотні 

кошти розділяються на: 

а) нормовані та ненормовані 

б) власні та позикові 

в) виробничі та невиробничі  

г) загальні та конкретні 
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д) короткострокові та довгострокові 

84. Залежно від особливостей планування, оборотні  кошти 

підрозділяються на: 

а) нормовані та ненормовані 

б) виробничі та невиробничі  

в) власні та позикові 

г) загальні та конкретні 

д) короткострокові та довгострокові 

85. До складу виробничих запасів АТП належать: 

а) автомобільні шини 

б) автомобільне паливо, ремонтно-будівельні матеріали  

в) запасні частини, матеріали для ремонту автомобілів 

г) витрати майбутніх періодів 

д) автомобілі 

86. Оборотні засоби – це: 

а) частина виробничих засобів у вигляді певної сукупності 

предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному 

виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають 

натуральну форму і переносять всю свою вартість на вартість 

продукції, що виробляється 

б) такі засоби, які тривалий час та у незмінній натурально-

речовій формі беруть участь у процесі виробництва, переносячи 

поступово свою вартість на продукцію по мірі зносу у вигляді 

амортизаційних відрахувань  

в) засоби, які не беруть участь у процесі виробництва й не 

переносять свою вартість на виробничу продукцію 

г) матеріальні цінності, що призначаються платником податку 

для використання у господарській діяльності платника податку 

впродовж періоду, який перевищує 365 календарних днів з  дати 

введення в експлуатацію таких  матеріальних  цінностей, та 

вартість яких перевищує 1тис грн і поступово зменшується у 

зв’язку з фізичним або моральним зносом 

д) не має вірної відповіді 

87. Залежно від характеру участі основних засобів у процесі 

виробництва їх поділяють на: 

а) виробничі та невиробничі 

б) нормовані та ненормовані  
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в) загальні та конкретні 

г) власні та позикові  

д) короткострокові та довгострокові 

88. До нематеріальних активів відносять: 

а) права на об’єкти промислової, інтелектуальної власності 

б) транспортні засоби  

в) будівлі і споруди 

г) дебіторська заборгованість 

д) кредити 

89. Капітальні вкладення автотранспортного підприємства 

включають: 

а) витрати на паливо 

б) витрати на оплату праці водіїв 

в) витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання 

рухомого складу 

г) амортизацію рухомого складу 

д) витрати на ремонт та знос автомобільних шин 

90. Найбільша питома вага в структурі основних виробничих 

засобів АТП займають: 

а) будівлі та споруди 

б) виробничі запаси 

в) транспортні засоби 

г) грошові засоби 

д) устаткування та інвентар 

91. За роллю  у процесі господарської діяльності основні засоби 

АТП поділяють на: 

а) виробничі та невиробничі 

б) власні та орендовані 

в) активні та пасивні 

г) нормовані та ненормовані 

д) діючі та недіючі 

92. За сферою використання основні засоби АТП поділяють на: 

а) активні та пасивні 

б) власні та орендовані 

в) виробничі та невиробничі 

г) нормовані та ненормовані 

д) діючі та недіючі 
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93. За формою власності основні засоби АТП поділяють на: 

а) активні та пасивні 

б) виробничі та невиробничі 

в) власні та орендовані 

г) нормовані та ненормовані 

д) діючі та недіючі 

94. За характером участі у процесі виробництва основні засоби 

АТП поділяють на: 

а) активні та пасивні 

б) виробничі та невиробничі 

в) нормовані та ненормовані 

г) власні та орендовані 

д) діючі та недіючі 

95. Першопочаткова вартість основних засобів АТП – це : 

а) сума затрат, необхідних для придбання або будівництво 

нового об’єкту у період, коли здійснюють переоцінку 

б) повна відновлювальна вартість за мінусом суми зносу по 

відновлювальній вартості 

в) сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство має 

отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів після 

закінчення терміну їхнього корисного використання за 

вирахуванням витрат, пов’язаних із ліквідацією 

г) сума, за якою об’єкт основних засобів включається до 

балансу після вирахування суми накопиченої амортизації 

д) сума фактично сплачена за об’єкт при його будівництві або 

придбанні із урахуванням затрат на  доставку і монтаж, а також 

додаткових затрат на розширення та модернізацію, які були 

здійснені у наступні періоди 

96. Залишкова відновлювальна вартість  основних засобів АТП – 

це: 

а) сума затрат, необхідних для придбання або будівництво 

нового об’єкту у період, коли здійснюють переоцінку 

б) сума фактично сплачена за об’єкт при його будівництві або 

придбанні із урахуванням затрат на  доставку і монтаж, а також 

додаткових затрат на розширення та модернізацію, які були 

здійснені у наступні періоди 
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в) сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство має 

отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів після 

закінчення терміну їхнього корисного використання за 

вирахуванням витрат, пов’язаних із ліквідацією 

г) сума, за якою об’єкт основних засобів включається до 

балансу після вирахування суми накопиченої амортизації 

д) повна відновлювальна вартість за мінусом суми зносу по 

відновлювальній вартості 

97. Ліквідаційна вартість основних засобів АТП  – це: 

а) сума затрат, необхідних для придбання або будівництво 

нового об’єкту у період, коли здійснюють переоцінку 

б) сума фактично сплачена за об’єкт при його будівництві або 

придбанні із урахуванням затрат на  доставку і монтаж, а також 

додаткових затрат на розширення та модернізацію, які були 

здійснені у наступні періоди 

в) повна відновлювальна вартість за мінусом суми зносу по 

відновлювальній вартості 

г) сума, за якою об’єкт основних засобів включається до 

балансу після вирахування суми накопиченої амортизації 

д) сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство має 

отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів після 

закінчення терміну їхнього корисного використання за 

вирахуванням витрат, пов’язаних із ліквідацією 

98. Балансова вартість основних засобів АТП  – це: 

а) сума затрат, необхідних для придбання або будівництво 

нового об’єкту у період, коли здійснюють переоцінку 

б) сума фактично сплачена за об’єкт при його будівництві або 

придбанні із урахуванням затрат на  доставку і монтаж, а також 

додаткових затрат на розширення та модернізацію, які були 

здійснені у наступні періоди 

в) повна відновлювальна вартість за мінусом суми зносу по 

відновлювальній вартості 

г) сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство має 

отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів після 

закінчення терміну їхнього корисного використання за 

вирахуванням витрат, пов’язаних із ліквідацією 
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д) сума, за якою об’єкт основних засобів включається до 

балансу після вирахування суми накопиченої амортизації 

99. Залишкова вартість основних засобів АТП  – це: 

а) сума затрат, необхідних для придбання або будівництво 

нового об’єкту у період, коли здійснюють переоцінку 

б) сума фактично сплачена за об’єкт при його будівництві або 

придбанні із урахуванням затрат на  доставку і монтаж, а також 

додаткових затрат на розширення та модернізацію, які були 

здійснені у наступні періоди 

в) повна відновлювальна вартість за мінусом суми зносу по 

відновлювальній вартості 

г) сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство має 

отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів після 

закінчення терміну їхнього корисного використання за 

вирахуванням витрат, пов’язаних із ліквідацією 

д) першопочаткова вартість основних засобів за мінусом суми 

зносу 

100. Відновлювальна вартість основних засобів АТП  – це: 

а) першопочаткова вартість основних засобів за мінусом суми 

зносу 

б) сума фактично сплачена за об’єкт при його будівництві або 

придбанні із урахуванням затрат на  доставку і монтаж, а також 

додаткових затрат на розширення та модернізацію, які були 

здійснені у наступні періоди 

в) повна відновлювальна вартість за мінусом суми зносу по 

відновлювальній вартості 

г) сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство має 

отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів після 

закінчення терміну їхнього корисного використання за 

вирахуванням витрат, пов’язаних із ліквідацією 

д) сума затрат, необхідних для придбання або будівництво 

нового об’єкту у період, коли здійснюють переоцінку 

101.  Рентабельність основних засобів АТП – це відношення:  

а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску 

продукції у вартісному вираженні 

б) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску 

продукції у натуральному вираженні 



49 
 

в) прибутку до собівартості 

г) прибутку до середньорічної вартості основних засобів 

д) собівартості до прибутку 

е) Фізичний знос основних засобів АТП – це:  

ж) знецінення технічно застарілих основних засобів до настання 

їх фізичного зносу 

з) зменшення вартості основних засобів в результаті 

скорочення суспільно необхідних витрат на їх відтворення 

и) зменшення вартості основних засобів в результаті заміни 

застарілих машин і устаткування новими, продуктивнішими і 

економічнішими 

к) зменшенням первинної споживної вартості в процесі їх 

експлуатації або під впливом природних сил природи 

л) не має вірної відповіді 

102.  Моральний знос основних засобів АТП – це:  

а) знецінення технічно застарілих основних засобів до настання 

їх фізичного зносу 

б) зменшення вартості основних засобів в результаті 

скорочення суспільно необхідних витрат на їх відтворення 

в) зменшення вартості основних засобів в результаті заміни 

застарілих машин і устаткування новими, продуктивнішими і 

економічнішими 

г) правильна відповідь 1,2 і 3 

д) не має вірної відповіді 

103. Що відбувається на першій стадії кругообігу?  

а) готова продукція реалізується й перетворюється в грошову 

форму 

б) придбані матеріальні цінності переходять безпосередньо у 

виробничий процес і перетворюються спочатку в виробничі 

запаси, а після завершення виробничого процесу - у готову 

продукцію (послуги) 

в) основні виробничі засоби виступають у не грошовій формі й 

витрачаються на придбання малоцінних матеріалів 

г) оборотні засоби виступають у грошовій формі й 

витрачаються на придбання матеріальних цінностей (пально-

мастильні матеріали, запасні частини, автогуми та інші цінності, 

необхідні для виробничої діяльності підприємства) 
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д) не має вірної відповіді 

104. Що відбувається на другій стадії кругообігу?  

а) готова продукція реалізується й перетворюється в грошову 

форму 

б) оборотні засоби виступають у грошовій формі й 

витрачаються на придбання матеріальних цінностей (пально-

мастильні матеріали, запасні частини, автогуми та інші цінності, 

необхідні для виробничої діяльності підприємства) 

в) основні виробничі засоби виступають у не грошовій формі й 

витрачаються на придбання малоцінних матеріалів 

г) придбані матеріальні цінності переходять безпосередньо у 

виробничий процес і перетворюються спочатку в виробничі 

запаси, а після завершення виробничого процесу - у готову 

продукцію (послуги) 

д) не має вірної відповіді 

105. Що відбувається на третій стадії кругообігу?  

а) придбані матеріальні цінності переходять безпосередньо у 

виробничий процес і перетворюються спочатку в виробничі 

запаси, а після завершення виробничого процесу - у готову 

продукцію (послуги) 

б) оборотні засоби виступають у грошовій формі й 

витрачаються на придбання матеріальних цінностей (пально-

мастильні матеріали, запасні частини, автогуми та інші цінності, 

необхідні для виробничої діяльності підприємства) 

в) основні виробничі засоби виступають у не грошовій формі й 

витрачаються на придбання малоцінних матеріалів 

г) готова продукція реалізується й перетворюється в грошову 

форму  

д) не має вірної відповіді 

106. Найбільшу частину в структурі оборотних фондів АТП 

займають: 

а) транспортні засоби 

б) споруди і будівлі 

в) грошові кошти і дебіторська заборгованість 

г) виробничі запаси  

д) незавершене виробництво 
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107. Виробничі запаси АТП включають наступні види товарно-

матеріальних цінностей: 

а) матеріали для експлуатації й ремонту автомобілів 

б) паливо 

в) малоцінні й швидкозношувані інструменти й інвентар 

г) запасні частини 

д) усі відповіді вірні  

108. У загальній вартості виробничих запасів найбільша питома 

вага займає: 

а) матеріали 

б) автомобільні шини 

в) малоцінні й швидкозношувані інструменти й інвентар 

г) запасні частини 

д) паливо  

109. У загальній вартості оборотних засобів АТП найменша 

питома вага займає: 

а) матеріали 

б) автомобільні шини 

в) малоцінні й швидкозношувані інструменти й інвентар 

г) запасні частини 

д) незавершене виробництво  

110. До оборотних фондів АТП : 

а) малоцінні й швидкозношувані інструменти й інвентар 

б) грошові кошти і дебіторська заборгованість 

в) паливо  

г) запасні частини 

д) незавершене виробництво 

111. Оборотні засоби АТП залежно від джерел формування й 

поповнення  розділяються на: 

а) нормовані та ненормовані 

б) власні та позикові 

в) виробничі та невиробничі  

г) загальні та конкретні 

д) короткострокові та довгострокові 

112.  До складу короткострокових фінансових вкладень 

входять: 

а) виробничі запаси 
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б) дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти 

в) незавершене виробництво  

г) витрати майбутніх періодів 

д) капітальні вкладення 

113. Для характеристики використання оборотного капіталу 

АТП використовують такі показники: 

а) фондовіддача, рентабельність 

б) коефіцієнт оборотності, середня тривалість одного обороту у 

днях коефіцієнт закріплення оборотного капіталу 

в) прибуток, собівартість  

г) рентабельність, фондоємність 

д) фондоозброєність, коефіцієнт оборотності, середня 

тривалість одного обороту у днях  

114. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу  АТП – це: 

а) відношення обсягу реалізованої транспортної продукції до 

середньорічного залишку оборотного капіталу 

б) відношення середньорічного залишку оборотного капіталу до 

прибутку підприємства за звітний період 

в) відношення собівартості до середньорічної вартості 

оборотного капіталу  

г) відношення прибутку до середньорічної вартості оборотного 

капіталу 

д) відношення середньорічної вартості оборотних активів до 

собівартості 

115.  Рівень ліквідності оборотного капіталу можна 

охарактеризувати такими коефіцієнтами: 

а) коефіцієнт оборотності, середня тривалість одного обороту у 

днях коефіцієнт закріплення оборотного капіталу 

б) коефіцієнт покриття коефіцієнт критичної (швидкої) 

ліквідності коефіцієнт абсолютної ліквідності 

в) фондоозброєність, коефіцієнт оборотності, середня 

тривалість одного обороту у днях  

г) рентабельність, фондоємність 

д) коефіцієнт надходження, коефіцієнт вибуття, коефіцієнт 

змінності 
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116.  Коефіцієнт покриття оборотного капіталу визначається як 

співвідношення: 

а) грошових засобів, дебіторської заборгованості і інших 

активів до суми короткострокових зобов’язань підприємства 

б) суми грошових засобів до величини короткострокових 

зобов’язань підприємства 

в) вартості усього оборотного капіталу і суми короткострокових 

зобов’язань підприємства 

г) обсягу реалізованої транспортної продукції до 

середньорічного залишку оборотного капіталу 

д) прибутку до середньорічної вартості оборотного капіталу 

117. Коефіцієнт швидкої(критичної) ліквідності оборотного 

капіталу  визначається як співвідношення: 

а) вартості усього оборотного капіталу і суми короткострокових 

зобов’язань підприємства 

б) суми грошових засобів до величини короткострокових 

зобов’язань підприємства 

в) грошових засобів, дебіторської заборгованості і інших 

активів до суми короткострокових зобов’язань підприємства 

г) обсягу реалізованої транспортної продукції до 

середньорічного залишку оборотного капіталу 

д) прибутку до середньорічної вартості оборотного капіталу 

118. Коефіцієнт абсолютної ліквідності оборотного капіталу 

визначається як співвідношення: 

а) вартості усього оборотного капіталу і суми короткострокових 

зобов’язань підприємства 

б) грошових засобів, дебіторської заборгованості і інших 

активів до суми короткострокових зобов’язань підприємства 

в) суми грошових засобів до величини короткострокових 

зобов’язань підприємства 

г) обсягу реалізованої транспортної продукції до 

середньорічного залишку оборотного капіталу 

д) прибутку до середньорічної вартості оборотного капіталу 

119. За методами вираження показники поділяються на: 

а) кількісні й якісні 

б) натуральні й вартісні 

в) абсолютні й відносні 
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г) одиничні й узагальнені 

д) усі відповіді правильні 

120. За своїм змістом показники поділяються на: 

а) абсолютні й відносні 

б) натуральні й вартісні  

в) кількісні й якісні 

г) одиничні й узагальнені 

д) усі відповіді правильні 

121.  Абсолютні показники поділяються на: 

а) одиничні й узагальнені 

б) кількісні й якісні   

в) натуральні й вартісні  

г) одиничні й узагальнені 

д) усі відповіді правильні 

122. Інтенсивність праці визначається: 

а) кількістю фізичної і розумової енергії людини, витраченою за 

одиницю часу 

б) тривалістю робочого дня  

в) ступенем продуктивного використання праці 

г) кількістю затрачених годин на виготовлення одиниці 

продукції 

д) не має правильної відповіді 

123. Продуктивність праці характеризується: 

а) кількістю продукції, що має бути виготовлена за одиницю 

часу 

б) обсягом випущеної продукції  

в) кількістю фізичної і розумової енергії людини, витраченою за 

одиницю часу 

г) обсягом реалізованої продукції в розрахунку на одного 

працюючого 

д) обсягом випущеної за одиницю часу продукції в розрахунку 

на одного працюючого 

124. Працівники підприємства, направлені на навчання з 

відривом від виробництва: 

а) входять до спискової чисельності персоналу 

б) не входять до спискової чисельності персоналу  

в) входять до явочної чисельності 
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г) входять до середньооблікової чисельності 

д) входять до середньоспискової чисельності 

125. Вид трудової діяльності, здійснення якої потребує 

відповідних спеціальних знань і практичних навичок, 

називається: 

а) кваліфікацією 

б) категорією  

в) професією 

г) спеціальністю 

д) розряд 

126. Працівник підприємства, що готує та оформлює 

документацію, належить до категорії: 

а) службовець 

б)  робітник 

в) керівник 

г) інженер 

д) професіонал 

127.  Рівень плинності кадрів є: 

а) абсолютним показником руху персоналу 

б) відносним показником руху персоналу 

в) показником наявності персоналу  

г) показником продуктивності праці 

д) не має правильної відповіді 

128.  Персонал автотранспортного підприємства поділяється на 

промислово-виробничий і непромисловий за такою ознакою: 

а) за складністю виконуваних робіт 

б) за характером участі у виробничій діяльності 

в) за категорією працівників  

г) за віком і професійним складом 

д) за якістю виконуваних робіт 

129. Професія характеризує: 

а) вид трудової діяльності, здійснення якої потребує певних 

теоретичних знань та практичних навичок 

б) стаж роботи на даному підприємстві  

в) можливість очікування суміжної спеціальності 

г) сукупність певних теоретичних знань 

д) сукупність певних практичних навичок 
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130. Сукупність працівників, зайнятих у виробництві або 

безпосередньому його обслуговуванні називають: 

а) промислово-виробничим персоналом підприємства 

б) трудовими ресурсами підприємства  

в) персоналом підприємства 

г) невиробничим персоналом підприємства 

д) трудовим потенціалом підприємства 

131. Співвідношення окремих категорій персоналу в межах 

його загальної чисельності – це: 

а) резерв персоналу 

б) структура персоналу 

в) категорія персоналу  

г) явочна чисельність 

д) облікова чисельність 

132. Які категорії працівників відносяться до промислово-

виробничого персоналу?  

а) робітники, службовці, керівники, спеціалісти 

б) основні робітники, допоміжні робітники, службовці, 

керівники 

в) робітники, керівники, спеціалісти, фахівці  

г) керівники, службовці, спеціалісти, фахівці, робітники 

д) не має правильної відповіді 

133. Співвідношення кількості звільнених працівників з усіх 

причин і середньооблікової їх чисельності – це показник:   

а) кількості цілодобових простоїв 

б) плинності персоналу 

в) стабільності персоналу  

г) рівня дисципліни персоналу 

д) частки окремих категорій персоналу 

134. Показник відповідності кваліфікації робітників рівню 

складності виконуваних ними робіт обчислюється як відношення 

:   

а) чисельність основних робітників до чисельності допоміжних 

робітників 

б) чисельність висококваліфікованих  робітників до загальної 

кількості робітників 
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в) загальної суми років роботи на даному підприємстві всього 

персоналу до середньооблікової чисельності  

г) середнього тарифного розряду групи робітників до 

середнього тарифного розряду робіт, що виконують 

д) не має правильної відповіді 

135. До виробничого персоналу АТП відносять: 

а) водії, ремонтні і допоміжні робітники 

б) працівники апарата керування 

в) працівники, які обслуговують невиробничі господарства від 

організації підприємства 

г) працюючі в сфері виробництва або обслуговуючі її  

д) спеціалісти, інженери та службовці 

136. До невиробничого персоналу АТП відносять: 

а) водії, ремонтні і допоміжні робітники 

б) працівники апарата керування 

в) працюючі в сфері виробництва або обслуговуючі її 

г) працівники, які обслуговують невиробничі господарства від 

організації підприємства 

д) спеціалісти, інженери та службовці 

137. Що включає в себе списковий склад працівників АТП? 

а) включає всі постійні працівники, прийнятих на строк понад 

1-го місяця по основній діяльності 

б) включає кількість працівників облікового складу, які явилися 

на роботу 

в) включає кількість працівників облікового складу, які не 

явилися на роботу 

г) включає всі постійні, тимчасові, сезонні працівники, 

прийнятих на строк понад 1-го день по основній діяльності й 

понад 5-ти дні по неосновній діяльності 

д) працівники, які обслуговують виробничі господарства від 

організації підприємства 

138. Що таке явочна чисельність працівників АТП? 

а) це всі постійні, тимчасові, сезонні працівники, прийнятих на 

строк понад 1-го день по основній діяльності й понад 5-ти дні по 

неосновній діяльності 

б) це всі постійні працівники, прийнятих на строк понад 1-го 

місяця по основній діяльності 
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в) це кількість працівників облікового складу, які не явилися на 

роботу 

г) це кількість працівників облікового складу, які явилися на 

роботу 

д) працівники, які обслуговують виробничі господарства від 

організації підприємства 

139. Якими показниками характеризується рух кадрів на 

підприємстві? 

а) коефіцієнт обороту, тривалість одного обороту 

б) коефіцієнт утворення трудових ресурсів, коефіцієнт 

звільнення, коефіцієнт структурних зрушень серед персоналу 

АТП 

в) показних руху заробітної плати, показних успішності, 

продуктивність 

г) показниками обороту по  прийому й звільненню, плинності 

кадрів 

д) продуктивність праці 

140. Основні форми оплати праці є: 

а) натуральна і грошова 

б) подвійна та одинарна   

в) відрядна і погодинна  

г) велика та мала 

д) основна та додаткова 

141. При відрядній формі оплати праці: 

а) заробіток працівника залежить від відпрацьованого ним часу 

б) заробіток працівника не залежить від відпрацьованого ним 

часу   

в) заробітна плата робітників прямо залежить від кількості 

виконаної роботи і розміру розцінки  

г) заробітна плата робітників прямо залежить від якості 

виконаної роботи 

д) заробітна плата робітників не залежить від кількості 

виконаної роботи і розміру розцінки 

142. При погодинній формі оплати праці: 

а) заробітна плата робітників прямо залежить від кількості 

виконаної роботи і розміру розцінки 
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б) заробіток працівника не залежить від відпрацьованого ним 

часу   

в) заробіток працівника залежить від відпрацьованого ним часу  

г) заробітна плата робітників прямо залежить від якості 

виконаної роботи 

д) заробітна плата робітників не залежить від кількості 

виконаної роботи і розміру розцінки 

143. Хто на підприємстві регулює систему і форму оплати праці 

працівників?  

а) держава 

б) фінансовий директор   

в) керівник підприємства  

г) бухгалтер 

д) головний інженер 

144.  Заробітна плата це:   

а) це винагорода, обчислена як правило у натуральному виразі, 

яку власник або уповноважений ним орган сплачує працівникові 

за виконану ним роботу відповідно до трудового договору 

б) це винагорода, за додаткову виконану роботу відповідно до 

трудового договору   

в) це винагорода, обчислена як правило у грошовому виразі, яку 

власник або уповноважений ним орган сплачує працівникові за 

виконану ним роботу відповідно до трудового договору  

г) це премія, виражена в грошовій формі 

д) правильна відповідь 1 і 3 

145. Залежно від характеру виконуваних функцій виділяють 

наступні категорії виробничого персоналу:  

а) робітники, службовці, керівники, спеціалісти 

б) робітники, інженерно-технічні працівники, службовці, 

молодший обслуговуючий персонал, пожежно-сторожова 

охорона, учні 

в) робітники, керівники, спеціалісти, фахівці  

г) керівники, службовці, спеціалісти, фахівці, робітники 

д) не має правильної відповіді 

146. Виділяють наступні методи виміру продуктивності праці:  

а) прямий й непрямий 

б) натуральний, вартісний й трудовий 
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в) аналітичний й розрахунковий  

г) натуральний й вартісний 

д) загальний й конкретний 

147. Коефіцієнт обороту робочих кадрів по прийому 

визначають відношенням:  

а) кількості звільнених працівників до середнеспискової 

чисельності працівників підприємства за певний період часу 

б) кількості працівників, прийнятих на роботу до 

середньоспискової чисельності працівників підприємства за 

певний період часу 

в) числа осіб, звільнених по суб’єктивних причинах до 

середньоспискової чисельності працівників підприємства  

г) числа явок до повної кількості днів у звітному періоді 

д) числа неявок до повної кількості днів у звітному періоді 

148. Коефіцієнт обороту робочих кадрів по звільненню 

визначають відношенням :  

а) кількості працівників, прийнятих на роботу до 

середньоспискової чисельності працівників підприємства за 

певний період часу 

б) кількості звільнених працівників до середнеспискової 

чисельності працівників підприємства за певний період часу 

в) числа осіб, звільнених по суб’єктивних причинах до 

середньоспискової чисельності працівників підприємства  

г) числа  явок до повної кількості днів у звітному періоді 

д) числа неявок до повної кількості днів у звітному періоді 

149. Господарська діяльність автотранспортного підприємства 

складається з таких процесів:  

а) матеріально-технічні 

б) економічні (ринкові) 

в) соціальні 

г) природоохоронні 

д) усі відповіді правильні 

 


