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Вступ 
 
Підсумковим контролем з дисципліни «Техніко-економічне обґрунтуван-

ня гідроенергетичних об’єктів» передбачено складання тестів, що охоплюють 
усі теми з дисципліни, зміст яких приведено нижче. 

Змістовий модуль 1. Основи техніко-економічних розрахунків в  
гідроенергетиці. 

Основні положення методики визначення ефективності капіталовкладень 
в гідроенергетику. Щорічні витрати, доход і прибуток ГЕС. Критерії фінан-
сової і економічної ефективності капіталовкладень. Метод приведених за-
трат. Особливості техніко-економічного порівняння варіантів ГЕО. Особли-
вості економічного обґрунтування ГАЕС. Врахування соціальних і екологіч-
них факторів в техніко-економічному порівнянні варіантів. 

Змістовий модуль 2. Економічне обґрунтування основних  
параметрів ГЕО. 

Вибір основних параметрів ГЕС і ГАЕС. Техніко-економічне обґрунту-
вання основного обладнання ГЕУ. Визначення витрат гідроенергетичної 
галузі у складі водогосподарського комплексу (ВГК). Компенсація збитків 
при створенні водогосподарського комплексу. Економічне обґрунтування 
рішень в умовах ризику і невизначеності. 

В даних методичних вказівка приведені питання за рівнями складності. 
Максимальна кількість балів за усі правильні відповіді при тестуванні – 30 
балів.  
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1. Тестові питання 1-ого рівня складності 
 
1. Основні виробничі фонди (ОВФ) діючого підприємства або об’єкта пред-
ставляють: 

° повну балансову вартість споруд і обладнання; 
° повну вартість будівельних робіт при спорудженні гідроенергетичних 
об’єктів з усім технологічним обладнанням; 
° щорічні витрати коштів на експлуатаціїю окремого об’єкту; 
° установлену потужність гідроенергетичного об’єкту; 
° середньорічний виробіток електроенергії гідроенергетичного об’єкту. 

2. Капітальні вкладання (капіталовкладення) представляють: 
° повну вартість будівельних робіт при спорудженні гідроенергетичних 
об’єктів з усім технологічним обладнанням; 
° повну балансову вартість споруд і обладнання; 
° щорічні витрати коштів на експлуатацію окремого об’єкту; 
° установлену потужність гідроенергетичного об’єкту; 
° середньорічний виробіток електроенергії гідроенергетичного об’єкту. 

3. Щорічні витрати — це 
° річна сума коштів, витрачених на виробництво продукції і експлуата-
цію ГЕО; 
° повна балансова вартість споруд і обладнання; 
° установлена потужність гідроенергетичного об’єкту; 
° середньорічний виробіток електроенергії гідроенергетичного 
об’єкту;  
° собівартість річного випуску електроенергії. 

4. Собівартість річного випуску електроенергії — це 
° витрати ГЕС на виробництво і передачу в мережу електроенергії; 
° річна сума коштів, витрачених на виробництво продукції і експлуата-
цію ГЕО; 
° повна балансова вартість споруд і обладнання; 
° повна вартість будівельних робіт при спорудженні гідроенергетич-
них об’єктів з усім технологічним обладнанням; 
° щорічні витрати коштів на експлуатацію окремого ГЕО. 

5. Собівартість виробництва одиниці електроенергії — це: 
° відношення повних щорічних витрат (включаючи амортизацію) до ви-
робітку електроенергії за рік;  
° річна сума коштів, витрачених на виробництво продукції і експлуата-
цію ГЕО; 
° повна балансова вартість споруд і обладнання; 
° витрати ГЕС на виробництво і передачу в мережу електроенергії; 
° щорічні витрати коштів на експлуатацію окремого ГЕО; 
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° відношення повних щорічних витрат (включаючи амортизацію) до 
установленої потужності ГЕО. 

6. Питомими капіталовкладеннями називають: 
° відношення повних капіталовкладень, витрачених на створення ГЕО, до 
його установленої  потужності; 
° річна сума коштів, витрачених на виробництво продукції і експлуатацію 
ГЕО; 
° повна балансова вартість споруд і обладнання; 
° витрати ГЕС на виробництво і передачу в мережу електроенергії; 
° щорічні витрати коштів на експлуатацію окремого ГЕО; 
° відношення повних щорічних витрат (включаючи амортизацію) до 
установленої потужності ГЕО. 

7. Інвестиційним проектом називають: 
° комплекс заходів по створенню виробництва з метою отримання еконо-
мічних вигод;  
° комплекс усіх споруд і об’єктів, що складають енергетичне підприємст-
во; 
° комплекс заходів по управлінню водними ресурсами; 
° комплекс заходів по управлінню енергетикою; 
° проект будівництва підприємства. 

8. Щорічні витрати ГЕС — це: 
° сума коштів по усім заходам, які направлені на виробництво електроене-
ргії з урахуванням обов’язкових платежів  і нарахувань, передбачених за-
конодавством держави; 
° капіталовкладення в підприємство, що в майбутньому буде приносити 
прибуток; 
° інвестиції, що дають прибуток в майбутньому;  
° заходи, здійснені в теперішньому для отримання прибутку від них в 
майбутньому; 
° кошти, що надійшли на ГЕС від продажу електроенергії. 

9. Річний прибуток ГЕС — це  
° різниця між доходом і щорічними експлуатаційними витратами і за мі-
нусом податку на прибуток; 
° різниця між інвестиціями і щорічними експлуатаційними витратами і за 
мінусом податку на прибуток; 
° різниця між амортизаційними відрахуваннями і щорічними експлуата-
ційними витратами і за мінусом податку на прибуток; 
° різниця між експлуатаційними витратами і податку на прибуток; 
° сума усіх надходжень від продажу електроенергії. 

10. Норматив дисконтування дорівнює 
° відсотковій ставці Національного банку України за довгостроковими 
вкладами; 
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° відсоток сплати за кредитом; 
° відсоткова ставка сплати за надані в оренду основні фонди; 
° відсоткова ставка за цінні папери; 
° відсоток заборгованості від продажу електроенергії. 

11. Загальна (абсолютна) ефективність капіталовкладень визначається  
° за коефіцієнтом рентабельності; 
° за коефіцієнтом порівняльної економічної ефективності; 
° за приведеними затратами; 
° за прибутком; 
° за строком окупності додаткових капіталовкладень. 

12. Строк окупності додаткових капіталовкладень є: 
° оберненою величиною до коефіцієнта порівняльної економічної ефек-
тивності; 
° оберненою величиною до періоду повернення капіталу;  
° оберненою величиною до коефіцієнта рентабельності; 
° оберненою величиною до норми прибутку; 
° оберненою величиною до внутрішньої норми прибутку. 

13. Зведений кошторисний розрахунок – це 
° кошторисний документ, який визначає повну кошторисну вартість 
об’єкта будівництва або його черги;  
° первинний кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість 
окремих видів будівельних робіт та витрат по будинках, будівлях, спору-
дах будь-якого призначення; 
° кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість будівницт-
ва будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення; 
° сукупність кошторисів, кошторисних розрахунків, відомостей коштори-
сної вартості пускових комплексів, зведених кошторисних розрахунків 
вартості об’єктів будівництва або їх черг; 
° сукупність зведень витрат, пояснювальних записок та відомостей ресу-
рсів, складених на стадії розроблення проектної документації. 

14. Локальний кошторис – це 
° первинний кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість 
окремих видів будівельних робіт та витрат по будинках, будівлях, спору-
дах будь-якого призначення;  
° первинний кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість 
окремих видів будівельних робіт та витрат по будинках, будівлях, спору-
дах будь-якого призначення; 
° кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість будівницт-
ва будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення; 
° сукупність кошторисів, кошторисних розрахунків, відомостей коштори-
сної вартості пускових комплексів, зведених кошторисних розрахунків 
вартості об’єктів будівництва або їх черг; 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



2 

 

7
° сукупність зведень витрат, пояснювальних записок та відомостей ресу-
рсів, складених на стадії розроблення проектної документації. 

15. Об’єктний  кошторис – це 
° кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість будівницт-
ва будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення;  
° первинний кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість 
окремих видів будівельних робіт та витрат по будинках, будівлях, спору-
дах будь-якого призначення; 
° первинний кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість 
окремих видів будівельних робіт та витрат по будинках, будівлях, спору-
дах будь-якого призначення; 
° сукупність кошторисів, кошторисних розрахунків, відомостей коштори-
сної вартості пускових комплексів, зведених кошторисних розрахунків 
вартості об’єктів будівництва або їх черг; 
° сукупність зведень витрат, пояснювальних записок та відомостей ресу-
рсів, складених на стадії розроблення проектної документації. 

16. Скільки глав містить зведений кошторисний розрахунок 
° 12; 
° 8; 
° 7; 
° 9; 
° 2. 

17. За спрощеним способом зведений кошторисний розрахунок ГЕС розрахо-
вують у відсотках від вартості  

° Глави.2. Об’єкти основного призначення;  
° Глави.8. Тимчасові будівлі і споруди; 
° Глави.4. Об’єкти енергетичного господарства; 
° Глави.12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд; 
° Глави.9. Кошти на інші роботи та витрати. 

18. Загальна кошторисна вартість кожної глави ЗКР складається  
° з суми вартості будівельних робіт, вартості устаткування, меблів та ін-
вентарю та інших витрат;  
° з суми вартості будівельних робіт, вартості устаткування, меблів та ін-
вентарю; 
° з суми вартості будівельних робіт та інших витрат; 
° з суми вартості будівельних і монтажних робіт; 
° з суми вартості устаткування, меблів та інвентарю та інших витрат. 

19. Укрупненим показником кошторисної вартості будівництва називають 
° середню вартість укрупнених одиниць об’єму будівельних робіт або 
окремих частин будівель і споруд;  
° найбільшу вартість укрупнених одиниць об’єму будівельних робіт або 
окремих частин будівель і споруд;  
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° найменшу вартість укрупнених одиниць об’єму будівельних робіт або 
окремих частин будівель і споруд; 
° вартість детальних і дійсних одиниць об’єму будівельних робіт за оди-
ничними розцінками на види робіт; 
° вартість устаткування та інших витрат за усередними питомими розцін-
ками на види робіт. 

20. Прямі витрати – це 
° кошторисні витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом конкрет-
них видів робіт, елементів конструкцій і частин будівель і споруд;  
° кошторисні витрати на експлуатацію будівельних машин і обладнання, 
які приймають безпосередню участь в будівельних роботах;  
° кошторисні витрати, що містять оптову ціну промисловості на матеріа-
ли та витрати по доставці матеріалів до споживачів; 
° кошторисні витрати на основну зарплату робітників, які не зайняті об-
слуговуванням будівельних машин; 
° кошторисні витрати, пов’язані зі створенням загальних умов будівель-
ного виробництва, його організацією, управлінням і обслуговуванням. 

21. Кошторисна вартість матеріалів – це 
° кошторисні витрати, що містять оптову ціну промисловості на матеріа-
ли та витрати по доставці матеріалів до споживачів; 
° кошторисні витрати на експлуатацію будівельних машин і обладнання, 
які приймають безпосередню участь в будівельних роботах;  
° кошторисні витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом конкрет-
них видів робіт, елементів конструкцій і частин будівель і споруд; 
° витрати на основну зарплату робітників, які не зайняті обслуговуванням 
будівельних машин; 
° витрати на основну зарплату робітників, які зайняті обслуговуванням 
будівельних машин. 

22. Кошторисна вартість експлуатації машин – це 
° кошторисні витрати на експлуатацію будівельних машин і обладнання, 
які приймають безпосередню участь в будівельних роботах; 
° кошторисні витрати, що містять оптову ціну промисловості на матеріа-
ли та витрати по доставці матеріалів до споживачів;  
° кошторисні витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом конкрет-
них видів робіт, елементів конструкцій і частин будівель і споруд; 
° витрати на основну зарплату робітників, які не зайняті обслуговуванням 
будівельних машин; 
° витрати на основну зарплату робітників, які зайняті обслуговуванням 
будівельних машин. 

23. Кошторисна заробітна плата робітників в прямих витратах – це 
° кошторисні витрати на основну зарплату робітників, зайнятих і не за-
йнятих обслуговуванням будівельних машин; 
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° кошторисні витрати на експлуатацію будівельних машин і обладнання, 
які приймають безпосередню участь в будівельних роботах;  
° кошторисні витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом конкрет-
них видів робіт, елементів конструкцій і частин будівель і споруд; 
° кошторисні витрати на основну зарплату робітників, які не зайняті об-
слуговуванням будівельних машин; 
° кошторисні витрати на основну зарплату робітників, які зайняті обслу-
говуванням будівельних машин. 

24. Загальновиробничі витрати – це 
° кошторисні витрати, пов’язані зі створенням загальних умов будівельно-
го виробництва, його організацією, управлінням і обслуговуванням;  
° кошторисні витрати на експлуатацію будівельних машин і обладнання, 
які приймають безпосередню участь в будівельних роботах;  
° кошторисні витрати, що містять оптову ціну промисловості на матеріали 
та витрати по доставці матеріалів до споживачів; 
° кошторисні витрати на основну зарплату робітників, які не зайняті об-
слуговуванням будівельних машин; 
° кошторисні витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом конкрет-
них видів робіт, елементів конструкцій і частин будівель і споруд. 

25. Прямі витрати складаються з  
° з витрат на будівельні матеріали, вироби і конструкції; з витрат на осно-
вну зарплату робітників, які не зайняті обслуговуванням машин; витрат на 
експлуатацію будівельних машин і обладнання;  
° з витрат на експлуатацію будівельних машин і обладнання, які прийма-
ють безпосередню участь в будівельних роботах та вартості будівельних 
матеріалів, виробів і конструкцій;  
° з витрат, що містять оптову ціну промисловості на матеріали та витрати 
по доставці матеріалів до споживачів та витрат на основну зарплату робі-
тників, які не зайняті обслуговуванням будівельних машин; 
° з витрат на основну зарплату робітників, які не зайняті та зайняті обслу-
говуванням будівельних машин; 
° з кошторисних витрат, безпосередньо пов’язаних з виробництвом конк-
ретних видів робіт, елементів конструкцій і частин будівель. 

26. Загальновиробничі витрати складаються з  
° з витрат  на заробітну плату працівників в загальновиробничих витра-
тах, коштів на відрахування на соціальні заходи згідно законодавства та 
коштів на решту статей загальновиробничих витрат; 
° з витрат на будівельні матеріали, вироби і конструкції; з витрат на осно-
вну зарплату робітників, які не зайняті обслуговуванням машин; витрат на 
експлуатацію будівельних машин і обладнання;  
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° з витрат, що містять оптову ціну промисловості на матеріали та витрати 
по доставці матеріалів до споживачів та витрат на основну зарплату робі-
тників, які не зайняті обслуговуванням будівельних машин; 
° з витрат на основну зарплату робітників, які не зайняті та зайняті обслу-
говуванням будівельних машин; 
° з кошторисних витрат, безпосередньо пов’язаних з виробництвом конк-
ретних видів робіт, елементів конструкцій і частин будівель. 

27. Метод „приведеного бетону” визначення вартості будівництва ГЕО базу-
ється на 

° врахуванні лише вартості основних видів будівельних робіт – бетонних, 
а вартість різних допоміжних робіт (земляних) та інших витрат визнача-
ється за перехідними коефіцієнтами до вартості бетонних робіт; 
° врахуванні лише вартості різних допоміжних робіт (земляних) та інших 
витрат за перехідними коефіцієнтами до вартості бетонних робіт;  
° врахуванні лише вартості основних видів будівельних робіт – бетонних; 
° врахуванні приведеної до потужності ГЕО вартості бетонних робіт; 
° врахуванні приведеної до виробітку електроенергії ГЕО вартості бетон-
них робіт.  

28. Трудомісткість – це: 
° затрати робочого часу на виробництво одиниці продукції;  
° затрати потужності на виробництво одиниці продукції;  
° затрати електроенергії на виробництво одиниці продукції; 
° затрати матеріалів на виробництво одиниці продукції; 
° затрати коштів на виробництво одиниці продукції. 

29. Трудомісткість вимірюється 
° в людино-годинах;  
° в нормо-годинах;  
° в кВт/кВт*год; 
° в кВт*год/люд; 
° в люд/МВт. 

30. Трудомісткість в загальновиробничих витратах визначається 
° як добуток витрат труда в прямих витратах на коефіцієнт переходу від 
трудомісткості робіт в прямих витратах до трудомісткості в загальнови-
робничих витратах;  
° як добуток витрат часу в прямих витратах на коефіцієнт переходу від 
трудомісткості робіт в прямих витратах до трудомісткості в загальнови-
робничих витратах;  
° як добуток витрат матеріалів в прямих витратах на коефіцієнт переходу 
від трудомісткості робіт в прямих витратах до трудомісткості в загально-
виробничих витратах; 
° як сума витрат труда в прямих витратах та витрат труда адміністратив-
них працівників; 
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° як сума витрат труда допоміжного персоналу, адміністративних праців-
ників та управлінців, керівників підрозділів. 

31. Водогосподарський комплекс – це  
° сукупність різних галузей народного господарства, які спільно викорис-
товують водні ресурси одного водного басейну; 
° сукупність різних підприємств та комунальних громад, які спільно ви-
користовують водні ресурси одного водного басейну;  
° сукупність усіх водних об’єктів, які належать до одного водного басей-
ну; 
° усе населення, яке спільно використовує водні ресурси одного водного 
басейну; 
° сукупність підприємств та сільськогосподарських об’єднань, які спільно 
використовують водні ресурси одного водного басейну. 

32. Розподіл затрат між учасниками ВГК пропорційно рентабельності прово-
диться за умови 

° рівності коефіцієнтів рентабельності кожного учасника ВГК коефіцієн-
ту загальної його рентабельності;  
° рівності величини доходів кожного учасника ВГК сумі його загального 
доходу;  
° рівності прибутку кожного учасника ВГК  величині загального прибут-
ку ВГК; 
° рівності коефіцієнта порівняльної економічної ефективності кожного 
учасника ВГК коефіцієнту порівняльної економічної ефективності ком-
плексу в цілому; 
° однакового коефіцієнта зниження приведених затрат порівняно з альте-
рнативним варіантом для усіх учасників ВГК. 

33. Розподіл затрат між учасниками ВГК пропорційно показнику порівняль-
ної економічної ефективності проводиться за умови 

° рівності коефіцієнта порівняльної економічної ефективності кожного 
учасника ВГК коефіцієнту порівняльної економічної ефективності ком-
плексу в цілому;  
° рівності коефіцієнтів рентабельності кожного учасника ВГК коефіцієн-
ту загальної його рентабельності;  
° рівності величини доходів кожного учасника ВГК сумі його загального 
доходу;  
° рівності прибутку кожного учасника ВГК  величині загального прибут-
ку ВГК; 
° однакового коефіцієнта зниження приведених затрат порівняно з альте-
рнативним варіантом для усіх учасників ВГК. 
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34. Розподіл затрат між учасниками ВГК пропорційно коефіцієнту зниження 
приведених затрат проводиться за умови 

° однакового коефіцієнта зниження приведених затрат порівняно з альте-
рнативним варіантом для усіх учасників ВГК;  
° рівності коефіцієнтів рентабельності кожного учасника ВГК коефіцієн-
ту загальної його рентабельності;  
° рівності величини доходів кожного учасника ВГК сумі його загального 
доходу;  
° рівності прибутку кожного учасника ВГК  величині загального прибут-
ку ВГК; 
° рівності коефіцієнта порівняльної економічної ефективності кожного 
учасника ВГК коефіцієнту порівняльної економічної ефективності ком-
плексу в цілому. 

35. Диференційований розподіл капіталовкладень проводиться за умови 
розподілу 

° затрат між окремими учасниками, які можуть мати різну економічну 
ефективність, відповідно до їх групування за ефективністю;  
° затрат між окремими учасниками, які можуть мати різну економічну 
ефективність, відповідно до об’ємів споживання води;  
° затрат між окремими учасниками, які можуть мати різну економічну 
ефективність, відповідно до обсягів виробництва продукції; 
° затрат між окремими учасниками, які мають однакову економічну ефек-
тивність, відповідно до обсягів виробництва продукції; 
° затрат між окремими учасниками, які мають однакову економічну ефек-
тивність, відповідно до об’ємів споживання води. 

36. Економічне обґрунтування установленої потужності ГЕС базується на 
тому, що 

° приріст приведених затрат по ГЕС рівний приросту приведених затрат 
по замінюючому варіанту виробітку електроенергії в енергосистемі; 
° приріст потужності по ГЕС рівний приросту потужності по замінюючо-
му варіанту виробітку електроенергії в енергосистемі;  
° приріст виробітку електроенергії на ГЕС рівний приросту виробітку 
електроенергії на замінюючому варіанті в енергосистемі; 
° приріст доходів ГЕС рівний приросту доходів замінюючого варіанту в 
енергосистемі; 
° приріст щорічних витрат ГЕС рівний приросту щорічних витрат замі-
нюючого варіанту в енергосистемі. 

37. Коефіцієнт витіснення гідроелектростанцією потужності замінюючих 
електростанцій енергосистеми – це 

° відношення установленої потужності ТЕС, що замінюють роботу ГЕС в 
енергосистемі, до установленої потужності ГЕС, що проектується;  
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° відношення виробітку ТЕС, що замінюють роботу ГЕС в енергосистемі, 
до виробітку ГЕС, що проектується;  
° відношення капіталовкладень в ТЕС, що замінюють роботу ГЕС в енер-
госистемі, до капіталовкладень в ГЕС, що проектується; 
° відношення доходів ТЕС, що замінюють роботу ГЕС в енергосистемі, 
до доходів ГЕС, що проектується; 
° відношення щорічних витрат ТЕС, що замінюють роботу ГЕС в енерго-
системі, до щорічних витрат ГЕС, що проектується. 

38. Чистий прибуток ГЕС – це  
° різниця між балансовим прибутком ГЕС і податком на прибуток;  
° різниця між чистим доходом ГЕС і податком на прибуток;  
° різниця між валовим прибутком ГЕС і податком на прибуток;  
° різниця між валовим доходом ГЕС і податком на прибуток; 
° різниця між балансовим доходом ГЕС і податком на прибуток. 

39. Балансовий прибуток ГЕС – це  
° різниця між валовим доходом ГЕС і повними щорічними витратами 
ГЕС;  
° різниця між чистим доходом ГЕС і податком на прибуток;  
° різниця між валовим прибутком ГЕС і податком на прибуток;  
° різниця між валовим доходом ГЕС і податком на прибуток; 
° різниця між балансовим доходом ГЕС і податком на прибуток. 

40. До одноставкового тарифу входить 
° тариф (ціна) за 1 кВт год відпущеної з шин трансформаторів електрое-
нергії;  
° тариф (ціна) за 1 кВт приєднаної потужності;  
° тариф (ціна) за 1 м3 води, попущеної крізь турбіни; 
° тариф (ціна) за 1 кВт год спожитої на власні потреби електроенергії; 
° тариф (ціна) за 1 кВт спожитої на власні потреби потужності. 

41. Питомими додатковими капіталовкладеннями ГЕС називають 
° відношення приросту капіталовкладень до приросту потужності за ра-
хунок введення додаткових агрегатів;  
° відношення приросту щорічних витрат до приросту потужності за раху-
нок введення додаткових агрегатів;  
° відношення приросту щорічних витрат до приросту виробітку електрое-
нергії за рахунок введення додаткових агрегатів; 
° відношення приросту капіталовкладень до приросту виробітку електро-
енергії за рахунок введення додаткових агрегатів; 
° відношення приросту щорічних витрат до приросту капіталовкладень за 
рахунок введення додаткових агрегатів. 

42. Основним розрахунковим методом вибору оптимальних параметрів ГЕС і 
ГАЕС є 

° метод порівняльної економічної ефективності;  
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° метод абсолютної економічної ефективності;  
° проста норма прибутку;  
° простий період окупності 
° метод фінансової економічної ефективності. 

43. Паливний ефект ГЕС – це  
° різниця витрат палива в енергосистемі при будівництві замінюючої ТЕС 
і ГЕС, що проектується;  
° різниця втрат електроенергії в енергосистемі при будівництві замінюю-
чої ТЕС і ГЕС, що проектується;  
° різниця втрат потужності в енергосистемі при будівництві замінюючої 
ТЕС і ГЕС, що проектується; 
° різниця витрат трудових ресурсів в енергосистемі при будівництві замі-
нюючої ТЕС і ГЕС, що проектується; 
° різниця витрат палива в енергосистемі при будівництві замінюючої 
АЕС і ГЕС, що проектується. 

44. Замикаючі затрати на паливо ― це 
° система економічних показників, що характеризують найменші питомі 
народногосподарські затрати, що необхідні для забезпечення додаткової 
потреби в паливі або енергії в тому чи іншому районі країни; 
° система технічних показників, що характеризують найменші питомі ви-
трати палива, що необхідні для забезпечення додаткової потреби в ньому 
або енергії в тому чи іншому районі країни;  
° система економічних показників, що характеризують найбільші питомі 
народногосподарські затрати, що необхідні для забезпечення додаткової 
потреби в енергії в тому чи іншому районі країни; 
° система економічних показників, що характеризують найбільші питомі 
народногосподарські затрати, що необхідні для забезпечення додаткової 
потреби у водопостачанні в тому чи іншому районі країни; 
° система економічних показників, що характеризують найбільші питомі 
народногосподарські затрати, що необхідні для забезпечення додаткової 
потреби у теплопостачанні в тому чи іншому районі країни. 

45. Відпущена електроенергія – це  
° різниця між виробленою електроенергією агрегатами ЕС і спожитою на 
власні потреби;  
° вироблена електроенергія агрегатами ЕС;  
° спожита електроенергія з енергосистеми споживачами; 
° різниця між відпущеною електроенергією з шин трансформаторів ЕС і 
втратами електроенергії в мережах; 
° продана електроенергія ГАЕС з енергосистеми в насосному режимі. 

46. Спожита електроенергія – це  
° різниця між відпущеною електроенергією з шин трансформаторів ЕС і 
втратами електроенергії в мережах;  
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° вироблена електроенергія агрегатами ЕС;  
° спожита електроенергія з енергосистеми споживачами; 
° різниця між виробленою електроенергією агрегатами ЕС і спожитою на 
власні потреби; 
° продана електроенергія ГАЕС з енергосистеми в насосному режимі. 

47. Вибір оптимальної відмітки нормального підпірного рівня (НПР) базуєть-
ся на 

° співставленні додаткового енергетичного ефекту, який може бути отри-
маний на ГЕС при підвищенні рівня НПР, із приведеними витратами по 
ТЕС, її паливній базі;  
° співставленні додаткового енергетичного ефекту, який може бути отри-
маний на ГЕС при підвищенні рівня НПР, із приведеними витратами по 
АЕС;  
° співставленні збитків від додаткового затоплення, які виникають при 
підвищенні рівня НПР, із додатковим енергетичним ефектом; 
° співставленні додаткових капіталовкладень, які виникають при підви-
щенні рівня НПР, із додатковим енергетичним ефектом; 
° співставленні додаткових щорічних витрат, які виникають при підви-
щенні рівня НПР, із додатковим енергетичним ефектом. 

48. Ризик в інвестиційному процесі ГЕО – це  
° можливе зменшення реальної віддачі капіталу у порівнянні з очікува-
ною; 
° можливе зменшення реальної віддачі потужності у порівнянні з очікува-
ною;  
° можливе зменшення реального виробітку електроенергії у порівнянні з 
очікуваним; 
° можливе зменшення реального споживання електроенергії у порівнянні з 
очікуваним; 
° можливе збільшення реальної нерівномірності споживання електроенер-
гії у порівнянні з очікуваною. 

49. Що не є складовою системного аналізу в економічних розрахунках? 
° уявлення про об’єкт (наприклад, гідроенергетику) як про просту систе-
му;  
° уявлення про об’єкт (наприклад, гідроенергетику) як про складну сис-
тему;  
° визнання наявності підпорядкованості (ієрархічності) між даною систе-
мою (гідроенергетикою) та більш складною системою (енергетикою, на-
родним господарством); 
° представлення складної системи у вигляді ієрархії підсистем, вивчення 
кожної з них окремо; 
° визнання динаміки, імовірності і невизначеності як найважливіших 
ознак існування великих систем. 
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50. Надійність системи – це: 

° здатність системи і її окремих елементів виконувати свої функції в за-
даному об’ємі при певних обмеженнях;  
° здатність системи і її окремих елементів виконувати свої функції в за-
даному об’ємі при нормальній експлуатації;  
° нездатність системи і її окремих елементів виконувати свої функції в 
заданому об’ємі при певних обмеженнях; 
° здатність системи і її окремих елементів виконувати свої функції в мі-
німальному об’ємі, ще достатньому для її існування, при певних обме-
женнях; 
° нездатність системи і її окремих елементів змінювати свої функції під 
впливом певних обмежень. 

51. Математична модель – це: 
° наближене відображення якостей функціонування і розвитку об’єкта, 
що моделюється, за допомогою математичних рівнянь, змінних, функцій;  
° точне відображення якостей функціонування і розвитку об’єкта, що мо-
делюється, на абстрактній моделі;  
° точне відображення параметрів об’єкта на натурній моделі; 
° перенесення якостей функціонування і розвитку натурного об’єкта, за 
допомогою математичних рівнянь, змінних, функцій на лабораторний 
об’єкт; 
° точне відображення якостей функціонування і розвитку об’єкта, що мо-
делюється, за допомогою математичних рівнянь, змінних, функцій на вір-
туальній моделі в програмному середовищі. 

52. Розрахункова забезпеченість енерговіддачі ГЕС – це 
° ймовірність того, що енерговіддача не буде меншою деякого значення, 
яке визначене в проекті і прийняте в балансі потужностей енергосистеми; 
° ймовірність того, що енерговіддача буде більшою деякого зна  чення, яке 
визначене в проекті і прийняте в балансі потужностей енергосистеми; 
° можливість того, що енерговіддача буде більшою деякого значення, яке 
визначене в проекті і прийняте в балансі потужностей енергосисте-
ми;ГАЕС; 
° можливість того, що енерговіддача не буде меншою деякого значення, 
яке визначене в проекті і прийняте в балансі потужностей енергосистеми; 
° ймовірність безаварійної роботи ГЕС в енергосистемі. 

53. Вибір розрахункової забезпеченості енерговіддачі ГЕС базується на 
° співставлення економії в енергосистемі від збільшення потужності ГЕС 
при переході до меншого значення забезпеченості з додатковими затрата-
ми (або збитками), що виникають у споживачів в умовах водності, яка ві-
дповідає більшій забезпеченості;  
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° співставлення збільшення  щорічних витрат на ГЕС при переході до ме-
ншого значення забезпеченості з щорічнимим витратами, що відповіда-
ють більшій забезпеченості; 
° співставлення збільшення  капіталовкладень на ГЕС при переході до 
меншого значення забезпеченості з капіталовкладеннями енергосистеми, 
що відповідають більшій забезпеченості; 
° співставлення збільшення  доходу на ГЕС при переході до меншого 
значення забезпеченості зі збільшенням доходів енергосистеми, що відпо-
відають більшій забезпеченості; 
° порівняння витрат коштів на паливо в енергосистемі при переході до 
меншого значення забезпеченості потужності ГЕС. 

54. Для пікових ГЕС і ГАЕС у якості замикаючих затрат на паливо прийма-
ють вартість 

° газу;  
° вугілля; 
° торфу; 
° мазуту; 
° горючих сланців. 

55.  Вкажіть економічний критерій, який визначається за наступною залежні-
стю ( )

( )∑
= +

−
=

T

1t
t
tt

дс Е1
ЗДП  

° інтегральний дисконтований чистий прибуток; 
° дисконтований річний чистий прибуток; 
° період повернення капіталу; 
° абсолютний строк окупності капітальних вкладень;  
° коефіцієнт порівняльної економічної ефективності. 

56.  Вкажіть економічний критерій, який визначається за наступною залеж-
ністю 

( )∑
= +

=
T

1t
t

рt
рд Е1

ПП  

° дисконтований річний чистий прибуток; 
° інтегральний дисконтований чистий прибуток; 
° період повернення капіталу; 
° абсолютний строк окупності капітальних вкладень;  
° коефіцієнт порівняльної економічної ефективності. 

57. Вкажіть економічний критерій, який визначається за наступною залежніс-
тю K

ПR р
i =  

° проста норма прибутку; 
° дисконтована рентабельність інвестицій; 
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° загальна рентабельність за доходами; 
° загальна рентабельність за прибутком;  
° внутрішня норма рентабельності. 

58.  Вкажіть економічний критерій, який визначається за наступною залеж-
ністю 

( )∑
=

+

= T

1t

t
t

рд
iд

E1K
ПR  

° дисконтована рентабельність інвестицій; 
° проста норма прибутку; 
° загальна рентабельність за доходами; 
° загальна рентабельність за прибутком;  
° внутрішня норма рентабельності. 

59.  Вкажіть економічний критерій, який визначається за наступною залеж-

ністю 
( )[ ]

( ) ( )[ ]∑
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° загальна рентабельність за доходами; 
° дисконтована рентабельність інвестицій; 
° проста норма прибутку; 
° загальна рентабельність за прибутком;  
° внутрішня норма рентабельності. 

60.  Вкажіть економічний критерій, який визначається за наступною залеж-
ністю 

( ) ( )[ ]∑
=

++

= T

1t

t
tt

рд
п

E1ВK
ПR  

° загальна рентабельність за прибутком; 
° дисконтована рентабельність інвестицій; 
° загальна рентабельність за доходами; 
° проста норма прибутку; 
° внутрішня норма рентабельності. 
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2. Тестові питання 2-ого рівня складності  

 
1. Основні виробничі фонди (ОВФ) – це: 

° повна балансова вартість споруд і обладнання ГЕО; 
° вартість засобів виробництва, що беруть участь у багатьох виробничих  
циклах і частинами переносять свою вартість на вартість готової продук-
ції;  
° вартість засобів виробництва, що беруть участь у багатьох виробни-
чих  циклах і повністю переносять свою вартість на вартість готової про-
дукції; 
° повна балансова вартість сировини і матеріалів, з яких виробляється 
продукція; 
° повна сума інвестицій, витрачених на будівництво ГЕО. 

2. Інвестиціями називають: 
° кошти, вкладені у здійснення в теперішньому економічного проекту 
для отримання прибутку від нього в майбутньому; 
° капіталовкладення в підприємство, що в майбутньому буде приносити 
прибуток; 
° об’єкти економічного проекту, що дають прибуток від нього в май-
бутньому;  
° заходи, здійснені в теперішньому для отримання прибутку від них в 
майбутньому; 
° проект будівництва підприємства. 

3. Економічне обґрунтування інвестиційного проекту визначає: 
° економічну ефективність інвестицій; 
° фінансову ефективність інвестицій; 
° прибуток від інвестицій;  
° дохід від інвестицій; 
° собівартість продукції. 

4. Експлуатаційні витрати на ГЕС – це: 
° витрати на поточний ремонт споруд і обладнання ГЕС; 
° витрати на боротьбу з шугою, наносами, з фільтрацією; 
° витрати на будівництво нових агрегатів ГЕС; 
° кошти, направлені на виплату заробітної плати експлуатаційному пер-
соналу; 
° виплати за відсотками на банківський кредит. 

5. Амортизаційні відрахування – це: 
° кошти, накопичені для повного відновлення (реновації) і капітального 
ремонту споруд та обладнання; 
° спосіб перенесення вартості основних фондів ГЕС на вартість елект-
роенергії; 
° спосіб відтворення (заміни) основних фондів ГЕС; 
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° витрати на будівництво нових агрегатів ГЕС; 
° виплати за відсотками на банківський кредит. 

6. Річний дохід крупних ГЕС за відпущену з шин високої напруги електрое-
нергію визначають: 
за одноставковим тарифом; 
за двоставковим тарифом; 
за визначеною ставкою на позичений капітал;  
за тарифом на пропуск 1 м3 води крізь турбіни; 
за «зеленим» тарифом. 
7. Загальна (абсолютна) ефективність капіталовкладень визначається: 

° за коефіцієнтом рентабельності;  
° за абсолютним строком окупності капітальних вкладень; 
° за приведеними затратами; 
° за прибутком; 
° за коефіцієнтом порівняльної економічної ефективності. 

8. Порівняльна (економічна) ефективність капіталовкладень визначається: 
° за мінімумом приведених затрат; 
° за коефіцієнтом порівняльної економічної ефективності; 
° за коефіцієнтом рентабельності; 
° за періодом повернення капіталу; 
° за прибутком. 

9. До критеріїв оцінки інвестицій в ГЕО за прибутком відносять: 
° інтегральний дисконтований чистий прибуток;  
° дисконтований річний чистий прибуток; 
° дисконтований прибуток від реалізації основних фондів;  
° дисконтований прибуток від позареалізаційних операцій; 
° просту норму прибутку. 

10. До критеріїв оцінки інвестицій в ГЕО за рентабельністю відносять: 
° внутрішню норму прибутку;  
° загальну рентабельність за доходами; 
° дисконтований прибуток від реалізації основних фондів;  
° дисконтований прибуток від позареалізаційних операцій дисконто-
ваний прибуток від реалізації основних фондів;  
° дисконтований прибуток від позареалізаційних операцій. 

11. До загальних споруд ВГК відносять: 
° водосховище;  
° земляні греблі;   
° будівлю ГЕС; 
° судноплавний шлюз; 
° водозабір. 

12. До галузевих споруд ВГК відносять: 
° будівлю ГЕС; 
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° судноплавний шлюз;   
° водосховище;  
° земляні греблі; 
° лінії електропередач. 

13. До супутніх споруд ВГК відносять: 
° лінії електропередач; 
° канали; 
° водосховище;  
° земляні греблі; 
° судноплавний шлюз. 

14. До прості (статистичних) методів економічної ефективності відносять: 
° просту норму прибутку;  
° простий період окупності; 
° чистий дисконтований дохід;  
° внутрішню норму доходності;  
° звіт про прибутки. 

15. До методів дисконтування при визначенні економічної ефективності від-
носять: 

° чистий дисконтований дохід;  
° внутрішню норму доходності; 
° просту норму прибутку;  
° простий період окупності;  
° звіт про прибутки. 

16. До методів визначення фінансової ефективності відносять: 
° звіт про прибутки;  
° звіт про рух грошових засобів; 
° просту норму прибутку;  
° простий період окупності;  
° чистий дисконтований дохід. 

17. До двоставкового тарифу входить 
° тариф (ціна) за 1 кВт год відпущеної з шин трансформаторів елект-
роенергії;  
° тариф (ціна) за 1 кВт приєднаної потужності; 
° тариф (ціна) за 1 м3 води, попущеної крізь турбіни; 
° тариф (ціна) за 1 кВт год спожитої на власні потреби електроенергії; 
° тариф (ціна) за 1 кВт спожитої на власні потреби потужності. 

18. Економічно ефективною реконструкцію діючих ГЕС визнають, якщо: 
° приведені затрати у варіант реконструкції ГЕС менші або рівні за 
приведені затрати по замінюючій ТЕС із врахуванням економії палива за 
рахунок вводу ГЕС;  
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° приведені затрати у варіант прискореної реконструкції ГЕС менші 
або рівні за приведені затрати по замінюючій ТЕС із врахуванням еконо-
мії палива за рахунок вводу ГЕС та зниження аварійності агрегатів ТЕС; 
° приведені затрати у варіант реконструкції ГЕС менші або рівні за 
приведені затрати енергосистеми із врахуванням економії палива;  
° приведені затрати у варіант ТЕС менші або рівні за приведені затрати 
енергосистеми із врахуванням економії палива за рахунок ведення в екс-
плуатацію ГЕС; 
° приведені затрати енергосистеми менші або рівні за приведені затра-
ти енергосистеми до реконструкції ГЕС. 

19. Особливостями техніко-економічного обґрунтування параметрів ГАЕС є: 
° додаткове врахування щорічних витрат на заряд ГАЕС в насосному 
режимі, які пов’язані з використанням електроенергії для перекачування 
води із нижнього басейну у верхній; 
° додатково відраховують режимні затрати ГАЕС, що враховують еко-
номію щорічних витрат в енергосистемі при введенні у її роботу ГАЕС; 
° додаткове врахування капіталовкладень на створення верхнього ба-
сейну; 
° врахування приведених затрат на будівлю ГАЕС; 
° врахування капіталовкладень в лінію електропередач. 

20. Собівартість електроенергії визначається в  
° коп/кВт·год; 
° грн/кВт·год; 
° коп/кВт;  
° грн/кВт;  
° грн/МВт. 

21. До кошторисно-фінансова документація по ГЕО, що проектується відно-
сяться: 

° локальні кошториси; 
° зведений кошторисний розрахунок; 
° балансовий звіт;   
° звіт про рух грошових засобів; 
° звіт про прибутки. 

22. За ступенем невизначеності вихідні дані поділяють на: 
° детерміновані;  
° імовірнісно-визначені ; 
° імовірнісно-невизначені; 
° невизначені; 
° наближені. 

23. Що не відносять до методів економічних розрахунків в умовах невизна-
ченості 

° метод мінімуму приведених затрат;   
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° метод відносних приростів; 
° метод варіювання вихідних умов;  
° метод математичних сподівань;  
° метод мінімаксного ризику. 

24. Вибір оптимальної глибини спрацювання водосховища визначається за 
° рівністю приросту приведених затрат при зміні глибини спрацюван-
ня на деяку величину по ГЕС і замінюючій ТЕС; 
° за рівністю фактичного терміну окупності додаткових капіталовкла-
день і нормативного його значення при зміні глибини спрацювання на де-
яку величину; 
° рівністю приросту капіталовкладень при зміні глибини спрацювання 
на деяку величину по ГЕС і замінюючій ТЕС;  
° рівністю приросту щорічних витрат при зміні глибини спрацювання 
на деяку величину по ГЕС і замінюючій ТЕС; 
° рівністю приросту доходів при зміні глибини спрацювання на деяку 
величину по ГЕС і замінюючій ТЕС. 

25. Джерелами виникнення ризику в інвестиційному процесі ГЕО є  
° динаміка вартості сировини і матеріалів; 
° динаміка тарифів; 
° кількість учасників інвестиційного процесу;  
° кількість об’єктів будівництва;  
° велика сума капіталовкладень. 

26. Назвіть економічний критерій, який визначається за наступною залежні-
стю .КК

ВВЕ
КЕСГЕС
ГЕСКЕС

ЕФ −

−
= , та обернену йому величину 

° коефіцієнт порівняльної економічної ефективності; 
° період окупності додаткових капіталовкладень; 
° період повернення капіталу;  
° приведені затрати;  
° коефіцієнт рентабельності. 

27. Назвіть економічний критерій, який визначається за наступною залежні-
стю ,К

ВЦР
ГЕС

ГЕС−
=  та обернену йому величину 

° коефіцієнт рентабельності; 
° абсолютний період окупності капіталовкладень; 
° дисконтована рентабельність інвестицій;  
° приведені затрати;  
° коефіцієнт порівняльної економічної ефективності. 
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28. Назвіть економічний критерій, який визначається за наступною залежні-
стю ,ВЦ

К
Р
1

абсТ
ГЕС

ГЕС
−

==  та обернену йому величину 

° коефіцієнт рентабельності; 
° абсолютний період окупності капіталовкладень; 
° період окупності додаткових капіталовкладень; 
° приведені затрати;  
° дисконтована рентабельність інвестицій. 

29. Назвіть економічний критерій, який визначається за наступною залежні-
стю .

ефЕ
1

додТ =
, та обернену йому величину 

° коефіцієнт порівняльної економічної ефективності; 
° період окупності додаткових капіталовкладень; 
° абсолютний період окупності капіталовкладень; 
° приведені затрати;  
° дисконтована рентабельність інвестицій. 

30. Назвіть економічний критерій, який визначається за наступною залежні-
стю Зі  = Е Кі  + Ві, та метод визначення економічної ефективності, для якого 
його застосовують 

° приведені затрати; 
° метод порівняльної економічної ефективності; 
° приведені затрати замінюючої ТЕС; 
° метод абсолютної економічної ефективності; 
° загальна рентабельність за прибутком. 
 

3. Тестові питання 3-ого рівня складності 
1. Визначте величину прямих витрат та заробітної плати в прямих витратах 
при будівництві ГЕС, якщо вартість матеріалів виробів і конструкцій стано-
вить 300 000 грн; заробітна плата робітників, не зайнятих експлуатацією 
будівельних машин – 155 000 грн; вартість експлуатації машин – 200 000 грн; 
заробітна плата робітників, зайнятих експлуатацією машин, –15 000 грн: 

° 655 000 грн; 
° 170 000 грн; 
° 650 000 грн; 
° 170 000 грн; 
° 500 000 грн. 

2. Визначте величину прямих витрат та заробітної плати в прямих витратах 
при будівництві ГЕС, якщо вартість матеріалів виробів і конструкцій стано-
вить 150 000 грн; заробітна плата робітників, не зайнятих експлуатацією 
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будівельних машин – 45 000 грн; вартість експлуатації машин – 25 000 грн; 
заробітна плата робітників, зайнятих експлуатацією машин, – 20 000 грн: 

° 220 000 грн; 
° 65 000 грн; 
° 195 000 грн; 
° 45 000 грн; 
° 170 000 грн. 

3. Визначте величину прямих витрат та заробітної плати в прямих витратах 
при будівництві ГЕС, якщо вартість матеріалів виробів і конструкцій стано-
вить 400 000 грн; заробітна плата робітників, не зайнятих експлуатацією 
будівельних машин – 30 000 грн; вартість експлуатації машин – 500 000 грн; 
заробітна плата робітників, зайнятих експлуатацією машин, – 120 000 грн: 

° 930 000 грн; 
° 150 000 грн; 
° 1 020 000  грн; 
° 620 000 грн; 
° 520 000 грн. 

4. Визначте коефіцієнт порівняльної економічної ефективності капіталовк-
ладень та період окупності додаткових капіталовкладень, якщо дано: капіта-
ловкладення Кгес=300 млн.грн і Ккес=100 млн.грн; щорічні витрати 
Вгес=30млн.грн і Вкес=80 млн.грн: 

° 0,25; 
° 4 роки; 
° 0,15; 
° 6,67 років; 
° 0,20. 

5. Визначте коефіцієнт порівняльної економічної ефективності капіталовк-
ладень та період окупності додаткових капіталовкладень, якщо дано: капіта-
ловкладення Кгес=500 млн.грн і Ккес=150 млн.грн; щорічні витрати 
Вгес=50млн.грн і Вкес=100 млн.грн: 

° 0,14; 
° 7 років; 
° 0,18; 
° 5,5 років; 
° 0,20. 

6. Визначте коефіцієнт порівняльної економічної ефективності капіталовк-
ладень та період окупності додаткових капіталовкладень, якщо дано: капіта-
ловкладення Кгес=600 млн.грн і Ккес=200 млн.грн; щорічні витрати 
Вгес=60млн.грн і Вкес=110 млн.грн: 

° 0,125; 
° 8 років; 
° 0,15; 
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° 6,67 років; 
° 0,20. 

7. Визначте коефіцієнт рентабельності та період окупності усіх капіталовк-
ладень по ГЕС, якщо дано: капіталовкладення Кгес=250 млн.грн; щорічні 
витрати Вгес=25 млн.грн і річна сума коштів за відпущену електроенергію 
Ц=80 млн.грн: 

° 0,22; 
° 4,5 років; 
° 0,18; 
° 7 років; 
° 0,20. 

8. Визначте коефіцієнт рентабельності та період окупності усіх капіталовк-
ладень по ГЕС, якщо дано: капіталовкладення Кгес=300 млн.грн; щорічні 
витрати Вгес=45 млн.грн і річна сума коштів за відпущену електроенергію 
Ц=120 млн.грн: 

° 0,25; 
° 4 роки; 
° 0,15; 
° 8 років; 
° 0,20. 

9. Визначте коефіцієнт рентабельності та період окупності усіх капіталовк-
ладень по ГЕС, якщо дано: капіталовкладення Кгес=500 млн.грн; щорічні 
витрати Вгес=100 млн.грн і річна сума коштів за відпущену електроенергію 
Ц=200 млн.грн: 

° 0,20; 
° 5 років; 
° 0,18; 
° 7 років; 
° 0,25. 

10. Визначте коефіцієнт рентабельності та період окупності усіх капіталовк-
ладень по ГЕС, якщо дано: капіталовкладення Кгес=400 млн.грн; щорічні 
витрати Вгес=50 млн.грн і річна сума коштів за відпущену електроенергію 
Ц=150 млн.грн: 

° 0,25; 
° 4 роки; 
° 0,18; 
° 7 років; 
° 0,20. 
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4. Приклади розв’язку задач в тестах 3-ого рівня 

 
В тестах 3-ого рівня складності пропонуються до розв’язку задачі 3-ох 

типів. Нижче пропонується порядок їх розв’язку в числових прикладах, які 
мають інші вихідні дані ніж тестові завдання. 

 
Приклад розв’язку задач 1-ого типу 

Умова. Визначте величину прямих витрат та заробітної плати в прямих 
витратах при будівництві ГЕС, якщо вартість матеріалів виробів і конструк-
цій становить 200 000 грн; заробітна плата робітників, не зайнятих експлуа-
тацією будівельних машин –120 000 грн; вартість експлуатації машин – 
300 000 грн; заробітна плата робітників, зайнятих експлуатацією машин, –
100 000 грн. 

Порядок розв’язку.  
Прямі витрати (ПВ) по кошторису визначаються, як сума вартості матері-

алів, виробів та конструкцій (М), коштів на заробітну плату робітників, не 
зайнятих обслуговуванням машин ( ПВ

зайн неЗ ), та вартості експлуатації машин 
(Ем) 

ПВ = М + ПВ
зайн неЗ  + Ем = 200 000 + 120 000 + 300 000 = 620 000 грн. 

Заробітна плата робітників в прямих витратах ( ПВЗ ) визначається як сума 
заробітних плат робітників, не зайнятих обслуговуванням машин ( ПВ

зайн неЗ ), та 
робітників, зайнятих обслуговуванням машин ( ПВ

зайнЗ ), 
=+= ПВ

зайн
ПВ

зайн не
ПВ ЗЗЗ 120 000 + 100 000 = 220 000 грн. 

 
Приклад розв’язку задач 2-ого типу 

Умова. Визначте коефіцієнт порівняльної економічної ефективності капі-
таловкладень та період окупності додаткових капіталовкладень, якщо дано: 
капіталовкладення Кгес=800 млн.грн і Ккес=300 млн.грн; щорічні витрати 
Вгес=80млн.грн і Вкес=140 млн.грн. 

Порядок розв’язку.  
Коефіцієнт порівняльної економічної ефективності капіталовкладень 

визначаємо за наступним виразом 
12,0500

60
300800
80140

КК
ВВЕ

КЕСГЕС
ГЕСКЕС

еф ==== . 
Строк окупності додаткових капітальних вкладень в гідроелектрос-

танцію є оберненою величиною до коефіцієнта порівняльної економічної 
ефективності 

33,812,0
1

Е
1Т
еф

дод ===  років. 
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Приклад розв’язку задач 3-ого типу 

Умова. Визначте коефіцієнт рентабельності та період окупності усіх капі-
таловкладень по ГЕС, якщо дано: капіталовкладення Кгес=650 млн.грн; що-
річні витрати Вгес=160 млн.грн і річна сума коштів за відпущену електрое-
нергію Ц=260 млн.грн. 

Порядок розв’язку.  
Загальна (абсолютна) ефективність капіталовкладень визначається за 

коефіцієнтом рентабельності : 
15,0650

160260
К

ВЦР
ГЕС

ГЕС === . 
Абсолютний строк окупності капітальних вкладень в гідроелектрос-

танцію визначається як обернена величина до коефіцієнта рентабельності 
5,615,0

1
Р
1

абсТ ===  років. 
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