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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(СИСТЕМНИЙ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ)
1. Опис навчальної дисципліни
«Основи економіки транспорту»
Характеристика
обсягів підготовки
Загальний обсяг – 5 кредитів.
Усього годин –180 год.
Усього змістових модулів – 16.
Усього блоків змістових
модулів – 4.
Один змістовий модуль – 5 - 15
год.
Один блок змістових
модулів 31 – 69 год.
Усього аудиторних годин на
тиждень – 5.
(лекцій – 3 год., практичних
занять – 2 год.).

Характеристика
лекційного потоку
Галузь знань 0701 –
«Транспорт і транспортна
інфраструктура»
Напрям підготовки
6.070101 «Транспортні
технології».
Освітньо кваліфікаційний рівень –
бакалавр.
Кількість навчальних груп
у потоці – 8.
Лектор, відповідальний за
курс – доцент Горова
Ксенія Олександрівна.

Характеристика
навчального процесу
Навчальна дисципліна –
нормативна.
Рік підготовки – 3-й.
Семестр навчання – 5-й.
Кількість годин:
лекцій – 54,
практичних занять –36,
самостійна робота студентів
(СРС) – 90.
Поточний контроль (види
контролю: і тестові роботи).
Підсумковий контроль (вид
контролю:
5-й семестр - інтегрований
іспит).
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2. Основні терміни, поняття та їх визначення
У збірці використано терміни, подані у Законах України «Про вищу освіту» від
17.01.02р. № 2984-111 та «Про інноваційну діяльність» від 04.07.02 р. № 40-У, Державному
класифікаторі професій ДК 003-95, Комплексі нормативних документів для розробки складових
системи стандартів вищої освіти (додаток № 1 до наказу МОН України від 31.07.98 р. № 285 зі
змінами та доповненнями, що введені розпорядженням МОН України від 05.03.01 р. № 28-р):
– кредитно-модульна система організації навчального процесу – це модель організації
навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та
залікових освітніх одиниць (залікових кредитів);
– заліковий кредит – це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для
засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів;
– модуль – це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми
(навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами
навчального процесу;
– змістовий модуль – це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою
відповідності певному навчальному об’єкту;
– заліковий модуль (блок змістових модулів) – це задокументована завершена система
змістових модулів освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної
атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу;
– обсяг модуля – це навчальне навантаження студента з даного модуля в кредитах, що
включають аудиторну і самостійну роботу.
3. Загальні положення
Навчальна дисципліна розбивається на змістові модулі. У кожному модулі визначається
тематика й обсяг лекцій, семінарських і практичних занять і самостійної роботи студентів, види
контролю. За заліковими модулями розробляються пакети контрольних завдань, що містять
перелік теоретичних питань і практичні завдання.
4. Модульний контроль
Система оцінки знань студентів за окремий заліковий модуль складається у балах
рейтингу згідно таблиці 1.
Таблиця 1 - Система оцінки знань студентів і шкала оцінки (за кожний заліковий
модуль)
За шкалою
За шкалою
За національною шкалою
навчального
ECTS
закладу
A
Відмінно
90 – 100
BC
Добре
75 – 89
DE
Задовільно
60 – 74
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
35 – 59
F
Незадовільно з обов‘язковим повторним курсом
1 – 34
5. Підсумковий контроль
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 30.12.05 р. № 774, підсумкова
оцінка Q знань з навчальної дисципліни визначається як середньозважена результатів засвоєння
окремих залікових модулів, тобто
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Q  1  B1   2  B2   3  B3 ,
де α1 = α2 = α3 = 0,33 – вагові коефіцієнти складності 1-го, 2-го та 3-го залікового
модулів, відповідно;
В1, В2, В3 – абсолютні значення оцінки знань (у балах, 1÷100) за окремими заліковими
модулями;
Q – значення підсумкової оцінки знань студентів (у балах, 1÷100) за навчальну
дисципліну.
6. Приклад оформлення результатів тестування
Результати тестування студент, не переписуючи самих тестових завдань, оформляє
безпосередньо на тестовому бланку.
Приклад бланку тестового завдання
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Харківський національній автомобільно-дорожній університет
Кафедра економіки підприємства
Навчальна дисципліна: ,,Основи економіки транспорту”
1 Проміжний тест
( балів)
Прізвище, ім’я, по батькові___________________________________________
Група_________________
Дата контролю_________

Частина 1 ( 30 балів)
1. Розкрити теоретичне питання:
Поняття витрат. Значення управління витратами на підприємстві.
Частина 2 (10 балів)

2. Тестове завдання:
За ступенем впливу обсягів перевезень (робіт, послуг) на рівень витрат, витрати поділяються на
а) зворотні та незворотні;
б) постійні та змінні;
в) прямі та непрямі;
г) однорідні та комплексні
Частина 3 (20 балів)
3. Надати визначення поняттю або продовжити вираз:
Точкою рентабельності (поріг рентабельності, критичний обсяг виробництва) за визначений
період часу називається…
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Частина 4 (40 балів)

5. Розв’язати задачу:
Проаналізувати витрати на одиницю продукції підприємства, що здійснює перевезення
вантажів за двома маршрутами А і Б, використовуючи таблицю. Зробити висновки за
розрахунками. Проаналізувати динаміку витрат, ефективність управління витратами на
підприємстві.
Динаміка
витрат на
Витрати на 1
Динаміка
1 грн.
Дохід, грн.
Витрати, грн.
грн. продукції
доходу
продукції
Маршрут
перевезен
-ня
минулий звітний минул.
звіт.
минул.
звіт.
пасажирів
період
період період період період період грн.
% грн.
%
маршрут
А
11000
14000
10000
11000
маршрут
Б
10000
18000
9000
14000
7. Завдання до залікових модулів
7.1 Заліковий модуль 1
Собівартість перевезень
(за змістовними модулями 1,2,3,4,5)
Змістовний модуль 1. Класифікація витрат.
Змістовний модуль 2. Аналіз витрат на надання послуг.
Змістовний модуль 3. Кошторис витрат.
Змістовний модуль 4. Собівартість перевезень.
Змістовний модуль 5. Аналіз собівартості послуг.
Частина 1
Умови виконання завдання: Розкрити теоретичне питання
Варіант
1. Поняття витрат. Значення управління витратами на підприємстві
2. Явні, альтернативні та безповоротні витрати
3. Класифікація витрат за видами діяльності
4. Класифікація витрат за місцем виникнення
5. Класифікація витрат за економічними елементами
6. Класифікація витрат за статтями калькуляції
7. Класифікація витрат за способами віднесення на собівартість перевезень
8. Класифікація витрат за ступенем впливу обсягів перевезень на рівень витрат
9. Класифікація витрат за доцільністю
10. Поняття та визначення точки рентабельності
11. Порядок планування витрат і собівартості продукції підприємства
12. Склад матеріальних витрат підприємства
13. Склад витрат на оплату праці підприємства
14. Форми і системи оплати праці
15. Визначення фонду оплати праці водіїв
16. Визначення заробітної плати ремонтних робітників
17. Відрахування на соціальні заходи

7

18. Завдання аналізу собівартості продукції, джерела для його здійснення
19. Фактори, що впливають на собівартість перевезень
20. Вплив техніко-експлуатаційних показників використання рухомого складу на собівартість
перевезень
21Постійні та змінні витрати підприємства
22. Розрахунок витрат на автомобільне паливо
23. Розрахунок витрат на мастильні та інші експлуатаційні матеріали
24. Розрахунок витрат на оновлення та ремонт автомобільних шин
25. Поняття амортизації, методи нарахування амортизації
26. Визначення амортизаційних відрахувань на повне оновлення рухомого складу за
виробничим методом
27. Склад інших витрат АТП
28. Визначення собівартості продукції АТП
29. Поняття та мета розробки кошторису витрат АТП
30. Склад зведеного кошторису витрат підприємства
Частина 2
Умови виконання завдання: Тестове завдання
1. За ступенем впливу обсягів перевезень (робіт,
поділяються на
а) зворотні та незворотні;
б) постійні та змінні;
в) прямі та непрямі;
г) однорідні та комплексні.

послуг) на рівень витрат, витрати

2. До прямих витрат не належать витрати
а) на оплату праці водія;
б) на амортизацію рухомого складу;
в) на оплату праці ремонтників;
г) на паливо.
3. Виробничий метод нарахування амортизації
амортизаційних відрахувань в залежності від
а) пробігу автомобіля;
б) терміну служби автомобіля;
в) зношеності автомобіля;
г) немає вірної відповіді.
4. До витрат на збут відносяться витрати на
а) рекламу;
б) утримання секретаря;
в) утримання бухгалтерії;
г) немає вірної відповіді.
5. Витрати на утримання відділу кадрів відносяться до
а) витрат на збут;
б) адміністративних витрат;
в) операційних витрат;
г) загальновиробничих витрат.

передбачає

визначення

суми
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6. Значення якого показника впливає пропорційно на змінні витрати?
а) середня вантажопідйомність автомобіля;
б) коефіцієнт використання пробігу;
в) час знаходження автомобіля на лінії;
г) немає вірної відповіді.
7. Зміна якого показника спричиняє зміну загально пробігу автомобілів і обсягу
транспортної роботи?
а) середня вантажопідйомність автомобіля;
б) коефіцієнт використання пробігу;
в) коефіцієнт використання парку автомобілів;
г) коефіцієнт використання вантажопідйомності.
8. Зміна якого показника не впливає на загальний пробіг автомобілів, проте прямо
пропорційно впливає на обсяг транспортної роботи?
а) відстань перевезення вантажів;
б) коефіцієнт використання пробігу;
в) середня технічна швидкість;
г) час знаходження автомобіля на лінії.
9. До факторів, що впливають на собівартість перевезень, які залежать від діяльності
підприємства, не належать
а) впровадження прогресивних форм і методів організації процесу перевезень;
б) покращення організації праці і виробництва; економія матеріальних ресурсів;
в) зміна попиту і пропозиції;
г) зміна структури перевезень.
10. До факторів, що впливають на собівартість перевезень, які не залежать від діяльності
підприємства, не належать
а) ставки податків і зборів;
б) природно-кліматичні умови;
в) зміна попиту і пропозиції;
г) немає вірної відповіді.
11. При застосуванні прямолінійного методу річна сума амортизаційних відрахувань
а) щорічно збільшується;
б) залишається незмінною за весь строк експлуатації;
в) дозволяє перенести більше половини вартості основних фондів на собівартість готової
продукції за половину строку експлуатації;
г) залежить від інтенсивності використання основних фондів.
12. Існують такі методи нарахування амортизації:
а) лінійний, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий;
б)прямолінійний, прискореного зменшення балансової вартості, кумулятивний,
виробничий;
в)прямолінійний, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний,
виробничий;
г) прямолінійний, прискореного зменшення залишкової вартості, поступового зменшення
залишкової вартості, виробничий.
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13. Витрати на ремонт і заміну автомобільних шин не залежать від
а) загального пробігу;
б) кількості коліс на автомобілі;
в) зношеності рухомого складу;
г) немає вірної відповіді.
14. До регульованих витрат відносяться витрати на
а) оплату праці;
б) амортизацію рухомого складу;
в) орендну плату;
г) оплату податків.
15. До змінних витрат належать витрати на
а) амортизацію будівель;
б) витрати палива;
в) заробітну плату адміністративного персоналу;
г) опалення приміщень.
16. Собівартість продукції
а) це виражені в грошовій формі витрати на споживані під час виготовлення продукції
засоби виробництва, оплату праці робітників, послуги інших підприємств, витрати на
реалізації продукції, а також витрати на управління й обслуговування виробництва;
б) представляє собою обсяг виробництва продукції у оптових цінах;
в) це виражені в грошовій формі витрати на споживані під час виготовлення продукції
засоби виробництва, оплату праці робітників, послуги інших підприємств, витрати на
реалізації продукції, витрати на управління й обслуговування виробництва, на виплату
податку на додану вартість;
г) немає вірної відповіді.
17. Точкою рентабельності називається такий обсяг перевезень, при досягненні якого
а) підприємство починає отримувати прибуток;
б) доходи підприємства стають більшими за його витрати;
в) діяльність підприємства стає рентабельною;
г) доходи підприємства дорівнюють його витратам.
18. Сума постійних і змінних витрат являє собою
а) прямі витрати;
б) загальні витрати;
в) продуктивні витрати;
г) комплексні витрати.
19. Витрати на одну гривню продукції визначаються як
а)як відношення витрат на виготовлення продукції до її вартості в оптових цінах
підприємства;
б)як відношення прибутку від реалізації продукції до витрат, пов’язаних з її
виготовленням;
в) як додаток обсягу виробленої продукції на суму матеріальних витрат;
г) як відношення витрат на виготовлення продукції до її обсягу в натуральних одиницях.
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20. До постійних витрат відносяться витрати на:
а) паливно-мастильні матеріали;
б) технічне обслуговування і поточний ремонт рухомого складу;
в) амортизаційні відрахування рухомого складу;
г) амортизаційні відрахування, нараховані невиробничим методом.
21. Витрати, пов’язані з фінансовою діяльністю
а) зумовлюються основним видом діяльності підприємства (виробництвом продукції,
наданням послуг, виконанням робіт), або забезпечують її здійснення;
б) підприємство здійснює при довготерміновому вкладенні капіталу з метою отримання
прибутку (капітальне будівництво, розширення та розвиток виробництва, придбання
цінних паперів тощо);
в) підприємство здійснює в разі сплати відсотків за отримані від інших юридичних і
фізичних осіб фінансові кошти у вигляді кредитів та позик, при первинному розміщенні
на ринку цінних паперів акцій, облігацій власної емісії тощо;
г) представляють собою грошові витрати на придбання матеріалів, амортизацію основних
фондів, оплату праці й інші витрати на виробництво і реалізацію продукції (послуг).
22. Погодинна форма оплати праці передбачає
а) залежність суми заробітку від кількості виготовлених виробів або обсягу виконаних
робіт за період;
б) можливість нарахування заробітної плати за прогресуючими розцінками;
в) врахування інтенсивності виготовлення продукції за годину роботи;
г) оплату праці в залежності від фактично відпрацьованого часу й рівня кваліфікації.
23. Відрядна форма оплати праці включає такі системи оплати праці:
а) пряма відрядна, відрядно-преміальна, система посадових окладів;
б) пряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна;
в) пряма відрядна, непряма відрядна, відрядно-прогресивна;
г) пряма відрядна, відрядно-погодинна, відрядно-прогресивна.
24. За складом витрати поділяються на
а) прямі та непрямі;
б) матеріальні та нематеріальні;
в) одноелементні та комплексні;
г) прості та складні.
25. При зростанні обсягу виробництва змінні витрати:
а) загальні – збільшуються, на одиницю - незмінні;
б) загальні – зменшуються, на одиницю - незмінні;
в) загальні – незмінні, на одиницю - збільшуються;
г) загальні – незмінні, на одиницю - зменшуються.
26. Явні витрати
а) це витрати, що не можуть бути повернені, якщо навіть підприємство припинить своє
існування (витрати на реєстрацію підприємства, замовлення печаток, рекламних
надписів);
б) представляють собою грошові витрати на придбання матеріалів, амортизацію основних
фондів, оплату праці й інші витрати на виробництво і реалізацію продукції (послуг);
в) витрати на використання якого-небудь фактору виробництва, що виміряні з точки зору
найкращого з альтернативних варіантів;
г) немає вірної відповіді.
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27. До прямих витрат належать витрати
а) що здійснюють в процесі основної діяльності підприємства;
б) які мають пряме відношення до виробничої діяльності підприємства;
в) які можуть бути безпосередньо включені до собівартості окремих видів перевезень
(робіт, послуг);
г) витрати, безпосередньо не пов’язані із виконанням транспортних робіт, послуг.
28. За способами віднесення на собівартість перевезень витрати поділяються на
а) зворотні та незворотні;
б) постійні та змінні;
в) прямі та непрямі;
г) однорідні та комплексні.
29. Матеріальні витрати включають витрати на
а) сировину та матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо та
енергію, запасні частини, МШП;
б) сировину та матеріали, машини та обладнання, паливо та енергію, запасні частини,
МШП;
в) сировину та матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо та
енергію, запасні частини, рухомий склад;
г) всі витрати у матеріальному виразі.
30. Витрати, пов’язані з інвестиційною діяльністю
а) зумовлюються основним видом діяльності підприємства (виробництвом продукції,
наданням послуг, виконанням робіт), або забезпечують її здійснення;
б) підприємство здійснює при довготерміновому вкладенні капіталу з метою отримання
прибутку (капітальне будівництво, розширення та розвиток виробництва, придбання
цінних паперів тощо);
в) підприємство здійснює в разі сплати відсотків за отримані від інших юридичних і
фізичних осіб фінансові кошти у вигляді кредитів та позик, при первинному розміщенні
на ринку цінних паперів акцій, облігацій власної емісії тощо;
г) представляють собою грошові витрати на придбання матеріалів, амортизацію основних
фондів, оплату праці й інші витрати на виробництво і реалізацію продукції (послуг).
Частина 3
Умови виконання завдання: Надати визначення поняттю або продовжити вираз:
1. Точкою рентабельності (порогом рентабельності, критичним обсягом
виробництва) за визначений період часу називається…
2. Собівартість продукції — це…
3. Аналіз собівартості продукції має такі завдання:…
4. Для проведення аналізу собівартості продукції використовуються такі джерела
інформації:…
5. Кошторис представляє собою…
6. Явні витрати представляють собою …
7. До витрат на оплату праці входять:…
8. Існує 2 форми оплати праці:…
9. Погодинна форма оплати праці передбачає…
10. Відрядна форма оплати праці передбачає…
11. Витрати, пов`язані з фінансовою діяльністю, підприємство здійснює в разі…
12. Сума матеріальних витрат включає у свій склад такі витрати:…
13. Витрати на мастильні й інші експлуатаційні матеріали включають витрати на…
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14. Сума амортизаційних відрахувань на повне відновлення рухомого складу може
нараховуватися за такими методами:…
15. Інші витрати АТП включають:…
16. Витрати на одну гривню продукції визначаються як відношення…
17. Витрати виробництва – це…
18. Безповоротні витрати – це…
19. Витрати, пов`язані з інвестиційною діяльністю, підприємство здійснює при…
20. До прямих витрат належать витрати, які…
21. До змінних витрат належать…
22. Постійні витрати – це…
23. За звітними періодами витрати на перевезення (роботи, послуги) поділяються
на…
24. За доцільністю витрати поділяються на…
25. Продуктивні витрати - це…
26. Непродуктивними витратами вважаються витрати, що…
27. До витрат від надзвичайних подій відносяться…
28. За календарними періодами витрати поділяються на…
29. За можливістю регулювання витрати поділяються на…
30. Довгострокові витрати – це…
Частина 4
Умови виконання завдання: Розв’язати задачу:
1. Проаналізувати витрати на одиницю продукції підприємства, що здійснює
перевезення вантажів за двома маршрутами А і Б, використовуючи таблицю. Зробити висновки
за розрахунками. Проаналізувати динаміку витрат, ефективність управління витратами на
підприємстві.
Динаміка
витрат на
Витрати на 1
Динаміка
1 грн.
Дохід, грн.
Витрати, грн.
грн. продукції
доходу
продукції
Маршрут
перевезен
-ня
минулий звітний минул.
звіт.
минул.
звіт.
пасажирів
період
період період період період період грн.
% грн.
%
маршрут
А
11000
14000
10000
11000
маршрут
Б
10000
18000
9000
14000
2. Провести CVP-аналіз діяльності підприємства. Визначити точку рентабельності
графічним та розрахунковим способом. Відомо, що змінні витрати на 1 ткм транспортної
роботи становлять 0,75 грн., постійні витрати підприємства становлять 700 грн. Тариф,
встановлений за виконання 1 ткм транспортної роботи становить 2 грн.
Проміжні розрахунки оформити у вигляді таблиці.
Обсяг
на весь обсяг перевезень
на один ткм
Дохід
перевезень,
ткм, Q
FC
VC
TC
FC
VC
TC
на 1 ткм всього Прибуток
100
200
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300
400
500
600
700
800
3. Проаналізувати витрати підприємства за економічними елементами. Зробити висновки
стосовно динаміки витрат та змін у структурі витрат підприємства.
попередній місяць
звітний місяць
динаміка витрат
Зміни у
структурі
питома
питома
Елементи витрат
витрат, %
тис. грн. вага, % тис. грн. вага, % тис. грн.
%
Матеріальні витрати
100
120
Амортизація
основних фондів
190
210
Витрати на оплату
праці
75
80
Відрахування на
соціальні заходи
32
34
Інші витрати
43
41
Усього витрат
485
4. Необхідно визначити зменшення собівартості перевезень вантажів за рахунок
відносного скорочення витрат по статті «Паливно-мастильні матеріали» в АТП. Витрати на
паливно-мастильні матеріали становили в попередньому році 912,5 тис. грн., а в плановому році
937,9 тис. грн. Вантажообіг становив в попередньому році 87380 тис. ткм, а в плановому році
93500 тис. ткм. Загальна сума витрат у попередньому році 5876,8 тис. грн.
5. Визначити зменшення собівартості перевезень у гривнях і відсотках та річну економію
у таксомоторному АТП, яке встановило на автомобілях лічильники, що сприяло підвищенню
попиту на перевезення та кращій організації праці. Вихідні дані для рішення задачі наведені в
таблиці.
Таблиця - Вихідні дані для виконання завдання
Показник
Значення
Середній платний пробіг автомобілів-таксі за рік, тис. км
- до встановлення лічильника
3225
- після встановлення лічильника
3484
Фонд робочого часу, тис. авт.-год.
143,2
Коефіцієнт платного пробігу
- до встановлення лічильника
0,81
- після встановлення лічильника
0,86
Змінні витрати на 1 км пробігу, без заробітної плати, грн.
0,45
Постійні витрати на 1 авт.-год., грн.
2,33
Норматив заробітної плати на 1 грн. доходів, грн.
0,15
Дохід, тис. грн.
- до встановлення лічильника
3210,2
- після встановлення лічильника
3721,3
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6. Визначити місячну суму відрахувань на соціальні заходи, використовуючи штатний
розклад підприємства.
Посада
Кількість працівників
Місячний розмір заробітної
плати
Директор АТП
1
5000
Головний бухгалтер
1
3400
Диспетчер
2
2500
Начальник транспортно1
4100
експедиційного відділу
Водій
12
3200
Головний механік
1
3800
Механік
4
2600
Прибиральниця
2
1500
Єдиний соціальний внесок складає 38%.
7. Розрахувати річну суму амортизаційних відрахувань на повне відновлення автомобіля
прямолінійним методом, якщо відомо, що його первісна балансова вартість дорівнює 75000
грн., а ліквідаційна вартість – 12000 грн. Термін служби автомобіля 10 років.
8. Розрахувати щорічну суму амортизаційних відрахувань на повне відновлення
автомобіля за допомогою методу прискореного зменшення залишкової вартості, якщо відомо,
що його первісна балансова вартість дорівнює 75000 грн., а ліквідаційна вартість – 12000 грн.
Термін служби автомобіля 5 років.
9. Розрахувати щорічну суму амортизаційних відрахувань на повне відновлення
автомобіля за допомогою кумулятивного методу, якщо відомо, що його первісна балансова
вартість дорівнює 75000 грн., а термін служби автомобіля 5 років.
7.2 Заліковий модуль 2
Облік витрат на виконання робіт та послуг
(за змістовними модулями 6,7)
Змістовий модуль 6. Облік витрат на виконання послуг
Змістовий модуль 7. Облік витрат на виконання робіт
Приклад бланку тестового завдання
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Харківський національній автомобільно-дорожній університет
Кафедра економіки підприємства
Навчальна дисципліна: ,,Основи економіки транспорту”
2 Проміжний тест
( балів)
Прізвище, ім’я, по батькові___________________________________________
Група_________________
Дата контролю_________

15

1. Розкрити теоретичне питання:
Принципи організації обліку витрат.

Частина 1 ( 30 балів)

Частина 2 (15 балів)
2. Тестове завдання:
В Україні склад собівартості продукції регламентується:
а) Конституцією України;
б) ПСБО 16 «Витрати»;
в) ПСБО 12 «Собівартість»;
г) немає вірної відповіді.
Частина 3 (10 балів)
3. Надати визначення поняттю або продовжити вираз:
___________________ - це обсяг палива, виражений у об'ємних одиницях (л, м3), який має
витрачатися автомобілем при здійсненні певного пробігу, виконанні певної транспортної або
спеціальної роботи з урахуванням певних умов експлуатації.
Частина 4 (15 балів)
4. Визначити, які показники групи А відповідають показникам групи Б:
А
Б
1 Не визнаються витратами і не
1
виплата відсотків за позиками
включаються у звіт про фінансові
результати
2
платежі за договорами комісії,
агентськими угодами
3
отримання товарів з відстрочкою платежу
4
попередня (авансова) оплата запасів,
робіт, послуг
5
погашення отриманих позик
Частина 5 (30 балів)
5. Розв’язати задачу:
З подорожнього листа установлено, що легковий автомобіль ГАЗ-24-10, що працював в гірській
місцевості на висоті 500 - 1500 метрів за межами приміської зони на дорозі з
бітумомінеральним покриттям, здійснив пробіг 244 кілометри.
Вихідні дані:
- базова лінійна норма витрати палива для легкового автомобіля ГАЗ-24-10 Hs = 13,0 л/100 км;
- надбавка за роботу в гірській місцевості на висоті над рівнем моря від 500 до 1500 метрів - К1
= 5 %, зниження за роботу за межами приміської зони на дорозі з бітумомінеральним
покриттям К2 = -5 %.
Визначити нормативні витрати палива.
Частина 1
Умови виконання завдання: Розкрити теоретичне питання
Варіант
1. Принципи організації обліку витрат
2. Нормативна регламентація формування собівартості продукції
3. Вичерпані та невичерпані витрати
4. Відображення вичерпаних та невичерпаних витрат у фінансовій звітності
5. Норми витрат палива
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6. Підстави для підвищення нормативного витрачання палива
7. Випадки, коли норми витрачання палива зменшуються
8. Визначення нормативів витрат мастильних матеріалів
9. Застосування норм середнього ресурсу нових пневматичних шин
10. Коригування норм середнього ресурсу нових пневматичних шин
11. Мета обліку витрат
12. Основні частини Звіту про фінансові результати
13. Нормативний метод обліку і калькулювання витрат на виробництво
14. Основні завдання стандарт-костінгу
15. Позамовний метод обліку витрат і калькулювання собівартості
16. Основні методи обліку та калькулювання собівартості перевезень
17. Облік витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи
18. Облік витрат на паливно-мастильні матеріали
19. Облік амортизаційних відрахувань
20. Облік витрат на ТО та поточний ремонт
21. Облік витрат за статтею «Автомобільні шини»
22. Облік загальновиробничих витрат транспортних підприємств
23. Планування та облік собівартості робіт та послуг допоміжного виробництва
24. Зведений облік витрат на виробництво
25. Застосування експлуатаційних норм середнього ресурсу АБ
26. Нормативна регламентація використання експлуатаційних норм середнього ресурсу АБ
27. Коригування норм середнього ресурсу АБ
28. Розробка тимчасових норм середнього ресурсу АБ
29. Списання пневматичної шини
30. Призначення нормування витрат палива, моторних олив та мастил
Частина 2
Умови виконання завдання: Тестове завдання
1. В Україні склад собівартості продукції регламентується:
а) Конституцією України;
б) ПСБО 16 «Витрати»;
в) ПСБО 12 «Собівартість»;
г) немає вірної відповіді.
2. Відрахування на соціальні заходи за минулий період є
а) вичерпаними витратами;
б) невичерпаними витратами;
в) не є витратами;
г) немає вірної відповіді.
3. Заборгованість за заробітною платою є
а) оборотними активами;
б) необоротними активами;
в) власним капіталом;
г) поточними зобов’язаннями.
4. Статутний капітал є
а) оборотними активами;
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б) необоротними активами;
в) власним капіталом;
г) поточними зобов’язаннями.
5. Нерозподілений прибуток є
а) оборотними активами;
б) необоротними активами;
в) власним капіталом;
г) поточними зобов’язаннями.
6. Автомобілі у власності підприємства є
а) оборотними активами;
б) необоротними активами;
в) власним капіталом;
г) поточними зобов’язаннями.
7. Запаси запасних частин на складі є
а) оборотними активами;
б) необоротними активами;
в) власним капіталом;
г) поточними зобов’язаннями.
8. Собівартість реалізованої продукції є розділом
а) активу балансу;
б) пасиву балансу;
в) звіту про фінансові результати;
г) немає вірної відповіді.
9. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування є розділом
а) активу балансу;
б) пасиву балансу;
в) звіту про фінансові результати;
г) немає вірної відповіді.
10. Валовий прибуток є розділом
а) активу балансу;
б) пасиву балансу;
в) звіту про фінансові результати;
г) немає вірної відповіді.
11. Поточні зобов’язання є розділом
а) активу балансу;
б) пасиву балансу;
в) звіту про фінансові результати;
г) немає вірної відповіді.
12. Довгострокові зобов’язання є розділом
а) активу балансу;
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б) пасиву балансу;
в) звіту про фінансові результати;
г) немає вірної відповіді.
13. Власний капітал є розділом
а) активу балансу;
б) пасиву балансу;
в) звіту про фінансові результати;
г) немає вірної відповіді.
14. Оборотні активи є розділом
а) активу балансу;
б) пасиву балансу;
в) звіту про фінансові результати;
г) немає вірної відповіді.
15. Авансові платежі за роботи, що будуть виконані наступного року, є
а) вичерпаними витратами;
б) невичерпаними витратами;
в) не є витратами;
г) немає вірної відповіді.
16. Закупівля обладнання для відкриття нового виду діяльності є
а) вичерпаними витратами;
б) невичерпаними витратами;
в) не є витратами;
г) немає вірної відповіді.
17. Оплата спожитої за минулий період електроенергії є
а) вичерпаними витратами;
б) невичерпаними витратами;
в) не є витратами;
г) немає вірної відповіді.
18. Погашення отриманих позик є
а) вичерпаними витратами;
б) невичерпаними витратами;
в) не є витратами;
г) немає вірної відповіді.
19. Закупівля запасних частин для споживання у майбутньому році є
а) вичерпаними витратами;
б) невичерпаними витратами;
в) не є витратами;
г) немає вірної відповіді.
20. Нарахування заробітної плати водіям за минулий місяць є
а) вичерпаними витратами;
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б) невичерпаними витратами;
в) не є витратами;
г) немає вірної відповіді.
21. Включаються до складу валових витрат підприємства і враховуються у звіті про
фінансові результати
а) платежі за договорами комісії, агентськими угодами;
б) виплата відсотків за отриманими позиками;
в) попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;
г) погашення отриманих позик.
22. Не включаються до складу валових витрат підприємства і не враховуються у звіті про
фінансові результати
а) виплата відсотків за отриманими позиками;
б) погашення отриманих позик;
в) доходи від участі в капіталі;
г) витрати на рекламу.
23. Залишки запасних частин на складі відображаються у фінансовій звітності у
а) активі балансу;
б) пасиві балансу;
в) звіті про фінансові результати;
г) немає вірної відповіді.
24. Залишкова вартість основних засобів відображаються у фінансовій звітності у
а) активі балансу;
б) пасиві балансу;
в) звіті про фінансові результати;
г) немає вірної відповіді.
25. Залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку в банку відображаються у
фінансовій звітності у
а) активі балансу;
б) пасиві балансу;
в) звіті про фінансові результати;
г) немає вірної відповіді.
26. Величина статутного капіталу підприємства відображаються у фінансовій звітності у
а) активі балансу;
б) пасиві балансу;
в) звіті про фінансові результати;
г) немає вірної відповіді.
27. Довгострокові позики банків відображаються у фінансовій звітності у
а) активі балансу;
б) пасиві балансу;
в) звіті про фінансові результати;
г) немає вірної відповіді.
28. Виплата відсотків за отриманими позиками відображається у фінансовій звітності у
а) активі балансу;
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б) пасиві балансу;
в) звіті про фінансові результати;
г) немає вірної відповіді.
29. Платежі за договорами комісії, агентськими угодами відображаються у фінансовій
звітності у
а) активі балансу;
б) пасиві балансу;
в) звіті про фінансові результати;
г) немає вірної відповіді.
30. Чистий прибуток підприємства відображаються у фінансовій звітності у
а) активі балансу;
б) пасиві балансу;
в) звіті про фінансові результати;
г) немає вірної відповіді.
Частина 3
Умови виконання завдання: Надати визначення поняттю або продовжити вираз:
1. ___________________ - це обсяг палива, виражений у об'ємних одиницях (л, м3), який
має витрачатися автомобілем при здійсненні певного пробігу, виконанні певної
транспортної або спеціальної роботи з урахуванням певних умов експлуатації.
2. Урахування дорожніх, кліматичних і інших експлуатаційних факторів при розрахунку
нормативних витрат палива проводиться за допомогою ряду ________________________,
наведених у формі відсотків підвищення або зниження базового значення норми.
3. Досягнення наробітку середнього ресурсу акумуляторної батареї установленої норми –
це обов'язкова, але __________________ умова для списання АБ. Вирішальною підставою
для списання АБ є ознаки її граничного стану.
4. Пневматичну шину списують у разі досягнення фактичного ___________, що відповідає
установленим (скоригованим) нормам.
5. Мета обліку витрат полягає у своєчасному, повному і достовірному
________________________ , що пов’язані з виробництвом і збутом продукції, а також в
контролі за використанням ресурсів та грошових коштів
6. Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин затверджені наказом
Міністерства транспорту і зв’язку України «_________________________________» від
20.05.2006 р. № 488.
7. ___________________________ – це збільшення зобов’язань або зменшення активів у
процесі поточної діяльності у процесі поточної діяльності для отримання доходу або іншої
вигоди в майбутніх періодах.
8. В основі організації витрат лежать принципи:, серед яких - документування витрат і
повне їх _______________ на рахунках обліку.
9. Основні принципи формування собівартості продукції визначені П(С)БО 16 «Витрати»,
_______________ кодексом України і конкретизовані галузевими Типовими положеннями
з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції.
10. ________________ відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі
зменшенням активів або збільшенням зобов’язань.
11. _______________ передбачає розподіл як змінних, так і постійних витрат на одиницю
продукції.
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12. ______________________ – це різниця між доходами і витратами звітного періоду.
13. ________________ метод передбачає розподіл як змінних, так і постійних витрат на
одиницю продукції.
14. Нормування витрат палива - це встановлення _____________ міри його споживання в
певних умовах експлуатації автомобілів, для чого застосовуються базові лінійні норми,
встановлені по моделях (модифікаціях) автомобілів, та система нормативів і коригуючих
коефіцієнтів, які дозволяють враховувати виконану транспортну роботу, кліматичні,
дорожні, та інші умови експлуатації.
15. _____________________ витрати відображаються в активі балансу, а ____________
витрати у звіті про фінансові результати.
16. Одним із основних завдань нормативного методу є сприяння виявленню резервів
зниження _______________ перевезень.
17. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі _____________
активів або ______________ зобов’язань.
18. Для складання нормативної, планової і звітної калькуляцій застосовується єдина
_____________ статей витрат.
19. ______________ метод обліку витрат і калькулювання собівартості передбачає
відокремлений облік витрат по кожному з видів перевезень у розрізі статей витрат.
20. Якщо деякі мастильні та інші експлуатаційні матеріали неможливо віднести до певних
видів перевезень, їх вартість включається у собівартість окремих об'єктів калькулювання
шляхом розподілу пропорційно до вартості витраченого _____________.
21. Залежно від видів виконуваних перевезень (робіт, послуг), технічного оснащення
рухомого складу та інших умов, ____________________ витрати, віднесені до основного
виробництва, розподіляються між окремими видами перевезень.
22. Протягом звітного періоду підприємство повинно забезпечувати постійність вибраних
методів розподілу ______________ витрат.
23. Собівартість робіт і послуг, що виконуються виробничими підрозділами для власних
потреб, визначається виходячи з __________ витрат.
24. Якщо на підприємствах поточні норми значно відрізняються від планових, зведений
облік витрат і калькулювання фактичної собівартості перевезень здійснюється з
використанням _____________ калькуляцій.
25. На підприємствах, де діючі норми незначною мірою відрізняються від планових, за
основу обліку _____________ беруться норми, закладені до планових калькуляцій
собівартості окремих видів перевезень.
26. На підставі даних ____________ обліку витрат на виробництво складаються
калькуляції фактичної собівартості.
27. Нормування витрат моторних олив та мастил здійснюється пропорційно до витрат
___________ згідно з встановленими нормативами.
28. Витрати ____________ матеріалів при капітальному ремонті агрегатів установлюються
в кількості, рівній одній заправочній місткості системи змащування даного агрегату.
29. У картці обліку пробігу пневматичної шини зазначають сумарний ______________ до
списання та інформацію про подальше використання шини.
30. Норми середнього ресурсу АБ для фактичних умов експлуатації у разі необхідності
_____________.
Частина 4.
Умови виконання завдання: Визначити, які показники групи А відповідають показникам
групи Б:
1.
А
Б
1 Не визнаються витратами і
1
виплата відсотків за позиками
не включаються у звіт про
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фінансові результати

2.
1.

А
Вичерпані витрати

2.

Невичерпані витрати

2
3
4
5

1
2
3
4

3.
1.
2.

4.
1.
2.

А
Розділи активу балансу
Розділи пасиву балансу

1.
2.
3.
4.
5.

А
Принципи організації обліку 1
витрат
Основні завдання
2
нормативного методу обліку
і калькулювання витрат
3
4

5
1.
2.
6.
1.
2.

А
Вичерпані витрати
Невичерпані витрати
А
Розділи активу балансу
Розділи звіту про фінансові
результати

1.
2.

платежі за договорами комісії, агентськими угодами
отримання товарів з відстрочкою платежу
попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг
погашення отриманих позик

Б
Закупівля матеріалів, що будуть використані у
майбутньому році
Виплата заробітної плати за листопад
Перерахування витрат на соціальні заходи до відповідних
державних фондів за минулий місяць
оплата товарів фірмі-виробнику, що були придбані у
кредит, які вже реалізовано споживачу

Б
Необоротні активи
Власний капітал
Поточні зобов’язання
Оборотні активи
Доходи майбутніх періодів

Б
Своєчасне, повне і правильне віднесення витрат і
доходів до звітних періодів
Своєчасне попередження нераціонального витрачання
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів
підприємства
Здійснення оперативного контролю за витратами
виробництва і формуванням собівартості продукції
Сприяння виявленню резервів зниження собівартості
перевезень

Б
Відображаються в активі балансу
Відображають у звіті про фінансові результати
Б

1
2

Оборотні активи
Доход від реалізації продукції

3

Фінансовий результат від звичайної діяльності до
оподаткування
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7.
1
2

8.
1.
2.

9.
1.
2.

10.
1.
2.

А
Розділи пасиву балансу
Розділи звіту про фінансові
результати

А
Відображаються в активі
балансу
Відображаються в пасиві
балансу

А
Відображаються в активі
балансу
Відображаються у звіті про
фінансові результати

А
Відображаються в пасиві
балансу
Відображаються у звіті про
фінансові результати

4
5

Необоротні активи
Валовий прибуток

1
2

Б
Нерозподілений прибуток
Валовий прибуток

3
4
5

Чистий прибуток
Дохід від реалізації продукції
Власний капітал

1.

Б
запаси готової продукції

2.

кредиторська заборгованість за товари

3.
4.
5.

статутний капітал
основні засоби
нерозподілений прибуток

1

Б
запаси запасних частин на складі

2
3
4
5

паливо, що було використано при здійсненні
перевезень
залишкова вартість основних засобів
амортизаційні відрахування рухомого складу
заробітна плата водіїв

1

Б
витрати на оплату праці

2

прибуток, отриманий в результаті діяльності

3
4

заборгованість за заробітною платою
паливо, що було використано при здійсненні
перевезень
фінансові витрати

5
11.
1
2

А
Норма витрат палива
збільшується
Норма витрат палива
зменшується

2

Б
Робота за межами приміської зони на дорогах із
цементобетону, асфальтобетону, бруківки, мозаїки
Робота в зимових умовах

3

Робота в умовах міста

1
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12.
1
2

А
Норма витрат палива
збільшується
Норма витрат палива
зменшується

1
2
3
4

13.
1

14.
1.
2.

15.
1.
2.

16.
1.

А
Методи обліку і
калькулювання фактичної
собівартості перевезень

А
Види норм витрат палива

А
Норма середнього ресурсу
нових пневматичних шин
застосовується
Експлуатаційні норми
середнього ресурсу АБ
застосовуються

А
Коефіцієнт коригування
норм середнього ресурсу
пневматичних шин залежно
від дорожньо-кліматичних
умов експлуатації

Робота за межами приміської зони на дорогах із
бітумомінеральної суміші, дьогтебетону, щебеню
(гравію)
Б
Робота за межами приміської зони на дорогах із
цементобетону, асфальтобетону, бруківки, мозаїки
Експлуатація міських автобусів в режимі "на
замовлення" або з іншою метою, але не на постійних
маршрутах
Робота в важких шляхових умовах
При учбовій їзді
Б

1

нормативний

2
3
4
5

простий підрахунок витрат
деталізований підрахунок витрат
транспортний
позамовний

1
2
3
4

Б
базова лінійна норма
фактична лінійна норма
норма на виконання транспортної роботи
норма на роботу спеціального обладнання,
встановленого на автомобілях

1.

Б
планування обсягів утилізації стартерних АБ

2.

планування і прогнозування економічної діяльності
підприємств та організацій

3
4
5

розробка тарифів на перевезення
контроль бази оподаткування прибутку підприємств
прогнозування обсягів утилізації зношених
пневматичних шин

1.

Б
коефіцієнт коригування норм за ступенем хімічного
забруднення
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2.
3.
4.
5.
17.
1.

А
Мета обліку витрат

1
2
3
4

18.
1
2
19.
1.
2.

20.
1.
2.

21.

А
Вичерпні витрати
Невичерпні витрати
А
Підрозділи допоміжних
виробництв

А
Нормативна база
встановлення норм витрат
палива
Нормативна база
встановлення норм
середнього ресурсу АБ

А
Норма витрат палива
збільшується при
Норма витрат палива
зменшується при

коефіцієнт коригування норм за типом дорожнього
покриття
коефіцієнт коригування залежно від тривалості
експлуатації пневматичних шин
коефіцієнт коригування норм за поздовжнім похилом
дороги
коефіцієнт коригування залежно від інтенсивності
експлуатації пневматичних шин
Б
розрахунок економічного ефекту від діяльності
підприємства
своєчасне, повне і достовірне визначення фактичних
витрат, що пов’язані з виробництвом і збутом
продукції
визначення податкового зобов’язання підприємства за
звітний період
контроль за використанням ресурсів та грошових
коштів

1
2

Б
Витрати,що не капіталізуються
Витрати звітного періоду

1.

Б
планово-економічний відділ

2.
3.
4.
5.

миття транспортних засобів
відділ охорони праці
виробництво енергії
охорона підприємства

1

Б
Закон України "Про автомобільний транспорт"

2

наказ Міністерства транспорту України від 10 лютого
1998 р. N 43

3

Закон України "Про дорожній рух"

1

Б
роботі в гірській місцевості

2

роботі, яка потребує частих зупинок

3

експлуатації міських автобусів в режимі "на
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4

22.

А
Норма витрат палива
зменшується
Норма витрат палива
збільшується

1
2
3
4

23.
1
2

А
Норма витрат палива
збільшується
Норма витрат палива
зменшується

1
2
3
4

24.
1

2

А
Норма витрат палива
збільшується
Норма витрат палива
зменшується

1

2
3
4

25.

А

1.

Витрати

2.

Фінансовий результат

1
2
3
4

замовлення"
роботі на дорогах зі складним планом

Б
для оперативних транспортних засобів, які обладнані
спеціальною світловою і звуковою сигналізацією та
виконують невідкладні службові завдання
у разі використання систем обігріву чи охолодження
повітря в салоні автомобіля
робота за межами приміської зони на дорогах із
цементобетону, асфальтобетону, бруківки, мозаїки
під час виконання робіт, що потребують понижених
швидкостей

Б
для автомобілів, що експлуатуються більше 8 років
робота в надважких шляхових умовах в період
сезонного бездоріжжя, снігових чи піщаних заметів,
паводках та ін. стихійних лихах
при пробігу першої тисячі кілометрів новими
автомобілями і тими, що вийшли з капітального
ремонту
експлуатація міських автобусів в режимі "на
замовлення" або з іншою метою, але не на постійних
маршрутах

Б
погодинна робота вантажних автомобілів (крім
самоскидів) та вантажопасажирських або їх постійна
робота як технологічного транспорту чи вантажних
таксомоторів
для автомобілів-фургонів та при обладнанні бортових
автомобілів чи автопоїздів тентами
експлуатація міських автобусів в режимі "на
замовлення" або з іншою метою, але не на постійних
маршрутах
робота в умовах міста
Б
відображення в бухгалтерському обліку одночасно зі
зменшенням активів або збільшенням зобов’язань
відображення в пасиві балансу
різниця між доходами і витратами
відображення в активі балансу

27

26.
1.

2.

27.
1.
2.

28.

А
Коефіцієнт коригування в
залежності від
поздовжнього нахилу
дороги
Коефіцієнт коригування в
залежності від ступеня
хімічного забруднення

1.

не більше 40%

2.

І

3.
4.

ІІІ
більше 60%

А
Норма середнього ресурсу
1.
АБ залежить від
Норма середнього ресурсу
2.
пневматичних шин залежить
від
3.
4.
5.

1.

А
Нормативний метод

1

2.

Позамовний метод

2
3
4

5
29.
1
2

А
Коригування норми
середнього ресурсу АБ
Коригування норми
середнього ресурсу
пневматичних шин

1
2
3
4

наробітку КТЗ

Б

Б

потужності двигуна та інтенсивності експлуатації
спеціального обладнання;
використання вантажності (пасажировмісності)
дорожньо-кліматичних умов експлуатації
терміну служби АБ
Б
визначення фактичної собівартості як алгебраїчної
суми нормативної її величині, відхилень від норм
облік витрат по кожному з видів перевезень (робіт,
послуг) у розрізі статей витрат
створення системи діючих прогресивних норм і
нормативів
собівартість перевезень визначається шляхом ділення
суми фактичних витрат по кожному об'єкту
калькулювання на відповідний обсяг виконаних
перевезень
виявлення місць, причин і винуватців відхилень
Б
коефіцієнт коригування залежно від використання
вантажності
коефіцієнти, які враховують відповідно походження nго КТЗ, режими живлення додаткових споживачів
електроенергії та категорії умов його експлуатації
коефіцієнт коригування залежно від відношення
пробігу в місті до пробігу за межами міста
коефіцієнт коригування залежно від тривалості
експлуатації

28

30.
1.
2.

А
Базова лінійна норма витрат
палива встановлюється для
Норма на виконання
транспортної роботи
встановлюється для

1.
2.
3.
4.

Б
для автомобілів, що працюють на стисненому
природному газі
бортових вантажних автомобілів і сідельних тягачів у
складі автопоїздів
бензинових, дизельних автомобілів та автомобілів, що
працюють на зрідженому (скрапленому) нафтовому
газі
для газодизельних автомобілів

Частина 5.
Умови виконання завдання: Розв’язати задачу:
1. З подорожнього листа установлено, що легковий автомобіль ГАЗ-24-10, що працював
в гірській місцевості на висоті 500 - 1500 метрів за межами приміської зони на дорозі з
бітумомінеральним покриттям, здійснив пробіг 244 кілометри.
Вихідні дані:
- базова лінійна норма витрати палива для легкового автомобіля ГАЗ-24-10 Hs = 13,0
л/100 км;
- надбавка за роботу в гірській місцевості на висоті над рівнем моря від 500 до 1500
метрів - К1 = 5 %, зниження за роботу за межами приміської зони на дорозі з
бітумомінеральним покриттям К2 = -5 %.
Визначити нормативні витрати палива.
2. З подорожнього листа установлено, що міський автобус Ikarus-280.33 працював в місті
з населенням близько 700 тис. чол. на маршруті в зимовий період при температурі -22° С з
використанням штатних обігрівачів салону Sirokko-268 спільно з Sirokko-262 (обігрівач
причепа), здійснив пробіг 164 км, працюючи на лінії 8 годин. Вихідні дані: базова лінійна
норма витрати палива для міського автобуса Ikarus-280.33 становить Hs = 43,0 л/100 км;
надбавка за роботу при температурі менше 10° C - K1 = 11 % (за розпорядженням керівника
підприємства); надбавка за роботу, яка потребує частих технологічних зупинок, зв'язаних з
посадкою і висадкою пасажирів - K2 = 10 %; надбавка за роботу в умовах міста з населенням від
0,5 до 1,0 млн. чол. - K3 = 6 % (за наказом керівника підприємства); норма витрати палива на
роботу обігрівача Sirokko-268 спільно з Sirokko-262 - Hон = 3,5 л/год. Визначити нормативні
витрати палива.
3. З подорожнього листа установлено, що одиночний бортовий автомобіль ЗІЛ-431410
при загальному пробігу 217 км виконав транспортну роботу в розмірі 820 т·км в умовах
експлуатації, що не потребують застосування надбавок або знижок.
Вихідні дані:
- базова лінійна норма витрати палива для бортового автомобіля ЗІЛ-431410 Hs = 31,0
л/100 км;
- норма витрати бензину на транспортну роботу становить Hw = 2,0 л/100 т·км.
Визначити нормативні витрати палива.
4. З подорожнього листа встановлено, що бортовий автомобіль КамАЗ-5320 з причепом
ГКБ-8350 виконав 6413 т·км транспортної роботи в умовах зими при температурі -10° C по
гірських шляхах на висоті 1501 - 2000 метрів і здійснив загальний пробіг 475 км.
Вихідні дані:
- базова лінійна норма витрати палива для бортового автомобіля КамАЗ-5320 Hs = 25,0
л/100 км;
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- норма витрати дизельного палива на транспортну роботу Hw = 1,3 л/100 т·км;
- надбавки на роботу в зимовий період K1 = 5 %, на роботу в гірських умовах на висоті
від 1501 до 2000 метрів над рівнем моря K2 = 10 %;
- маса спорядженого причепа ГКБ-8350 Gnp= 3,5 тонни.
Визначити нормативні витрати палива.
5. З подорожнього листа встановлено, що автомобіль-тягач МАЗ-5429 з напівпричепом
МАЗ-5205А виконав 9520 т·км транспортної роботи в зимових умовах при температурі -20° C,
пройшовши при цьому 595 км за межами приміської зони по дорозі з асфальтобетонним
покриттям.
Вихідні дані:
- базова лінійна норма витрати палива на пробіг для тягача МАЗ-5429 складає Hs = 23,0
л/100 км;
- норма витрати дизельного палива на транспортну роботу складає H w = 1,3 л/100 т·км;
- маса спорядженого напівпричепа МАЗ-5205А Gnp = 5,7 тонни;
- надбавка за роботу в зимових умовах K1 = 10 % (за розпорядженням керівника
підприємства), зниження у зв'язку з роботою автопоїзда за межами приміської зони по дорозі з
асфальтобетонним покриттям K2 = -15 %.
Визначити нормативні витрати палива.
6. З подорожнього листа встановлено, що автомобіль-самоскид МАЗ-503 здійснив пробіг
165 км, виконавши при цьому Z = 10 їздок з вантажем. Робота виконувалась в зимовий період
при температурі -10° C в кар'єрі.
Вихідні дані:
- базова лінійна норма витрати палива для автомобіля-самоскида МАЗ-503 складає Hs =
28 л/100 км;
- норма витрати палива для самоскидів на кожну їздку з вантажем складає Hz = 0,25 л;
- надбавка за роботу в зимовий період K1 = 5 % (за розпорядженням керівника
підприємства), на роботу в кар'єрі K2 = 12 % (за наказом по підприємству).
Визначити нормативні витрати палива.
7. З подорожнього листа встановлено, що вантажний автомобіль-фургон ГЗСА-37021 (на
зрідженому нафтовому газі), працюючи з погодинною оплатою в межах міста з частими
зупинками, здійснив пробіг 152 км.
Вихідні дані:
- базова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля-фургона ГЗСА-37021
складає Hs = 34,0 л/100 км;
- надбавка на роботу з погодинною оплатою K1 = 10 %, надбавка за роботу з частими
технологічними зупинками K2 = 8 % (за наказом по підприємству).
Визначити нормативні витрати палива.
8. З подорожнього листа установлено, що автомобільний кран КС-4571 на базі
автомобіля КрАЗ-257, який вийшов з капітального ремонту, здійснив пробіг 127 км. Тривалість
роботи спецобладнання по переміщенню вантажів склала 6,8 годин.
Вихідні дані:
- базова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобільного крана КС-4571 складає
Hs = 52 л/100 км;
- норма витрати палива на роботу спеціального обладнання, установленого на
автомобілі, складає Hоб = 8,4 л/год.;
- надбавка на пробіг автомобілем першої тисячі км після капітального ремонту K = 10
%.
Визначити нормативні витрати палива.
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9. З подорожнього листа установлено, що піскорозкидач ЕД-403 на базі автомобіля ЗІЛ133ГЯ здійснив пробіг 74 км, з них пробіг до місця роботи і назад склав S = 24 км. Роботи
проводились в зимовий період при температурі -10° С.
Вихідні дані:
- базова лінійна норма витрати палива на пробіг піскорозкидача ЕД-403 складає Hs = 27,5
л/100 км;
- норма витрати палива на виконання спеціальної роботи під час руху Hsc =
34,5л/100км;
- норма витрати палива при розкиданні 1-го кузова піску Hn = 0,7 л;
- пробіг автомобіля при виконанні спеціальної роботи Sc = 50 км;
- кількість кузовів розкиданого піску за зміну N = 6;
- надбавка за роботу в зимовий період K = 5 %.
Визначити нормативні витрати палива. Визначити нормативні витрати палива.
10. Автобус експлуатують у південній кліматичній зоні. 90% маршруту автобуса
пролягає дорогами з асфальтобетонним покриттям, 6% - дорогами з цементобетонним
покриттям і 4% - дорогами з покриттям з колотого каменю, з яких 1% покриття перебуває в
незадовільному технічному стані. 92% дороги має похил не більший 30%, а 8% - понад 60%.
Ступінь хімічного забруднення - III. Визначити коефіцієнт коригування норм залежно від
дорожньо-кліматичних умов експлуатації.
Коефіцієнти коригування норм в залежності від дорожньо-кліматичних умов
Кліматична
Коефіцієнт коригування в
Коефіцієнт коригування
Коефіцієнт
зона
залежності від типу дорожнього
в залежності від
коригування в
покриття в задовільному
поздовжнього нахилу
залежності від
(незадовільному) технічному стані
дороги k12
ступеня хімічного
k11
забруднення k13
асфальто- цементо- брусчатка,
не
від 40 більше
І
ІІ
ІІІ
бетон
бетон
колотий
більше
до
60%
камінь
40%
60%
Південна
0,95
0,79
0,76
1
0,98
0,96
1
0,97 0,95
(0,9)
(0,76)
(0,73)
7.3 Заліковий модуль 3
Основи оподаткування
(за змістовними модулями 8,9,10,11,12)
Змістовий модуль 8. Податкова накладна.
Змістовий модуль 9. Реєстр отриманих та виданих податкових накладних.
Змістовий модуль 10. Декларація про податок на додану вартість.
Змістовий модуль 11. Облік основної діяльності.
Змістовий модуль 12. Декларація про прибуток підприємства.
Приклад бланку тестового завдання
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Харківський національній автомобільно-дорожній університет
Кафедра економіки підприємства
Навчальна дисципліна: ,,Основи економіки транспорту”
3 Проміжний тест
( балів)
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Прізвище, ім’я, по батькові___________________________________________
Група_________________
Дата контролю_________
1. Розкрити теоретичне питання:
Функції податків.

Частина 1 ( 30 балів)

Частина 2 (15 балів)
2. Тестове завдання:
1. Не звільняються від оподаткування ПДВ операції з:
а) поставки вітчизняних продуктів дитячого харчування для немовлят;
б) поставки послуг з охорони здоров'я;
в) поставки продуктів харчування;
г) немає вірної відповіді.
1. Декларація з податку на прибуток подається платником податку до державного
податкового органу протягом певної кількості днів, наступних за останнім календарним днем
звітного періоду:
а) 30 днів;
б) 40 днів;
в) 15 днів;
г) 20 днів.
Частина 3 (10 балів)
3. Надати визначення поняттю або продовжити вираз:
1. Податок - ….
1. Підлягає обов'язковій реєстрації як платник _______________________, якщо загальна
сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), протягом останніх дванадцяти
календарних місяців сукупно перевищує 300000.
Частина 4 (15 балів)
4. Визначити, які показники групи А відповідають показникам групи Б:
А
Б
1
20%
1
Ставка ПДВ
2
25%
2
Ставка податку на прибуток
3
30%
4
21%
Частина 5 (30 балів)
5. Умови виконання завдання: Відповісти на питання:
1.Як розрахувати суму податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету?
Частина 1
Умови виконання завдання: Розкрити теоретичне питання
Варіант
1.Функції податків.
2.Система оподаткування.
3.Види ставок податків.
4.Принципи побудови податкової системи.
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5.Податки та збори, передбачені законодавством України.
6.Сфера дії Податкового кодексу України.
7.Податкове законодавство України.
8.Поняття податку та збору.
9. Співвідношення податкового законодавства України з іншими законодавчими актами.
10.Основні елементи встановленого податку.
11.Загальнодержавні податки та збори в Україні.
12.Місцеві податки та збори в Україні.
13.Податковий контроль.
14.Прямі та непрямі податки.
15.Відповідальніст за податкові правопорушення в Україні.
16.Податок на прибуток підприємств.
17.Декларація з податку на прибуток підприємств.
18.Податок на доходи фізичних осіб
19.Податок на додану вартість.
20.Податкова накладна.
21.Декларація з податку на додану вартість.
22.Акцизний податок.
23.Податок на транспортні засоби.
24.Екологічний податок.
25.Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними
нафтопроводами та нафтопродуктопроводами.
26.Рентна плата за нафту, природний газ та газовий конденсат, що видобуваються в Україні.
27.Плата за користування надрами.
28.Плата за землю.
29.Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва.
30.Фіксований сільськогосподарський податок.
Частина 2
Умови виконання завдання: Тестове завдання
1. Не звільняються від оподаткування ПДВ операції з:
а) поставки вітчизняних продуктів дитячого харчування для немовлят;
б) поставки послуг з охорони здоров'я;
в) поставки продуктів харчування;
г) немає вірної відповіді.
2. Декларація з податку на прибуток подається платником податку до державного
податкового органу протягом певної кількості днів, наступних за останнім календарним днем
звітного періоду:
а) 30 днів;
б) 40 днів;
в) 15 днів;
г) 20 днів.
3. Фіскальна функція податків полягає в тому, що
а) за допомогою оподаткування фінансові кошти перерозподіляються між різними
групами платників податків;
б) передбачається гнучка система оподаткування для різних галузей;
в) саме вони виступають інструментом формування дохідної частини бюджету;
г) немає вірної відповіді.
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4. Ставка податку на прибуток становить:
а) 25%;
б)19%;
в)21%;
г) 23%.
5. Податковим періодом при сплаті ПДВ є:
а) 30 днів;
б) місяць;
в) рік;
г) тиждень.
6. Ставка акцизного податку:
а) 15%;
б) 10%;
в) 6%;
г) немає вірної відповіді.
7. Ставка податку – це:
а) частина податку в доходах платника;
б) розмір податку на одиницю оподаткування;
в) одиниця виміру (фізичного або грошового) об’єкту оподаткування;
г) немає вірної відповіді.
8. Оригінал податкової накладної надається:
а) покупцеві;
б) продавцю;
в) податковій інспекції;
г) контролеру.
9. Податкова накладна складається:
а) в електронному вигляді;
б) в двох примірниках;
в) в трьох примірниках;
г) немає вірної відповіді.
10. Декларація з податку на прибуток та додатки до неї подаються платником до
податкової інспекції:
а) якщо протягом звітного періоду платник отримав прибуток;
б) незалежно від того, чи виникло у звітному періоді в платника податкове зобов’язання
чи ні;
в) якщо у платника виникло у звітному періоді податкове зобов’язання;
г) немає вірної відповіді.
11. Розподільча функція податків полягає в тому, що
а) саме вони виступають інструментом формування дохідної частини бюджету;
б) передбачається гнучка система оподаткування для різних галузей;
в) за допомогою оподаткування фінансові кошти перерозподіляються між різними
групами платників податків;
г) немає вірної відповіді.
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12. Платником податку на додану вартість не є:
а) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які
підлягають оподаткуванню;
б) будь-яка особа, що є громадянином України;
в) будь-яка особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна;
г) будь-яка особа, що провадить господарську діяльність і реєструється за своїм
добровільним рішенням як платник податку.
13. До загальнодержавних податків та зборів належить:
а) екологічний податок;
б) податок на додану вартість;
в) збір за місця для паркування транспортних засобів
г) плата за користування надрами.
14. До основних елементів системи оподаткування не відноситься:
а) ставка податку;
б)об’єкт податку;
в)суб’єкт податку;
г) податковий період.
15. Функціями податків є:
а) розподільча, соціальна, мотивуюча;
б) мотивуюча, фіскальна, розподільча;
в) розподільча, забезпечувальна, мотивуюча;
г) фіскальна, розподільча, стимулююча.
16. Збором є:
а) непрямий багатоступінчастий податок;
б) обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету;
в) обов’язковий платіж, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними
спеціальної вигоди;
г) немає вірної відповіді.
17. Податком є:
а) обов’язковий платіж, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними
спеціальної вигоди;
б)обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету;
в) обов’язковий платіж за користування землею;
г) немає вірної відповіді.
18. Стимулююча функція податків полягає в тому, що
а) саме вони виступають інструментом формування дохідної частини бюджету;
б) за допомогою оподаткування фінансові кошти перерозподіляються між різними
групами платників податків;
в) передбачається гнучка система оподаткування для різних галузей;
г) немає вірної відповіді.
19. Традиційно платники податку діляться на:
а) громадян, іноземців, осіб без громадянства та осіб з подвійним громадянством;
б) фізичних та юридичних осіб;
в) фізичних, юридичних осіб, громадські організації та державні установи;
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г) немає вірної відповіді.
20. Не може бути об’єктом оподаткування:
а) майно;
б) дохід;
в) прибуток;
г) немає вірної відповіді.
21. Квота - це:
а) дохід платника, з якого він сплачує податок;
б) частина податку в доходах платника;
в) розмір податку на одиницю оподаткування;
г) немає вірної відповіді.
22. За побудовою ставки податку діляться на:
а) фіксовані та гнучкі;
б) постійні та змінні;
в) тверді та гнучкі;
г) тверді та відсоткові.
23. До принципів, на яких ґрунтується податкове законодавство України, не належить:
а) загальність оподаткування;
б) соціальна справедливість;
в) економічна ефективність;
г) немає вірної відповіді.
24. До прямих податків не належить:
а) податок на прибуток підприємства;
б)податок на додану вартість;
в)податок на майно;
г) немає вірної відповіді.
25. Принцип економічної ефективності – один із принципів оподаткування, полягає в
наступному:
а) установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків;
б) податки та збори не повинні перешкоджати ефективному розподілу економічних
ресурсів;
в) установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету
значно перевищує витрати на їх адміністрування;
г) немає вірної відповіді.
26. Універсальний акциз - це:
а) прибуток держави від реалізації монополізованих державою товарів;
б) непрямий податок, що встановлюється за окремими ставками для певних видів
товарів;
в) непрямий податок, що встановлюється як надбавка до загального обігу реалізації
товарів (робіт, послуг) за однією або декількома ставками;
г) немає вірної відповіді.
27. До непрямих податків не належить:
а) акцизний податок;
б) податок на додану вартість;

36

в) ввізне мито
г) немає вірної відповіді.
28. Податок на додану вартість не накладається на:
а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України;
б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України;
в) вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту;
г) немає вірної відповіді.
29. Об’єктом оподаткування податком на дохід фізичних осіб є:
а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі у разі їх ввезення на митну
територію України) та послуг;
б) загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;
в) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України;
г) немає вірної відповіді.
30. Специфічний акциз - це:
а) непрямий податок, що встановлюється як надбавка до загального обігу реалізації
товарів (робіт, послуг) за однією або декількома ставками;
б) непрямий податок, що встановлюється за окремими ставками для певних видів
товарів;
в) прибуток держави від реалізації монополізованих державою товарів;
г) немає вірної відповіді.
31. Ставки ПДВ встановлені у таких розмірах від бази оподаткування:
а) 0% та 16%;
б) 0% та 21%;
в) 0 %та 20% (з 1 січня 2014 року – 17%);
г) немає вірної відповіді.
32. Основна ставка податку на прибуток підприємств становить
а) 14%;
б) 16%;
в) 18%;
г) немає вірної відповіді.
33. Не є об’єктом оподаткування ПДВ:
а) міжнародні перевезення пасажирів;
б) надання послуг із страхування;
в) експорт товарів (супутніх послуг);
г) немає вірної відповіді.
34. Фіскальна монополія - це:
а) непрямий податок, що встановлюється як надбавка до загального обігу реалізації
товарів (робіт, послуг) за однією або декількома ставками;
б) непрямий податок, що встановлюється за окремими ставками для певних видів
товарів;
в) прибуток держави від реалізації монополізованих державою товарів;
г) немає вірної відповіді.
35. До основних об’єктів оподаткування ПДВ відноситься:
а) обіг валютних цінностей (у тому числі національної та іноземної валюти);
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б) випуск (емісія), розміщення та продаж (погашення, викуп) за кошти цінних паперів;
в) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України;
г) немає вірної відповіді.
36. Податковим періодом не може бути:
а) календарний квартал;
б) календарний місяць;
в) календарний день;
г) немає вірної відповіді.
37. До платників податку на прибуток не відносяться:
а) управління залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного
транспорту;
б) підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи, які отримують
прибуток від неосновної діяльності залізничного транспорту;
в) суб’єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як
на території України, так і за її межами;
г) немає вірної відповіді.
38. За нульовою ставкою ПДВ не оподатковуються операції з постачання товарів для:
а) заправки або забезпечення морських суден;
б) заправки або забезпечення повітряних суден;
в) для заправки (дозаправки) та забезпечення космічних кораблів;
г) немає вірної відповіді.
39. Звільняється від оподаткування прибуток:
а) підприємств залізничного транспорту та їх структурних підрозділів, які отримують
прибуток від неосновної діяльності залізничного транспорту;
б) підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів;
в) управління залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного
транспорту;
г) немає вірної відповіді.
40. Не є платником податку на дохід фізичних осіб:
а) податковий агент;
б) фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;
в) фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні,
так і іноземні доходи;
г) немає вірної відповіді.
41. Право на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту виникає у разі здійснення
операцій з:
а) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі
при їх ввезенні на митну територію України;
б) вивезення необоротних активів із митної території України;
в) придбання або виготовлення товарів (у тому числі у разі їх ввезення на митну
територію України) та послуг;
г) немає вірної відповіді.
42. Ставка податку на дохід фізичних осіб дорівнює:
а) 20%;
б) 15%;

38

в) 21%;
г) немає вірної відповіді.
43. В Україні не існує збору за:
а) користування радіочастотним ресурсом України;
б) спеціальне використання води;
в) місця для паркування транспортних засобів;
г) немає вірної відповіді.
44. Сума ПДВ до сплати в бюджет розраховується як:
а) різниця між податковим кредитом та податковим зобов’язанням;
б) різниця між податковим зобов’язанням та податковим кредитом;
в) сума податкового кредиту та податкового зобов’язання;
г) немає вірної відповіді.
45. Обов’язковим елементом податкової накладної є:
а) ціна одиниці товару з обов’язковим урахуванням ПДВ;
б) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;
в) ідентифікаційні номери керівника підприємства та головного бухгалтера;
г) тиждень.
46. Не є платником акцизного податку:
а) особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають
звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог;
б) особа - суб’єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну
територію України;
в) особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України;
г) немає вірної відповіді.
47. Об’єктом оподаткування акцизним податком є:
а) обіг валютних цінностей (у тому числі національної та іноземної валюти);
б) реалізація конфіскованих підакцизних товарів (продукції);
в) вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту;
г) немає вірної відповіді.
48. Податкова накладна складається з:
а) трьох розділів – податкового зобов’язання, податкового кредиту та розрахунків з
бюджетом за звітний період ;
б) з семи розділів, в яких нарахування податку на додану вартість здійснюється в
шостому розділі;
в) з трьох частин – скориговані валові доходи, скориговані валові витрати та сума
податку до сплати;
г) немає вірної відповіді..
49. До підакцизних товарів не відносяться:
а) тютюнові вироби;
б) авто;
в) ліки;
г) немає вірної відповіді.
50. Ставка податку на транспортні засоби (авто):
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а) фіксована та складає 0,1% від фактичної вартості авто;
б) залежить від типу авто та об’єму циліндру його двигуна;
в) залежить лише від потужності двигуна авто;
г) немає вірної відповіді.
51. Декларація з податку на додану вартість складається з:
а) трьох розділів – податкового зобов’язання, податкового кредиту та розрахунків з
бюджетом за звітний період ;
б) з семи розділів, в яких нарахування податку на додану вартість здійснюється в
шостому розділі;
в) з трьох частин – скориговані валові доходи, скориговані валові витрати та сума
податку до сплати;
г) немає вірної відповіді..
52. Податковим періодом податку з транспортних засобів є:
а) календарний квартал;
б) календарний місяць;
в) календарний день;
г) календарний рік.
53. Не є платниками екологічного податку:
а) юридичні особи, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря;
б) юридичні особи, що здійснюють тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад
установлений особливими умовами ліцензії строк;
в) суб’єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії, які здійснюють поводження
з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині
діяльності, пов’язаної з такими відходами;
г) немає вірної відповіді.
54. Податкове законодавство України складається з:
а) Конституції, Податкового кодексу, Митного кодексу, Кодексу про працю, відповідних
законів та положень КМУ;
б) Конституції, Податкового кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення,
відповідних законів та положень КМУ;
в) Конституції, Податкового кодексу, Митного кодексу, відповідних законів, чинних
міжнародних договорів, нормативно-правових актів КМУ;
г) немає вірної відповіді.
55.Ставка екологічного податку:
а) фіксована в грн. за тону забруднюючої речовини в залежності від її типу, класу
небезпечності, рівня впливу тощо;
б) складає певний фіксований платіж кожного місяця, одноразово розрахований для
конкретного підприємства;
в) складає фіксований відсоток від валових доходів підприємства в залежності від виду
та ступені забруднення підприємством навколишнього середовища;
г) немає вірної відповіді.
56. До місцевих податків не відноситься:
а) туристичний збір;
б) податок на транспортні засоби;
в) збір за місця для паркування транспортних засобів;
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г) немає вірної відповіді.
57. Ставка податку на дохід фізичних осіб становить 5 відсотків від бази оподаткування
щодо доходу, нарахованого як:
а) місячна заробітна плата;
б) виграш у державну та недержавну грошову лотерею;
в) процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (у тому числі
картковий);
г) немає вірної відповіді.
58. До загальнодержавних податків та зборів не належить:
а) екологічний податок;
б) податок на додану вартість;
в) податок на прибуток підприємства;
г) немає вірної відповіді.
59. Не є об’єктом та базою оподаткування екологічним податком:
а) обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами;
б) обсяги та види палива, реалізованого податковими агентами;
в) обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних
установок (атомних електростанцій);
г) немає вірної відповіді.
60. Податки не класифікуються як:
а) загальнодержавні на місцеві;
б) фіксовані та адвалорні;
в) прямі та непрямі;
г) немає вірної відповіді.
Частина 3
Умови виконання завдання: Надати визначення поняттю або продовжити вираз:
1. Податок - ….
2. Підлягає обов'язковій реєстрації як платник _______________________, якщо загальна
сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), протягом останніх дванадцяти
календарних місяців сукупно перевищує 300000.
3. Збір - …
4. Об’єктом оподаткування ПДВ є ….
5. Сума ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному
відшкодуванню, визначається як різниця між сумою _________________________ та
сумою __________________________.
6. Податковий кредит - ….
7. Податкова накладна складається у момент __________________ у ______ примірниках
8. Суб’єкт оподаткування –
9. Податкове зобов’язання з ПДВ – ….
10. Фіскальна функція податків полягає в тому, що саме вони виступають інструментом
формування _______________ частини бюджету.
11. ПДВ складає ___% бази оподаткування і додається до _______ товарів (робіт,
послуг).
12. Платниками податку на прибуток підприємства з числа резидентів є: …
13. ____________________________ - деякий економічний показник, що обкладається.
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14. Платниками податку на додану вартість є: …
15. _________________ функція податків полягає в тому, що за допомогою
оподаткування фінансові кошти перерозподіляються між різними групами платників
податків, різними галузями народногосподарського комплексу.
16. Платниками податку на прибуток підприємства з числа нерезидентів є: …
17. Об’єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є: …
18. Ставки ПДВ встановлюються від бази оподаткування у таких розмірах: …
19. Ставки податку на прибуток: …
20. В світовій практиці існує три види непрямих податків: …
21. Декларація з податку на прибуток підприємства подається платником ____________
від того, чи виникло у звітному періоді в платника податкове зобов'язання чи ні.
22. В якості об’єктів оподаткування можуть виступати: :...
23. За нульовою ставкою ПДВ оподатковуються операції з:…
24. Стимулююча функція податків передбачає введення _____________ системи
податкових _____________ і особливого порядку оподаткування окремих галузей і
окремих господарських операцій.
25. Декларація з податок на прибуток підприємства подається платником податку до
державного податкового органу для реєстрації протягом ____ календарних днів,
наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.
26. Ставка податку – це …
27. Основним первинним документом з ПДВ в Україні є _________________________,
яка складається в момент виникнення податкових зобов’язань продавця.
28. Універсальний акциз - це …
29. Суб'єкти підприємницької діяльності, що перейшли на _______________ систему
оподаткування, яка не передбачає сплати ПДВ, вони утрачають право на складання
_________________________________.
30. Елементи системи оподаткування: …
31. В залежності від конкретного податку об’єкти оподаткування можуть вимірюватися
як у _______________ (наприклад, прибуток, дохід), так і в ________________ виразі
(обсяг двигуна).
32. Податкова накладна є підставою на віднесення до податкового _____________ витрат
по сплаті податку на додану вартість у покупця, зареєстрованого як платник податку.
33. Специфічний акциз – це …
34. База оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг визначається
виходячи з їх ________________________ вартості, але не нижче за звичайні ціни.
35. Непрямі податки встановлюються в _______________ товарів і послуг.
36. Право на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту виникає у разі здійснення
операцій з: …
37. До загальнодержавних належать такі податки та збори: …
38. Податкова накладна містить такі елементи: …
39. За побудовою ставки діляться на _______________ й ______________.
40. Проста прогресія передбачає, що ставка податку _____________ пропорційно
зростанню всього об’єкту оподаткування.
41. Фіскальна монополія – це …
42. Тверді ставки податків встановлюються…
43. Фіскальна достатність – це встановлення податків та зборів з урахуванням
необхідності досягнення _________________ видатків бюджету з його _______________.
44. За складної прогресії об’єкт оподаткування __________________________________,
кожна з яких оподатковується за своєю ставкою.
45. В залежності від обсягу оподаткованих операцій ставки можуть бути
____________________ і ___________________.
46. Податкова накладна – це …
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47. Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку в
податковому органі та якій присвоєно ______________________________ номер
платника ПДВ.
48. До місцевих зборів належать: …
49. Відсоткові ставки податків встановлюються …
50. Операції, що не є об’єктом оподаткування ПДВ: …
51. _______________ значення _________________ податкової ставки відповідає 30-35%.
52. Ставки податків можуть бути _________________ для всієї величини об’єкта
оподаткування або можуть бути ____________________, тобто зростати в залежності від
збільшення об’єкту оподаткування.
53. В теорії і практиці оподаткування гостро стоїть питання визначення
_______________ ставки податку.
54. Звільняються від оподаткування ПДВ операції з: …
55. Принцип _____________________ полягає в тому, що податки та збори не повинні
перешкоджати ефективному розподілу економічних ресурсів
56. Платник податку зобов’язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу
підписану
уповноваженою
платником
особою
та
скріплену
печаткою
______________________.
57. Податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що
дорівнює календарному ____________, протягом _____ календарних днів, що настають
за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
58. Видами прямих особистих податків є: …
59. Оригінал податкової накладної видається _____________, копія залишається у
_____________ товарів/послуг.
60. Принцип _____________________ полягає в установлення податків та зборів
відповідно до платоспроможності платників податків.
Частина 4
Умови виконання завдання: Визначити, які показники групи А відповідають показникам
групи Б:
1.
А
Б
1
21%
1 Ставка ПДВ
2
23%
2 Ставка податку на прибуток
3
20%
4
17%
2.
1
2
3
4
3.
1
2
3
4

А
Декларація з податку на додану вартість
Податкова накладна
Декларація з податку на прибуток
Реєстр отриманих та виданих податкових накладних
А

ПДВ
Податок на прибуток
Збір за провадження деяких видів підприємницької
діяльності
Мито

Б

1
2

ПДВ
Податок на прибуток

1
2

Б
Загальнодержавні податки
Місцеві податки
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4.
1
2
3
4
5.
1
2
3
4
6.
1
2
3
4
7.
1
2
3
4
8.
1
2
3
4

ПДВ
Податок на прибуток
Акцизний податок
Туристичний збір

А

А
Податок на транспортні засоби
Збір за місця для паркування транспортних засобів
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної
ділянки
Мито
Ввізне мито
Податок на прибуток
Земельний податок
Акцизний податок

А

А
Перерозподілення фінансових коштів між різними
галузями народногосподарського комплексу
Головна функція податків
Інструментом формування дохідної частини бюджету
Забезпечення здійснення соціальних програм
А
Вивезення товарів у митному режимі експорту або
реекспорту
Постачання товарів та послуг, місце постачання яких
розташоване на митній території України
Ввезення товарів на митну територію України
Прибуток із джерелом походження з України та за її
межами

9.
1

Валові доходи

2

Податкове зобов’язання

3
4

Валові витрати
Податковий кредит

А

1
2

Б
Загальнодержавні податки
Місцеві податки

1
2

Б
Загальнодержавні податки
Місцеві податки

1
2

Б
Прямі податки
Непрямі податки

1

Б
Фіскальна функція

2

Розподільча функція

1

Б
Об’єкт оподаткування ПДВ

2

1
2

Об’єкт оподаткування
податком на прибуток

Б
Декларація з податку на
прибуток підприємств
Декларація з податку на
додану вартість
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10.
1
2

20%
21%

3
4

15%
23%

11.

А

1
2

А
Розрахунки з бюджетом за звітний період
Номенклатура поставки товарів

3
4

Податковий кредит
Одиниці виміру товару

12.
1
2
3
4

13.
1
2
3
4
14.

А
Будь-яка особа, що ввозить товари на митну
територію України в обсягах, які підлягають
оподаткуванню
Особа, що проводить операції з постачання
конфіскованого майна
Підприємство залізничного транспорту та його
структурні підрозділи, які отримують прибуток від
неосновної діяльності залізничного транспорту
Суб’єкт господарювання - юридична особа, яка
провадять господарську діяльність як на території
України, так і за її межами

А
Підписується керівником підприємства та
головним бухгалтером з обов’язковим зазначенням
їхніх ідентифікаційних номерів
Заповнюється в тис. грн. з одним десятковим
знаком
Заповнюється в двох екземплярах: один віддається
покупцю, інший залишається в продавця
Містить умови поставки та форму проведених
розрахунків

1
2

Б
Ставка податку на прибуток
Ставка податку з доходу
фізичних осіб

1
2

Б
Податкова накладна
Декларація з податку на
прибуток

Б

1

Платник ПДВ

2

Платник податку на прибуток

1

Б
Податкова накладна

2

1

А
Надання послуг із страхування

1

2

Експорт товарів

2

Декларація з податку на
прибуток підприємства

Б
За нульовою ставкою ПДВ
оподатковуються операції:
Не є об’єктом оподаткування
ПДВ операції:
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3
4
15.
1

Міжнародні перевезення пасажирів
Надання послуг з інкасації
А
Постачання технічних та інших засобів реабілітації

2

Постачання послуг із здобуття вищої освіти
навчальними закладами

3

Обіг валютних цінностей (у тому числі
національної та іноземної валюти)
Постачання продуктів дитячого харчування

4
16.
1
2
3
4
17.
1
2
3
4
18.
1
2
3
4

19.
1
2

А
Постачання технічних та інших засобів реабілітації
Постачання послуг із здобуття середньої освіти
навчальними закладами
Постачання послуг із доставки пенсій, страхових
виплат та грошової допомоги населенню
Постачання товарів для заправки або забезпечення
морських суден
А
Копія залишається у продавця товарів/послуг
Оригінал з відповідними додатками подається
платником до податкового органу
Оригінал видається покупцю
Подання копії до податкового органу не
дозволяється

1
2

1
2

1
2

А
Підтверджує виникнення податкового зобов’язання 1
у платника податків
Вказує на ефективність здійснення підприємством
2
господарської діяльності
Підтверджує право на податковий кредит у
покупця
Подається платником незалежно від того, чи
виникло у звітному періоді в платника податкове
зобов'язання чи ні
А
Обов’язковий платіж, що справляється з платників,
з умовою отримання ними спеціальної вигоди
Обов’язковий, безумовний платіж до відповідного
бюджету

Б

Звільняються
від
оподаткування ПДВ операції:
Не є об’єктом оподаткування
ПДВ операції:

Б
За нульовою ставкою ПДВ
оподатковуються операції:
Звільняються від
оподаткування ПДВ операції:

Б
Податкова накладна
Декларація з податку на
прибуток підприємства

Б
Податкова накладна
Декларація з податку на
прибуток підприємства

1

Податок

2

Збір

Б
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20.
1
2
3
4
21.

А
Екологічний податок
Рентна плата за нафту, природний газ і газовий
конденсат, що видобуваються в Україні
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної
ділянки
Фіксований сільськогосподарський податок

1
2

А
Сума амортизаційних відрахувань
Товаротранспортні витрати

3
4

Надбавка/знижка
Скориговані валові витрати

22.
1
2
3
4
23.
1
2
3
4
24.
1
2
25.
1
2
3
4

1
2

1
2

А
Строк та порядок подання звітності про 1
обчислення і сплату податку.
Єдиний підхід до встановлення податків та зборів 2
Строк та порядок сплати податку
Економічна ефективність
А
Збір на розвиток виноградарства, садівництва та
хмелярства
Туристичний збір
Збір за провадження деяких видів підприємницької
діяльності
Збір за користування радіочастотним ресурсом
України

Б
Загальнодержавні податки
Місцеві податки

Б
Податкова накладна
Декларація з податку на
прибуток підприємства

Б
Принципи податкового
законодавства
Система оподаткування

1

Б
Загальнодержавні податки

2

Місцеві податки

А
Установлення податків та зборів, обсяг 1
надходжень від сплати яких до бюджету значно
перевищує витрати на їх адміністрування
Податки та збори не повинні перешкоджати
2
ефективному розподілу економічних ресурсів

Б
Економічність оподаткування

А
Податок на додану вартість
Податок на спадщину
Податок на майно
Акцизний податок

Б
Прямі податки
Непрямі податки

1
2

Економічна ефективність
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26.
1

2

27.
1
2
3
4
28.
1
2
3
4

А
Подається платником податку до державного
1
органу для реєстрації протягом 40 календарних
днів, наступних за останнім календарним днем
звітного (податкового) періоду
Подається за базовий звітний період, що дорівнює 2
календарному місяцю, протягом 20 календарних
днів, що настають за останнім календарним днем
звітного (податкового) місяця
А
Особливий порядок оподаткування окремих галузей
і окремих господарських операцій
Перерозподілення фінансових коштів між різними
галузями народногосподарського комплексу
Введення гнучкої системи податкових пільг
Забезпечення здійснення соціальних програм
А
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу
на природний газ
Плата за користування надрами
Збір за провадження деяких видів підприємницької
діяльності
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

29.
1
2
3
4
30.
1
2
3
4

Прогресивна
Регулююча
Універсальна
Розподільча

А

А
Особливий порядок оподаткування окремих галузей
і окремих господарських операцій
Введення гнучкої системи податкових пільг
Інструментом формування дохідної частини
бюджету
Головна функція податків

Б
Декларація з податку на додану
вартість
Декларація з податку на
прибуток підприємства

1

Б
Стимулююча функція

2

Розподільча функція

1

Б
Загальнодержавні податки

2

Місцеві податки

1
2

Б
Функції податків
Ставки податків

1

Б
Фіскальна функція

2

Стимулююча функція

Частина 5
Умови виконання завдання: Відповісти на питання:
1. Що таке податки та яка їх роль в суспільстві?
2.В які терміни декларація з податку на додану вартість подається в податкову інспекцію?
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3.Як розрахувати суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету?
4.Хто є платником ПДВ?
5.Хто є платником податку на прибуток?
6.Які основні функції податків?
7.Які елементи включає в себе система оподаткування?
8. У разі здійснення яких операцій виникає право на віднесення сум податку ПДВ до
податкового кредиту?
9.Які види ставок податку Вам відомі?
10.На яких основних принципах ґрунтується податкове законодавство України?
11. Які особливості заповнення Декларації з податку на прибуток підприємств Ви знаєте?
12.Які загальнодержавні податки та збори Вам відомі?
13. Основні елементи податкової накладної?
14.Які операції є об’єктом оподаткування ПДВ за базовою ставкою?
15. Як розрахувати суму податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету?
16. Якими нормативно-правовими актами регулюються податкові відносини в Україні?
17. Які операції не є об’єктом оподаткування ПДВ?
18. Які місцеві податки та збори Вам відомі?
19.Що таке податкова накладна?
20.Які особливості заповнення податкової накладної Ви знаєте?
21. Які операції звільняються від оподаткування ПДВ?
22.Хто є платниками податку на прибуток підприємства з числа резидентів?
23. Які особливості заповнення Декларації з податку на додану вартість Ви знаєте?
24.Що є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємства?
25. Хто є платниками податку на прибуток підприємства з числа нерезидентів?
26. Які податки називаються «прямими» та «непрямими»? Наведіть приклади.
27.Чому дорівнюють ставки податків на прибуток та на додану вартість?
28. На які групи традиційно діляться платники податків?
29.Що таке збір? Навести приклади.
30. Які операції є об’єктом оподаткування ПДВ за нульовою ставкою?
8. Методичне забезпечення
Навчально-методичні матеріали (навчальна програма дисципліни, завдання до
практичних заняття, списки рекомендованої літератури, матеріали для самостійної роботи
студентів), що представлені на кафедрі.
Навчально-методичні матеріали (навчальні посібники, навчальна програма дисципліни,
плани семінарських занять, методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи
студентів, списки рекомендованої літератури), що представлені на кафедрі.
Матеріали з дисципліни на освітньому порталі ХНАДУ (http://portal.khadi.kharkov.ua) та
сайті дистанційного навчання ХНАДУ (http://dl.khadi.kharkov.ua).
9. Література, що рекомендована для самостійної роботи студентів
Основна література
1. Башкатова В.И. Планування роботи автотранспортного підприємства. Програмоване
навчання / Башкатова В.И., Здерева Т.А., Стельмаховский Ю.С. – К.: Вища шк. Головне видавво, 1988. – 288с.
2. Бойчик І. М. Економіка підприємств : навч. посібник / Бойчик І. М., Харів П. С.,
Хопчан М. І. - Львів: "Сподом", 2000.- 212 с.
3. Войнаренко М.П. Податковий облік і аудит : підручник / М.П. Войнаренко, Г.В.
Пухальська. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 367 с.
4. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. – К. : Вища школа, 1986. – 447 с.
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5. Голованенко С.Л. Економіка автомобільного транспорту / Голованенко С.Л. – М.:
Вища школа, 1983. – 352 с.
6. Голованенко С.Л. Збірник задач за курсом «Економіка автомобільного транспорту»
/ Голованенко С.Л., Жарова О.М., Посипай В.Г. М.: Вища школа, 1980.
7. Голованенко С.Л. Справочник инженера-экономиста астомобильного транспорта /
С.Л. Голованенко, О.М. Жарова, Т.И. Маслова, В.Г. Посыпай. – К. : Техника, 1991. – 351 с.
8. Дмитриев И.А. Экономика предприятий автомобильного транспорта : учебное
пособие / И.А. Дмитриев, О.М. Жарова. – Харьков : Знаду, 2004. – 184 с.
9. Жарова О.М. Типові задачі з економіки автомобільного транспорту: Навч. посібник
для автотрансп. спец. вузів. – М.: Вищ. шк., 1991. – 223 с.
10.Жарова О.М. Типові задачі з економіки автомобільного транспорту : навч. посібник
для автотрансп. спец. Вузів / О.М. Жарова, І.А. Дмитрієв. – Х. : ХГАДТУ, 1999. – 206 с.
11. Примак Т. О. Економіка підприємства : навчальний посібник / Примак Т. О. - К.:
Вікар, 2001.- 178 с.
12.Пушкар М.С. Фінансовий облік : підручник / Пушкар М.С. – Тернопіль : Картбланш,
2002. – 628 с.
13.Сопко В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Сопко В. – 3-тє вид. – К. : КНЕУ,
2000. – 578 с.
14.Тарангул Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика) :
Монографія / Тарангул Л.Л.. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2003. – 286 с.
15.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік : посібник / Ткаченко Н.М. – К. :
А.С.К., 2000. – 784 с.
16.Чабанова Н.В. Бухгалтерський фінансовий облік : посібник / Н.В. Чабанова, Ю.А.
Василенко. – К. : Академія, 2000. – 476 с.
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