
Додаток а 
 

Теоретичні питання контрольної роботи 
1 Особливості роботи підприємств з державними митницями. 
2 Роль торговельних палат на Україні у розвитку зовнішньоекономічної діяльності. 
3 Вибір оптимального варіанту розрахунку по зовнішньоекономічним контрактам. 
4 Особливості дослідження ринку у зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 
5 Нормативні основи здійснення валютних операцій підприємствами. 
6 Фінансовий контроль та звітність по експортно-імпортним операціям. 
7 Обґрунтування ціни продукції при здійсненні експортно-імпортних операцій. 
8 Розробка та оформлення контрактів по експортно-імпортним операціям на підприємстві. 
9 Методика маркетингових досліджень у зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 
10 Використання мережі Internet у зовнішньоекономічної діяльності. 
11 Види зовнішньоекономічних зв’язків. 
12 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
13 Валютні операції у зовнішньоекономічної діяльності. 
14 Роль та функції Національного банку у зовнішньоекономічної діяльності. 
15 Оцінка ефективності експортно-імпортних операцій. 
16 Зовнішньоекономічний контракт та його структура. 
17 Базисні умови постачання. 
18 Страхування ризику валютних втрат. 
19 Облік експортно-імпортних операцій. 
20 Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
21 Організація митної системи в Україні. 
22 Немитне регулювання зовнішньоторгових операцій. 
23 Особливості створення та законодавча база функціонування вільних економічних зон. 
24 Створення, законодавча база та механізм функціонування спільних підприємств. 
25 Класифікація спільних підприємств та ефективність їх діяльності. 

ТЕСТИ 
БЛОК 1 

1 Митний тариф на імпорт збільшить рівень добробуту нації, якщо: 
а) він вводиться невеликою країною для захисту від конкуренції з боку крупної країни; 
б) ставка митного мита на сировину і матеріали нижче, ніж на кінцеву продукцію; 
в) країна, що вводить тариф, займає на світовому ринку монопольне положення як імпортер; 
г) країна, на імпорт з якої вводиться митний тариф, займає монопольне положення на світовому
ринку як експортер. 

2 Митна вартість товару: 
а) це вартість товару за контрактом, у відповідності до якого здійснюється оформлення товару
на митниці; 

б) визначається згідно порядку встановленого керівником митниці, в зоні діяльності якої
здійснюється митне оформлення; 

в) є базою для нарахування обов'язкових митних платежів; 
г) використовується як база для розрахунків між контрагентами угоди купівлі - продажу. 

3 Країною походження товару є країна: 
а) з якої експортується товар; 
б) де товар перебував більше одного року; 
в) де товар був підданий переробці, в результаті якої створено 50% і більше доданої вартості; 
г) всі відповіді правильні. 

4 Декларування це: 
а) процедура догляду вантажу працівником митниці; 
б) комплекс заходів, щодо оформлення товарів з метою їх пропуску через митний кордон; 
в) заява за встановленою формою точних даних про мету переміщення товарів через митний
кордон; 



г) правильні відповіді а) і в); 
д) правильні відповіді б) і в). 

5 Митний тариф - це: 
а) перелік ставок мита, що застосовуються до товарів, які переміщуються через митний
кордон країни; 

б) інструмент торговельної політики; 
в) конкретна ставка мита, що підлягає сплаті при пересіченні товаром митного кордону
країни; 

г) всі відповіді правильні. 
6 Назвіть найбільш популярний метод нетарифного регулювання ЗЕД: 

а) система міжнародних стандартів; 
б) експортна квота; 
в) система “змішування вимог”; 
г) імпортна квота. 

7 Яка з наведених форм торговельних бар'єрів не є суттєвою перешкодою для вільної
торгівлі? 
а) імпортна квота; 
б) ліцензія на експорт та імпорт; 
в) "добровільне" обмеження експорту; 
г) імпортні депозити. 

8 Імпортна квота - це: 
а) твердо встановлена межа співвідношення експорту та імпорту; 
б) верхня межа ціни імпорту; 
в) верхня межа обсягу імпорту; 
г) правильної відповіді немає. 

9 "Валютний ринок" - це: 
а) національні і міжнародні банки, а також біржі, через які здійснюється купівля, продаж і
обмін іноземної валюти; 

б) узгоджена, координована валютна політика і система зовнішніх розрахунків; 
в) сукупність держав на базі валютних блоків; 
г) міжбанківський ринок з купівлі-продажу валюти. 

10 Митна вартість товару нараховується на момент: 
а) отримання товару споживачем; 
б) підписання контракту; 
в) перетинання товаром кордону країни споживача; 
г) подання вантажної митної декларації. 

11 Чи співпадає митний кордон України з державним кордоном України? 
а) ні, не співпадає; 
б) так, співпадає; 
в) співпадає за винятком меж спеціальних митних зон. 

12 Митні збори - це: 
а) обов'язковий платіж, що стягується з власників автотранспорту при пересіченні митного
кордону; 

б) процедура сплати всіх обов'язкових платежів при пересіченні товаром митного кордону; 
в) міра відповідності за порушення правил митного оформлення товарів; 
г) плата митниці за здійснення нею своїх обов'язків по митному оформленню товарів. 

13 Хто отримує найбільший виграш від вільної торгівлі? 
а) споживачі; 
б) галузі, що конкурують з імпортом; 
в) каїни, що розвиваються; 
г) молоді галузі виробництва. 

14 Чому галузі, що конкурують з імпортом виступають проти вільної торгівлі? 
а) їм доведеться підвищити ефективність виробництва щоб залишитись



конкурентноспроможними; 
б) вони втрачають обсяг продаж тим споживачам, що надають перевагу імпортній продукції; 
в) їм доведеться продавати свою продукцію по більш низьким цінам, оскільки конкуренція
зростає; 

г) всі відповіді правильні. 
15 Які інструменти торговельної політики стимулюють зовнішню торгівлю України? 

а) запровадження експортних субсидій; 
б) зниження ставок ввізного мита; 
в) правильні відповіді а) та б); 
г) немає правильної відповіді. 

16 Ставка українського імпортного тарифу на іноземний одяг складає 30%, на тканину 1%.
Вартість тканин складає 20% вартості одягу. Яким буде рівень тарифу? 
а) неефективним; 
б) ефективним. 

17 Введення країною митного тарифу (що не забороняє) на імпорт: 
а) завжди погіршує її добробут; 
б) завжди погіршує добробут споживачів у цій країні; 
в) завжди приносить додатковий виграш виробникам у галузях , які виробляють товари
заміщаючи імпортні; 

г) завжди приносить додатковий прибуток державі; 
д) усі перераховані вище відповіді вірні; 
е) усі перераховані відповіді вище вірні, крім відповіді а). 

18 Фактичний рівень митного захисту у відношенні кінцевої продукції за інших рівних умов
підвищиться, якщо: 
а) підвищиться ставка мита на імпорт конкуруючої кінцевої продукції; 
б) підвищиться ставка мита на імпорт компонентів матеріальних витрат; 
в) ставка мита на імпорт компонентів матеріальних витрат стане нижче; 
г) вірно а) та б). 
д) вірно а) та в). 

19 Припустимо, країна А імпортує продукцію з країн Б та В. Через політичний конфлікт
країна Б вводить ембарго на торгівлю з країною А. Країна В до ембарго не приєднується.
З чисто економічної точки зору можна стверджувати, що в цьому випадку: 
а) країна А програє, а країни Б та В виграють; 
б) країни А та Б програють, а країна В виграє; 
в) країни А та В програють, а країна Б виграє; 
г) усі три країни програють; 
д) сукупний добробут країн А, Б та В не зміниться. 

20 Майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду
підприємства з іноземними інвестиціями: 
а) звільняється від мита; 
б) має обкладатися за преференціями; 
в) має обкладатися за пільговими ставками; 
г) має обкладатися митом за повною ставкою. 

21 Чи поширюється режим ліцензування і квотування на експорт продукції, що повністю
вироблена на підприємстві з іноземними інвестиціями? 
а) не поширюється режим ліцензування; 
б) так; 
в) ні. 

22 Ставка російського імпортного тарифу на телевізори складає 30%, на електронно-
променеві трубки для телевізорів - 60%. Яким буде рівень митного захисту, якщо
вартість трубки становить 40% від сукупної вартості телевізору? 
а) ефективним; 
б) неефективним. 



23 “Добровільне” обмеження експорту передбачає: 
а) введення експортного мита країною-експортером; 
б) квотування експорту країною-експортером; 
в) квотування імпорту країною-імпортером; 
г) квотування експорту країною-імпортером. 

24 Коли застосовуються позатарифні методи регулювання ЗЕД: 
а) при існуванні вільної торгівлі; 
б) у випадках порушення суб'єктом ЗЕД правових норм; 
в) у випадках, коли відсутня валютна заборгованість країни. 

25 В якій грошовій одиниці здійснюється сплата платежів на митниці при імпортному
контракті? 
а) в українських гривнях по курсу НБУ; 
б) в доларах США; 
в) у вільноконвертованій валюті; 
г) у валюті країни походження товару. 

БЛОК 2 
1 Який державний орган надає ліцензії на здійснення експортних та імпортних операцій? 

а) Міністерство економіки України;  
б) МЗЕЗТ України; 
в) Національний банк України; 
г) Кабінет Міністрів України. 

2 Чи мають право обласні управління зовнішньоекономічних зв'язків видавати ліцензії на
експорт та імпорт товарів? 
а) ні, не мають;  
б) мають, якщо вартість зовнішньоекономічного контракту не перевищує 100000 дол.; 
в) мають, якщо вартість зовнішньоекономічного контракту не перевищує 50000 дол. 

3 Яке із перерахованих нижче положень є вагомим аргументом для відмови суб'єкту
зовнішньоекономічної діяльності у видачі ліцензії на експорт? 
а) у контракті вказані ціни, які завищені в порівняні з цінами зовнішнього ринку; 
б) у контракті відсутні форс - мажорні обмовки; 
в) у контракті вказані ціни, які, в порівняні з цінами внутрішнього ринку, занижені. 

4 Хто безпосередньо є найвищим органом регулювання зовнішньоекономічної діяльності
підприємств України? 
а) Адміністрація президента України; 
б) Кабінет Міністрів України; 
в) Верховна Рада України. 

5 Хто є найвищим органом державного зовнішньоекономічної діяльності в Україні? 
а) Верховна Рада України; 
б) Кабінет Міністрів України; 
в) Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків та торгівлі України. 

6 Які функції виконує Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків та торгівлі України? 
а) приймає нормативні акти з питань зовнішньоекономічної діяльності; 
б) забезпечує складання платіжного балансу країни; 
в) забезпечує проведення єдиної зовнішньоторговельної політики підприємств. 

7 Які функції виконує Кабінет Міністрів України при регулюванні зовнішньоекономічної
діяльності? 
а) розглядає, затверджує та змінює структуру органів державного регулювання

зовнішньоекономічною діяльністю; 
б) регулює курси національної валюти України; 
в) забезпечує вкладання валютного балансу; 
г) здійснює контроль за дотриманням суб'єктами ЗЕД законів України. 

8 Які функції виконує Національний банк України при регулюванні ЗЕД? 
а) затверджує нормативи розподілу валютної виручки підприємств; 



б) укладає угоди з міжнародними валютно - фінансовими інститутами; 
в) здійснює збереження та використання золотовалютного резерву України; 
г) здійснює заходи щодо забезпечення раціонального використання коштів державного
валютного фонду. 

9 Як розподіляється мито за видами: 
а) пряме та непряме; 
б) внутрішнє та зовнішнє; 
в) адвалерне, специфічне, комбіноване; 
г) пряме, внутрішнє, адвалерне. 

10 Визначте вірний варіант твердження, що мито - це: 
а) податок, який сплачується за товари чи предмети, які імпортуються в Україну; 
б) податок, який сплачується за товари, що перетинають митний кордон України; 
в) податок, який сплачується за підакцизні товари. 

11 До інструментів стимулювання експорту відносяться: 
а) експортні квоти і ліцензування експорту; 
б) експортні субсидії; 
в) кредитування і страхування експорту; 
г) правильні відповіді б) та в) 

12 Який орган надає Сертифікат проходження товару в Україну? 
а) Державний комітет України зі стандартизації; 
б) Міністерство економіки України; 
в) МЗЕЗТ України4  
г) ТПП України. 

13 Який орган має право змінювати ставки ввізного мита? 
а) Кабінет Міністрів України; 
б) Верховна Рада України; 
в) Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків та торгівлі України. 

14 Які переваги має орендатор за умови використання оперативного лізингу? 
а) зменшує суму оподаткування; 
б) виграє від швидкого морального старіння суб'єкта оренди; 
в) відсоток лізингових платежів нижче ніж ставки банківських кредитів. 

15 Які переваги має міжнародний оперативний лізинг у порівнянні з купівлею товару? 
а) загальна вартість отримання товару є меншою; 
б) право власності; 
в) податкові платежі. 

16 Який із органів здійснює оцінку іноземних інвестицій? 
а) учасники на підставі цін міжнародних ринків; 
б) Торгово-промислова палата України; 
в) державні органи виконавчої влади; 
г) Національний банк України. 

17 Який орган здійснює реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської
діяльності в Україні? 
а) Міністерство фінансів України; 
б) Міністерство зовнішніх економічних зв'язків та торгівлі України; 
в) місцеві управління зовнішньоекономічних зв'язків. 

18 Який орган видає сертифікат "визначення продукції власного виробництва"? 
а) Кабінет міністрів України; 
б) Торгово-промислова палата України; 
в) Міністерство зовнішніх економічних зв'язків та торгівлі України;  
г) Міністерство економіки України. 

19 До кредитних засобів платежу, що застосовуються в міжнародній торгівлі належать: 
а) акредитив; 
б) банківський переказ; 



в) тратта; 
г) інкасо. 

20 Найменш вигідна форма розрахунків для експортера: 
а) акредитив;  
б) відкритий рахунок; 
в) чисте інкасо; 
г) 100% авансовий платіж. 

21 Найбільш вигідна форма розрахунків для експортера: 
а) відкличний акредитив; 
б) непідтверджений акредитив; 
в) безвідкличний акредитив; 
г) безвідкличний підтверджений акредитив. 

22 Для зменшення ризику неплатежу при інкасовій формі розрахунків, експортер повинен: 
а) наполягати на наданій банківській гарантії платежу; 
б) наполягати на телеграфне інкасо; 
в) використовувати чисте інкасо; 
г) використовувати документальне інкасо. 

23 Найбільш надійні гарантії щодо тратт надають: 
а) акцепти банків; 
б) авалювання банками; 
в) індосамент. 

24 Що необхідно знати про установу банка при відкритті розрахункового рахунку в ній? 
а) середній строк здійснення банківських операцій; 
б) умови введення розрахунків; 
в) вартість банківського кредиту, що надається клієнтам; 
г) хто є клієнтами банку. 

25 Кредитування зовнішньоекономічних операцій у формі купівлі у експортера векселів, які
акцентовані імпортером, - це: 
а) хайринг; 
б) факторинг; 
в) форфейтинг; 
г) хеджування. 

БЛОК 3 
1 Визначте головну перевагу використання суб'єктами ЗЕД торговельних  

а) полегшується вихід експортера на ринки "третіх" країн; 
б) зменшується витрати експортера при просуванні товарів на зовнішньому ринку; 
в) збільшується контроль за ринком збуту. 

2 В залежності від способу фіксації ціни в контракті розрізняють ціни: 
а) лімітні, розрахункові, договірні; 
б) тверді, рухомі, ковзаючі; 
в) публіковані, оголошувані, розрахункові; 
г) правильної відповіді немає. 

3 Хто з торговельних посередників має право реалізувати продукцію на будь-якому ринку за
будь-яку ціну? 
а) дистриб'ютор; 
б) дилер; 
в) комісіонер; 
г) торговельний агент. 

4 З якою метою у договорах з торговельними посередниками визначається договірна
територія? 
а) з метою упорядкування збутової діяльності; 
б) з метою поділу ринку та зменшення конкуренції з боку товарів конкурентів; 
в) з метою запобігання конкуренції власного товару. 



5 Які обставини, що заважають нормальному виконанню контракту називають форс-
мажорними? 
а) обставини, що не існували і не могли бути передбачені на момент укладання контракту,

виникли поза волею продавця і покупця і роблять неможливим виконання контракту; 
б) обставини, що не існували на момент укладання контракту, виникли поза волею

контрагентів, але суттєво погіршують умови контракту для будь-якого контрагентів (зміна
цін тощо); 

в) обставини непереборної сили, що привели до пошкодження чи знищення товару під час
транспортування від продавця до покупця; 

г) правильні всі відповіді. 
6 Реекспорт - це: 

а) експорт товару, який був виготовлений на території країни з імпортної сировини; 
б) повторний експорт товару, раніше не проданого в іншій країні і завезеного назад без його
переробки; 

в) експорт товару, раніше імпортованого без його переробки в країні реекспорту; 
г) вивіз товару, раніше ввезеного в режимі тимчасового ввозу. 

7 Що має бути відображено у розділі "Предмет контракту"? 
а) кількість, якість, ціна товару; 
б) характеристика договору; 
в) характеристика товару; 
г) вид договору, коротке описання товару. 

8 Базисні умови поставки - це: 
а) інкотермс; 
б) умови, що визначають базис ціни товару; 
в) розділи контракту, що визначають розподіл зобов'язань між продавцем і покупцем по
доставці товару; 
г) усі відповіді правильні. 

9 Перелік форс-мажорних обставин є єдиним для всіх видів контрактів? 
а) перелік форс-мажорних обставин є єдиним; 
б) перелік форс-мажорних обставин складається для кожної країни окремо; 
в) у кожному контракті слід вказати ті обставини, які вважають форс-мажорними щодо даного
контракту; 
г) перелік форс-мажорних обставин залежить від умов поставки товарів. 

10 Умови "Інкотермс" 1990р. розподіляють між продавцем та покупцем: 
а) порядок, витрати та умови фрахту; 
б) порядок та умови страхування ризиків; 
в) відповідальність, витрати, ризики при здійсненні контракту; 
г) відповідальність при здійсненні контрактів. 

11 Умови групи Е(ЕХW)"Інкотермс" 1990р. означають, що: 
а) усі ризики, що пов'язані з доставкою, несе покупець; 
б) усі витрати та ризики, що пов'язані з доставкою товару до місця призначення несе
покупець; 

в) усі витрати та ризики, що пов'язані з доставкою товару несе продавець; 
г) усі витрати та ризики, щодо транспортування товару несе продавець. 

12 З якого моменту всі витрати та ризики загибелі товару або його пошкодження несе
покупець, якщо контракт виконується на умові FАS "Інкотермс" 1999р.? 
а) коли товар розміщено на борту судна; 
б) коли покупець отримує товар; 
в) коли товар доставлено в порт; 
г) коли товар розміщено вздовж борту судна на причалі в обумовленому порту. 

13 Який вид транспорту використовується при здійснені контрактів на умові FOB
"Інкотермс" 1999р.? 

а) будь-який; 



б) морський та річковий; 
в) повітряний; 
г) залізничний. 

14 Хто укладає договір страхування та сплачує страхову премію згідно з умовами СІР
"Інкотермс" 1999р.? 
а) покупець або продавець за домовленістю; 
б) продавець; 
в) покупець. 

15 Які документи визначають рівень контрактних цін? 
а) прейскуранти іноземних фірм; 
б) обґрунтування цін з експорту, конкурентні листи з імпорту; 
в) інформація щодо світових цін; 
г) конкурентні листи. 

16 Виберіть правильний засіб фіксації ціни в контракті: 
а) встановлення базису ціни; 
б) вибір валюти контракту; 
в) виходячи з витрат виробництва; 
г) за допомогою конаючої ціни. 

17 Термін "тель-кель" означає: 
а) поставку товару, якість якого відповідає міжнародним стандартам; 
б) поставку товару, якість якого перевищує світові стандарти; 
в) поставку товару, такого, яким він є; 
г) поставку товару вторинного використання. 

18 З яких питань пред'являються рекламації після прийомки товару до умов контракту? 
а) що стосуються ціни контракту; 
б) які були предметом прийомки; 
в) які не були предметом прийомки. 

19 Який фактор вважається найбільш впливовим при здійсненні міжнародних
авіаперевезень? 
а) вартість перевезення; 
б) вид вантажу; 
в) фактор часу; 
г) маршрут перевезення. 

20 Визначте суттєві недоліки використання торговельних посередників у зовнішній торгівлі:
а) зростають витрати, що пов'язані з організацією та контролем за діяльністю торговельно-
посередницької ланки; 

б) зменшується прибуток експортера; 
в) експортер не має безпосереднього контракту із ринком збуту. 

21 Підприємство виготовляє товари народного споживання з імпортної сировини. Яка
форма виходу на зовнішній ринок при цих умовах найефективніша? 
а) укладання угоди з посередником для закупки сировини; 
б) створення спільного підприємства; 
в) безпосередній вихід на зовнішній ринок для продажу власної продукції і закупки сировини. 

22 Які з наведених характеристик товару насамперед враховуються при аналізі експортних
можливостей? 
а) ціна, собівартість, дизайн, гарантійне обслуговування; 
б) новизна, патента чистота, відповідність стандартам якості країни-імпортера, надійність,
безпечність, екологічність; 

в) етап життєвого циклу товарів, обсяг виробництва; 
г) ціна, якість товару, можливості виробництва, простота використання. 

23 Термін "негайна поставка" після укладення угоди означає поставку товару впродовж: 
а) 7 днів; 
б) 14 днів; 



в) 21 дня; 
г) 30 днів. 

24 Для перевезення більшості видів товарів у міжнародній торгівлі найчастіше
використовуються: 
а) картонні коробки; 
б) контейнери; 
в) ящики; 
г) мішки. 

25 Якщо арбітражною умовою передбачено розглядання суперечок трьома арбітрами, то хто
вибирає третього? 
а) позивач; 
б) арбітри, вибрані сторонами; 
в) відповідач; 
г) держава, на території якої функціонує суд. 

ЗАДАЧІ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
ЗАДАЧА 1 

Підприємство імпортує з Німеччини сік в обсязі V л на суму S тис. дол. Собівартість
імпортного соку – С дол. за 1 л. В Україні 1 л соку коштує Ц грн., а його собівартість у
вітчизняних виробників – С1 грн.  Транспортні витрати – Т тис. дол., а організаційні витрати – ОВ
тис. дол. Чи вигідно імпортувати сік? Валютний курс-1/5,8. Вихідні дані для розрахунку наведені в
таблиці 1. 

ЗАДАЧА 2 
Експортна ціна металу Ц1 дол. США за 1т, народногосподарські витрати на виробництво С

грн. Транспортні витрати – Т грн., а організаційні витрати – ОВ грн. Ціна металу на внутрішньому
ринку становить Ц2 грн. Чи вигідний експорт металу? Валютний курс - -1 / 5,5. Вихідні дані для
розрахунку наведені в таблиці 2. 

Таблиця 1 – Вихідні дані до задачі 1 
Варіант V S С Ц С1 Т ОВ 

1 300000 150 0,3 1,5 1,1 18 6 
2 400000 200 0,3 1,5 1,1 24 8 
3 250000 125 0,35 1,5 1,1 15 5 
4 500000 250 0,35 1,5 1,1 30 10 
5 420000 210 0,35 1,75 1,2 25 8 
6 380000 190 0,35 1,75 1,2 23 8 
7 600000 300 0,35 1,75 1,2 36 12 
8 570000 285 0,3 1,75 1,2 34 11 
9 360000 180 0,3 1,75 1,2 22 7 
10 410000 205 0,3 1,75 1,2 25 8 
11 605000 303 0,3 1,75 1,2 36 12 
12 320000 160 0,27 1,75 1,2 19 6 
13 390000 195 0,27 1,5 1,1 23 8 
14 550000 275 0,27 1,5 1,1 33 11 
15 440000 220 0,3 1,5 1,1 26 9 
16 330000 165 0,3 1,8 1,25 20 7 
17 290000 145 0,32 1,8 1,25 17 6 
18 670000 335 0,32 1,8 1,25 40 13 
19 380000 190 0,32 1,8 1,25 23 8 
20 280000 140 0,32 1,8 1,25 17 6 
21 720000 360 0,3 1,8 1,25 43 14 
22 640000 320 0,3 1,5 1,1 38 13 
23 350000 175 0,29 1,5 1,1 21 7 



24 470000 235 0,29 1,5 1,1 28 9 
25 540000 270 0,29 1,5 1,1 32 11 

Таблиця 2 – Вихідні дані до задачі 2 
Варіант Ц1 С Т ОВ Ц2 

1 420 675 74 20 1300 
2 410 660 73 20 1300 
3 400 680 75 20 1300 
4 380 680 75 20 1300 
5 405 680 75 20 1600 
6 390 680 75 20 1600 
7 440 700 77 21 1600 
8 415 700 77 21 1600 
9 370 700 77 21 1600 
10 385 700 77 21 1600 
11 430 700 77 21 1600 
12 425 700 77 21 2000 
13 435 700 77 21 2000 
14 395 720 79 22 2000 
15 420 720 79 22 2000 
16 437 720 79 22 2000 
17 416 720 79 22 2000 
18 388 720 79 22 2000 
19 402 720 79 22 2000 
20 371 690 76 21 2000 
21 388 690 76 21 2400 
22 412 690 76 21 2400 
23 433 750 83 23 2400 
24 439 750 83 23 2400 
25 386 750 83 23 2400 

ЗАДАЧА 3 
Південнокорейська фірма одержала у 1997 році пропозицію від американської фірми на

виготовлення рефрижератора з урахуванням обмовки до ціни в квітні 1998р. У травні 1998 року
відбулося підписання контракту. Дата постачання 0а)0а)1999. Базисна ціна рефрижератора склала
6 млн. дол. (таблиця 4). Вихідні дані для розрахунку наведені в таблиці 5. Розрахувати ціну
поставки на дату поставки. 

 
                  Таблиця 4 – Калькуляція ціни, млн. дол. 

Прямі витрати 2,4 
У тому числі:  

 на матеріали 2,0 
 на робочу силу 0,4 

Прямі накладні витрати 0,6 
Перемінні накладні витрати 0.8 
Разом прямих витрат 3,8 . 
Постійні накладні витрати 1,2 
Повні витрати (собівартість) 5,0 
Прибуток 1,0 
Продажна ціна 6,0 

Таблиця 5 – Вихідні дані до задачі 3 
Варіант М0 М1 Б0 Б1 



1 1,05 1,10 1,03 1,18 
2 1,05 1,10 1,07 1,23 
3 1,05 1,14 1,04 1,20 
4 1,05 1,14 1,06 1,22 
5 1,07 1,12 1,03 1,18 
6 1,07 1,12 1,07 1,23 
7 1,07 1,13 1,04 1,20 
8 1,07 1,10 1,06 1,22 
9 1,07 1,15 1,09 1,25 
10 1,09 1,15 1,03 1,18 
11 1,09 1,15 1,07 1,23 
12 1,09 1,12 1,04 1,20 
13 1,09 1,12 1,06 1,22 
14 1,09 1,14 1,09 1,25 
15 1,10 1,14 1,03 1,18 
16 1,10 1,14 1,07 1,23 
17 1,10 1,16 1,04 1,20 
18 1,10 1,17 1,06 1,22 
19 1,12 1,17 1,09 1,25 
20 1,12 1,19 1,03 1,18 
21 1,12 1,18 1,07 1,23 
22 1,12 1,16 1,04 1,20 
23 1,11 1,16 1,06 1,22 
24 1,11 1,18 1,09 1,25 
25 1,11 1,21 1,11 1,28 

 


