
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Факультет інформаційних технологій та управління 

Кафедра фінансів та економіки 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з навчальної дисципліни 

 «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»  
 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) 

Напрям підготовки: 6.030508 Фінанси і кредит 

Курс: ІІІ Семестр: 5 

 

Форма проведення: комбінована 

Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год. 20 хв.) 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: тестові завдання: 

2 бали - формат так/ні 

3 бали – формат багато з багатьох 

4 бали – формат один з багатьох 

5 балів – формат ситуаційне завдання 

Оцінка за екзамен: сума балів тестових завдань * 80% 

Перелік допоміжних матеріалів: конспект лекцій, навчальні посібники, 

довідкові матеріали з дисципліни 

«Управлінський облік» 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

Формат питання так / ні: 

1. Чи є вірним твердження: «У разі повної диверсифікації на фінансовому 

ринку інвестори повинні отримувати прибутковість, рівну безризиковій»? 

2. При застосуванні методу мінімізації витрат на капітал для пошуку 

оптимальної структури капіталу необхідно керуватися думкою про те, що 

операційні результати можуть залежати від політики фінансування. 

3. Випуск акцій є сигналом ринку про те, що фірма знаходиться в гіршому 

стані, ніж думав ринок 

 

Формат питання з однією вірною відповіддю: 

4. Який підхід до аналізу фірми передбачає врахування альтернативних 

витрат? 

5. Що є елементом довгострокових активів компанії? 

6. Які види потоків грошових коштів можуть бути віднесені до потоків від 

основної діяльності? 

7. Які типи потоків коштів виділяються в рамках бухгалтерського підходу? 

8. Що з перерахованого не є елементом довгострокових активів компанії? 



9. Що з перерахованого є елементом оборотних активів компанії? 

10. Який із критеріїв прийняття рішень по інвестиційним проектам дозволяє 

оцінити, наскільки зміниться вартість компанії в результаті реалізації 

проекту? 

 

Формат питання множинного вибору: 

11. Виберіть вірні твердження (вкажіть всі вірні відповіді): 
1. На досконалому ринку спосіб фінансування впливає на оцінку проекту 

2. На досконалому ринку спосіб фінансування не впливає на оцінку проекту 

3. На недосконалому ринку спосіб фінансування впливає на оцінку проекту 

4. На недосконалому ринку спосіб фінансування не впливає на оцінку проекту 

12. Критерії NPV і IRR в разі оцінки одного проекту можуть не приводити до 

однакового результату у випадках (вкажіть всі вірні відповіді): 
1. Множинності IRR 

2. Проекту, за яким додаткові інвестиції призводять до наявності негативних 

грошових потоків не тільки в нульовому періоді, але і після початку реалізації 

проекту 

3. Проекту, згідно якого мається на увазі спочатку приплив грошових коштів, за яким 

слідують відтоки грошових коштів 

4. IRR не існує 

13. До характеристик привілейованих акцій, які мають риси позикового 

капіталу, відносяться (вкажіть всі вірні варіанти відповіді): 
1. Регулярність виплат дивідендів в обмін на відсутність прав голосувати 

2. Пайова участь у капіталі 

3. Першочергові вимоги до активів в порівнянні зі звичайними акціями 

4. Вторинні вимоги до активів в порівнянні з боргами 

 

Формат ситуаційне завдання: 

14. Прибуток після виплати податків і до вирахування відсотків склав 600 

млн. грн., амортизація за період - 35 млн. грн., компанія не здійснювала 

інвестицій в оборотний капітал, але придбала обладнання на суму 30 млн. 

грн. Який грошовий потік, вільний для вилучення усіма інвесторами? 

15. Яка майбутня вартість 800 гривень через 3 роки при ставці відсотка 5%? 

16. Яка теперішня вартість 300 гривень, які будуть отримані через 3 роки, 

при ставці відсотка 10%? 

17. Грошовий потік за проектом через рік складе 150 млн. грн., через два 

роки 272 млн. грн. Яка приведена вартість грошових потоків при ставці 

дисконтування 8%? 

18. Грошовий потік за проектом через рік складе 65 млн. грн., через два роки 

292 млн. грн. Проект потребує інвестицій сьогодні в розмірі 150 млн. грн. 

Яка чиста приведена вартість проекту (у грн.) при ставці відсотка 15%? 

Чи варто приймати проект? 

 

 

Екзаменатор С.М. Обушний 

  

Завідувач кафедри А.Ю. Рамський 

 


