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Максимальна кількість балів: 40 балів
Критерії оцінювання: 20 балів - письмова відповідь на питання, 10 

балів - тести, 10 балів – вирішення 
ситуаційного завдання

Перелік допоміжних матеріалів: немає

Семестрове  оцінювання  проводиться  у  формі екзамену  (іспиту) або екзаменаційного
тесту.
Студент допускається до складання екзамену /  виконання екзаменаційного тесту,  якщо
ним  повністю  виконані  всі  види  робіт,  передбачені  робочим  навчальним  планом  та
робочою навчальною програмою. 
Екзамен     проводиться  у комбінованій формі і  передбачає  виконання  наступних
завдань:
 відповідь на 2 теоретичні питання (кожне питання - по10 балів, максимум - 20 балів), 
 виконання тестових завдань (кожне завдання - по 5 балів, максимум - 10 балів), 
 розв’язання практичних задач (одна задача, максимум - 10 балів). 
Екзаменаційний тест складається з 40 тестових завдань.
Максимальна кількість балів за екзаменаційний тест - 40.
Тестові завдання охоплюють весь зміст дисципліни.
Кожен тест оцінюється у 1 бал максимально.
При  тестуванні он-лайн оцінка обраховується:
 для тестів, які передбачають одну правильну відповідь (формату «один з багатьох» та

«так або ні») 1 бал виставляється, якщо відповідь правильна, у протилежному випадку
виставляється оцінка 0 балів;

 за  тест,  який  передбачає  декілька  правильних  відповідей  (формат  «декілька  з
багатьох»,  «відповідність»)  оцінка  розраховується  на пропорційній  основі.  Якщо,
наприклад, в тесті передбачено дві правильні відповіді, то 1 бал виставляється, якщо
студент навів обидві правильні відповіді, якщо одну правильну і одну неправильну –
то  оцінка  за  тест  0,5  балів,  якщо  ж  обидві  відповіді  студента  неправильні  –  тест
оцінюється у 0 балів). Аналогічно для 3 відповідей – кожна оцінюється у 0,33 бали і
помилки враховуються відповідно.
При виконанні екзаменаційного тесту слідкуйте за терміном виконання та за

часовим обмеженням.
Максимальна кількість балів за відповіді на екзамені / виконання екзаменаційного тесту –
40 балів, яка додається до кількості балів (максимум 60 балів), які студент набрав під час
вивчення дисципліни. Таким чином формується загальна рейтингова оцінка студента за
дисципліну. Загальна кількість балів не може перевищувати 100 балів, що переводяться у
національну шкалу оцінювання і  відповідно у шкалу ЄКТС. Кількість балів  відповідає
певному рівню засвоєння дисципліни.

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=35827
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=250701


Орієнтований перелік питань:
1. Сутність інвестицій і їхня класифікація.
2. Власні джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємства.
3. Сутність і особливості інвестиційної діяльності.
4. Позикові джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємства
5. Державне регулювання інвестиційної діяльності.
6. Фінансування інвестиційної діяльності підприємства за допомогою лізингу.
7. Сутність і основні форми іноземних інвестицій.
8. Загальна характеристика форм, типів, способів і джерел фінансування інвестиційної 

діяльності.
9. Сутність і види фінансових інвестицій.
10. Державне регулювання іноземних інвестицій.
11. Види акцій і оцінка ефективності до них інвестиційних вкладень.
12. Економічна сутність планування інвестицій.
13. Методи обліку ризиків у показниках ефективності інвестиційного проекту.
14. Облігації й оцінка ефективності до них інвестиційних вкладень.
15. Реалізація іноземного інвестування у вільних економічних зонах і зонах 

пріоритетного розвитку.
16. Планування інвестицій на мікрорівні.
17. Показники оцінки рівня проектних ризиків.
18. Сутність аналізу ефективності реальних інвестицій, його види і принципи.
19. Сутність і класифікація інвестиційних ризиків фінансового інвестування.
20. Державне регулювання іноземних інвестицій.
21. Особливості оцінки ризиків фінансових інвестицій.
22. Критерії оцінки ефективності реальних інвестицій: особливості, переваги і недоліки 

застосування.
23. Управління ризиками фінансових інвестицій.
24. Планування інвестицій на макрорівні
25. Сутність і основні форми іноземних інвестицій.
26. Підходи до визначення ставки дисконтування.
27. Реалізація іноземного інвестування у вільних економічних зонах і зонах 

пріоритетного розвитку.
28. Сутність і класифікація інвестиційних ризиків фінансового інвестування.
29. Сутність інвестицій і їхня класифікація.
30. Підходи до визначення ставки дисконтування.
31. Сутність і класифікація інвестиційних ризиків фінансового інвестування.
32. Планування інвестицій на макрорівні.
33. Власні джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємства.
34. Сутність аналізу ефективності реальних інвестицій, його види і принципи.
35. Планування інвестицій на мікрорівні
36. Позикові джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємства
37. Особливості оцінки ризиків фінансових інвестицій.
38. Врахування фактора інфляції при оцінці ефективності реальних інвестицій
39. Сутність і особливості інвестиційної діяльності.
40. Облігації й оцінка ефективності до них інвестиційних вкладень.
41. Економічна сутність планування інвестицій.



42. Методи обліку ризиків у показниках ефективності інвестиційного проекту.
43. Державне регулювання інвестиційної діяльності.
44. Фінансування інвестиційної діяльності підприємства за допомогою лізингу
45. Показники оцінки рівня проектних ризиків.
46. Врахування фактора інфляції при оцінці ефективності реальних інвестицій
47. Сутність аналізу ефективності реальних інвестицій, його види і принципи.
48. Позикові джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємства
49. Показники оцінки рівня проектних ризиків.
50. Загальна характеристика форм, типів, способів і джерел фінансування інвестиційної 

діяльності.

Приклади тестових завдань:

1. Вкажіть, при яких умовах фізична особа є одночасно емітентом цінних паперів і 
інвестором: 

а) при здійсненні емісії облігацій;
б) при купівлі облігацій;
в) якщо здобуває цінні папери від свого імені і за свій рахунок і при цьому 

виписує векселя;
г) при наявності відповідного дозволу  комісії з цінних паперів.

2. Купонна прибутковість по облігації – це: 
а) норма відсотка, зазначена на цінному папері і яку емітент зобов'язується 

сплатити по кожному купону;
б) характеризує виплачуваний річний відсоток на вкладений капітал;
в) враховує всі джерела доходу;
г) рівень прибутковості облігацій з урахуванням сплачених дивідендів.

Приклад ситуаційного завдання:
Визначити  прибуток  на  акцію  на  основі  наступних  даних  про  акціонерне

товариство: 
- кількість випущених акцій підприємством - 50 тис. шт.;
- кількість  акцій  в  обігу  на  дату  виплати  дивідендів  -  48  тис.  шт.,  з  яких  5%  -

привілейовані акції;
- розмір статутного капіталу -  6000 тис.  грн.  (номінальна вартість привілейованих та

простих акцій однакова);
- сума чистого прибутку за результатами минулого фінансового року - 1800  тис. грн.;
- частка чистого прибутку, спрямована на виплату дивідендів - 30%;
- ставка дивідендних виплат по привілейованих акціях - 12%.

Екзаменатор Казак О.О.
Завідувач кафедри Рамський А.Ю.


