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


Орієнтований перелік питань: 
1. Сутність інвестицій і їхня класифікація 
2. Сутність і особливості інвестиційної діяльності 
3. Державне регулювання інвестиційної діяльності  
4. Концепція вартості грошей у часі 
5. Прості, складні відсотки 
6. Оцінювання грошових потоків з нерівними надходженнями 
7. Рентні платежі (ануїтет) та їх оцінювання 
8. Фінансові інструменти: сутність та методи аналізу вартості цінних паперів 
9. Аналіз вартості та дохідності акцій 
10. Аналіз вартості та оцінювання ефективності операцій з облігаціями та ощадними 

(депозитними) сертифікатами 
11. Аналіз поточної вартості та дохідності векселів 
12. Характеристика деривативів та ціноутворення на ринку похідних фінансових 

інструментів 
13. Грошові потоки підприємства та їх класифікація 
14. Джерела інформації грошових потоків 
15. Методи оцінки грошових потоків 
16. Аналіз показників грошових потоків 
17. Управління грошовим капіталом підприємства 
18. Загальна характеристика методів оцінювання ефективності інвестицій 
19. Порівняльна характеристика показників NPV та IRR під час оцінювання альтернативних 

проектів 
20. Порівняльний аналіз інвестиційних проектів різної тривалості 
21. Стандарти оцінки бізнесу 
22. Оцінка нерухомого майна 
23. Оцінка земельних ділянок 
24. Оцінка вартості установок, машин та обладнання 
25. Сутнісна характеристика бізнес-планування 
26. Цілі розробки бізнес-плану. Формування інформаційного поля бізнес-плану 
27. Основні елементи системи планування 
28. Методи планування 
29. Види планування та їхній взаємозв’язок 
30. Етапи процесу стратегічного планування 
31. Основні етапи формування бізнес-плану та його різновиди 
32. Структура бізнес-плану 
33. Основні вимоги щодо оформлення та складання бізнес-плану 
34. Логіка розроблення плану маркетингової діяльності 
35. Оцінка привабливості ринкових сегментів 
36. Стратегія маркетингу 
37. Методи визначення ефективності рекламної діяльності 
38. Цілі та завдання виробничого плану. Структура виробничого плану 
39. Виробнича програма підприємства 
40. Особливості формування виробничої програми 
41. Основні цілі та завдання організаційного плану. Структура організаційного плану 
42. Вибір організаційної структури 
43. Значення людського фактора в управлінні організацією 
44. Теоретичні основи управління ризиками 
45. Структура та цілі розроблення розділу «Аналіз потенційних ризиків» 
46. Оцінка та формування моделі управління ризиками суб’єкта господарювання 
47. Значення, зміст і технологія розроблення фінансового плану 
48. Оцінка фінансового стану підприємства 
49. Особливості проведення аналізу інвестиційної привабливості підприємства 
50. Методи оцінки ефективності інвестицій суб’єктів господарювання 
  



Приклади тестових завдань: 
1. Найбільш повно відображає зміст терміну «інвестиції» таке їх 

визначення:: 
а) це довгострокові вкладення в акції, облігації, цільові банківські вклади, рухоме і 

нерухоме майно;  
б) це вкладення в рухоме і нерухоме майно й інтелектуальні цінності;  
в) це витрати на відтворення і відновлення основного й оборотного капіталу;  
г) вкладення капіталу в усіх його формах у різні об'єкти (інструменти) 

підприємницької або іншої діяльності з метою одержання прибутку. 
2. За довгострокових інвестиційних проектів, у яких грошові потоки є однаковими та 

розподілені рівномірно у часі, внутрішня норма доходу розраховується як… 
а) співвідношення одиниці до періоду окупності 
б) різниця одиниці і періоду окупності 
в) співвідношення величини грошового потоку до інвестиційних витрат 
г) під час розрахунку внутрішньої норми дохідності для проектів 

тривалістю до двох років 
д) добуток одиниці і періоду окупності. 

 
Приклад ситуаційного завдання: 

На депозитний рахунок у банку розміщено 20 000 грн на чотири роки під 18% 
річних. Знайдіть майбутню вартість та величину відсотків, отриманих вкладником за 
умови: 

а) нарахування за схемою простих відсотків; 
б) нарахування за схемою складних відсотків. 

 
 

Екзаменатор Казак О.О. 
 

Завідувач кафедри Сосновська О.О. 
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