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Критерії оцінювання
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши
всі завдання – 200 балів .
1. Кожна правильна та повна відповідь на теоретичні питання оцінюється в
20 балів (20*2=40 бал)
2. Правильно виконане тестове завдання оцінюється в 2 бали (2*50=100
балів).
3. Правильно розв'язана задача № 3 оцінюється в 10 балів.
4. Правильно розв'язана задача № 4 оцінюється в 30 балів.
І. Дайте обґрунтовані відповіді на такі теоретичні питання: (кожне
оцінюється максимум у 20 балів):
1. Поняття та види інвестицій. Інвестиційна політика підприємств
України в сучасних умовах.
2. Попит, загальна характеристика та особливості ринку виробничих
ресурсів. Формування попиту на фактори виробництва. Похідний характер
попиту на ресурси.
ІІ. Тестові завдання.
Оберіть правильну відповідь: (кожне правильно вирішене завдання
оцінюється у 2 бали)
1. Якою має бути планова виробнича програма підприємства у вартісному
виразі, якщо готові вироби складають 33 тис. грн, товари культурно-побутового
призначення і господарського вжитку – 3 тис. грн, роботи промислового
характеру і послуги, виконані на сторону – 10 тис. грн, вартість запчастин,
відпущених на сторону – 2 тис. грн?
А. 48 тис. грн.
Б. 43 тис. грн.
В. 45 тис. грн.
Г. 42 тис. грн.
2. Якою має бути планова середньооблікова чисельність основних робітниківвідрядників, якщо планова трудомісткість виробничої програми 220 тис. нормогод., плановий фонд робочого часу – 2 тис. годин, плановий коефіцієнт
виконання норм – 1,1?
А. 121 особа.
Б. 100 осіб.
В. 110 осіб.

Г. Немає правильної відповіді.
3. Нормою витрат сировини на одиницю продукції є:
А. Середнє значення витрат за попередні роки.
Б. Максимальна допустима величина витрат.
В. Мінімально допустима величина витрат.
Г. Немає правильної відповіді.
4. Виробнича програма підприємства на плановий період являє собою:
А. Програму діяльності підприємства з реалізації його мети.
Б. План виробництва продукції (робіт, послуг).
В. План формування ресурсів підприємства.
Г. Програму економічного розвитку підприємства.
5. Розмір ставок єдиного податку для платників 1 групи встановлюється у
відсотках до:
А. Мінімальної заробітної плати.
Б. Прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
В. Оподаткованого доходу.
Г. Немає правильної відповіді.
6. Способом започаткування бізнесу із запропонованого переліку є:
А. Франчайзинг.
Б. Лізинг.
В. Аутсорсинг.
Г. Аутстафінг.
7. Назва якого з видів товариства повинна містити імена всіх його учасників або
містити ім’я одного чи кількох учасників з доданням словосполучення «і
компанія»:
А. Акціонерного.
Б. Товариства з додатковою відповідальністю.
В. Товариства з обмеженою відповідальністю.
Г. Повного.
8. Згідно чинного законодавства України існує така кількість груп основних
засобів:
А. 13.
Б. 16.
В. 4.
Г. 6.
9. Інструмент управління персоналом, який передбачає виведення працівника за
штат підприємства-замовника й оформлення до штату підприємствапідрядника, який у подальшому виконує обов’язки працедавця щодо
виведеного працівника, називається:
А. Аутстафінгом.
Б. Лізингом персоналу.
В. Скороченням персоналу.
Г. Вибуттям персоналу.
10. Вибір конкретного методу нарахування амортизації на підприємстві, що не
суперечить законодавчо встановленому переліку, здійснюється згідно:
А. Господарського Кодексу України.
Б. Податкового Кодексу України.

В. Наказу «Про облікову політику», виданого керівником підприємства.
Г. Цивільного Кодексу України.
11. …
…
50….
III. Розв'яжіть задачу та обґрунтуйте відповідь (максимум 10 балів)
Компанія розглядає доцільність заміни діючого обладнання, придбаного
нею 2 роки тому назад і розрахованого на експлуатацію протягом 5 років. Нове
обладнання можна придбати за 10,2 тис. дол., його можна експлуатувати
протягом 6 років. Однак компанія по завершенню трьох років не планує продаж
і виробництво продукції даного типу. Зі значною долею ймовірності через 3
роки обладнання буде продано за 5 тис. дол. Впровадження нового обладнання
приведе до скорочення поточних витрат на 4 тис. дол. на рік.
Податок на прибуток складає 35%, у випадку прийняття рішення про
заміну діюче обладнання можна продати за 2 тис. дол. Ціна капіталу компанії
складає 8%.
Чи доцільне рішення щодо заміни обладнання?
IV. Розв'яжіть задачу та обґрунтуйте відповідь (максимум 30 балів)
Розрахуйте вартість офісного приміщення за даними, наведеними у
таблиці нижче. Безризикова ставка складає 6%, премія за ризик інвестування у
нерухомість – 3,5%, премія за низьку ліквідність – 1,3%, премія за
інвестиційний менеджмент – 1,0%. Обчислити вартість реверсії через 3 роки
методом капіталізації доходу, якщо очікується, що вартість перепродажу буде
складати 100% від початкової вартості нерухомості.
№п/
п
1
2
3
4
5

Прогнозний період
Показники
Площа приміщення , м2
Ринкова ставка орендної
плати, дол./ м2 за рік
Втрати від
недовикористання, %
Операційні витрати, дол./
м2 на рік
Витрати на реконструкцію
або ремонт, дол./ м2

1-й рік

2-й рік

3-й рік

200

200

200

Постпрогнозний
період
200

400

410

415

420

50

20

15

15

100

90

90

90

200

0

0

0

