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ВСТУП 

Збірник тестових завдань складено відповідно до робочої програми 

дисципліни «Практичне впровадження інноваційних розробок у виробництво», 

для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 

Як відомо, основною метою Болонського процесу є постійне 

поліпшення якості підготовки фахівців, підвищення конкурентоздатності 

випускників вищих навчальних закладів на ринку праці, раціональне поєднання 

академічної якості та прикладного характеру освітніх послуг. Ці цілі 

обумовлені змінами в суспільстві, зміцненням державності України, 

входженням її в цивілізоване світове співтовариство. 

Вирішення проблеми підвищення ефективності підготовки спеціалістів 

з вищою освітою на сучасному етапі передбачає поліпшення контролю 

навчальної роботи студентів як важливого засобу управління процесом 

навчання. 

Одним із важливих методів контролю знань студентів викладачем і 

самоконтролю протягом семестру є тестування. За допомогою тестів 

визначається рівень теоретичної та практичної підготовки студентів з 

навчальної дисципліни. 

Застосування тестів для визначення рівня засвоєних теоретичних знань 

та набутих практичних навичок студентів приваблює завдяки таким 

практичним можливостям: 

- по-перше, проведення поточного тестування сприяє підвищенню 

мотивації студента до навчання, за рахунок самостійної можливості контролю 

власних знань під час вивчення кожної окремої теми; 

- по-друге, тестування дає можливість об’єктивно і зрозуміло для 

студента оцінити надані відповіді; 

- по-третє, тестування містить елементи гри, що сприяє зменшенню 

вірогідності стресу від контрольних заходів; 

- в четвертих, тестові завдання сприяють засвоєнню матеріалу за 

рахунок поєднання теоретичних та практичних питань. 

Крім того, тестування вимагає від студента обов’язкового володіння 

певним об’ємом знань з нормативних, довідкових та наукових джерел, оскільки 

при укладанні тестових завдань охоплюється не тільки лекційний матеріал 

академічної дисципліни, а також додаткові інформаційно-довідкові матеріали 

законодавчого, технічного, довідкового змісту. 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінки знань студентів 

 

Перевірка та оцінювання знань студентів з дисципліни «Практичне 

впровадження інноваційних розробок у виробництво» може проводитися 

декількома методами: 

- поточний контроль; 

- підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється в ході повсякденної роботи і служить, 

як оцінка якості засвоєння студентами знань, умінь і навичок з метою корекції 

їх навчальної діяльності.  

Оцінювання знань студентів під час лабораторних занять проводиться за 

такими критеріями: 

1) ступінь засвоєння фактичного матеріалу курсу; 

2) ознайомлення з основною та додатковою літературою, а також із 

сучасною вітчизняною та зарубіжною літературою з питань, що розглядаються; 

3) вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді ситуацій, при 

виконанні завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 

4) логіка, стиль викладу матеріалу при виступах в аудиторії. 

При проведенні поточного тематичного тестування визначається рівень 

знань студентів з теоретичних питань курсу. 

Підсумковий  (семестровий) контроль з дисципліни проводиться у формі 

проведення заліку. 

Під час проведення поточного контролю: при відповіді на всі тестові 

питання за темою 

 – вірна відповідь на всі питання (100% – оцінка «5»);  

– частково вірні відповіді (70% – оцінка «4»); 

– частково вірні відповіді (50% – оцінка «3»); 

– частково вірні відповіді (менш ніж 50% – оцінка «2»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема № 1 

1. Які з нижчеподаних визначень інвестиції з позицій 

 макроекономічної теорії вірні: 

а) кошти, кредити, матеріально-речовинні елементи основних фондів, 

інтелектуальна власність, майнові права; 

б) акт відмови інвестора від негайного споживання благ заради 

 більш повного задоволення потреб у наступні роки, за допомогою інвестування 

коштів в об'єкти підприємницької діяльності; 

в) розмір власного й притягнутого капіталу, необхідних  

для розвитку виробництва? 

2. Яка основна мета інвестування коштів у розвиток виробництва: 

а) ріст обсягів виробництва; 

б) одержання прибутку; 

в) підвищення якості й конкурентоздатності продукції? 

3. Класифікація інвестицій необхідна з метою: 

а) довгострокового перерозподілу коштів і ресурсів між тими, хто має 

їх у розпорядженні, і тими, хто їх потребує;  

б) планування й аналізу; 

в) визначення складу матеріально-речовинних елементів для 

створення (розвитку, модернізації) об'єкта підприємницької  діяльності. 

4. Які з нижчеперелічених умов важливі для активізації інвестиційної 

діяльності підприємств в українських умовах: 

а) зниження процентних банківських ставок; 

б) проведення технічного переозброєння; 

в) поліпшення якості продукції; 

г) зниження податків; 

д) захист прав власника? 

 

 

Тема №2 

Інвестиційний проект як об’єкт економічної оцінки 

1. Яке з нижчеподаних визначень інвестиційного проекту є вірним: 

а) система техніко-технологічних, організаційних, розрахунково-

фінансових і правових матеріалів; 

б) проектно-технічна документація по обсязі підприємницької діяльності; 

в) план вкладення капіталу в об'єкти підприємницької діяльності з метою 

одержання прибутку? 

2. У чому складається основна мета розробки інвестиційного проекту: 

а) одержання прибутку при вкладенні капіталу в об'єкт підприємницької 

діяльності; 

б) обґрунтування технічної можливості й економічної доцільності створення 

об'єкта підприємницької діяльності; 

в) вибір оптимального варіанта технічного переозброєння 

 підприємства? 

3. Інвестиційний проект включає наступні фази: 



а) попереднє техніко-економічне обґрунтування проекту, інвестиційну й 

експлуатаційну; 

б) проведення наукових досліджень, інвестиційну й експлуатаційну; 

в) передінвестиційну, інвестиційну й експлуатаційну. 

4. Рішення про реалізації інвестиційного проекту приймається на 

 наступній стадії: 

а) інвестиційній; 

б) попереднього ТЕО; 

в) остаточного ТЕО. 

5. Основним розділом у розробці основних напрямків ТЕО 

інвестиційного проекту є: 

а) аналіз ринку й концепція маркетингу; 

б) проектно-конструкторська частина; 

в) економічна й фінансова оцінка проекту. 

 

 

Тема № 3 

Основні теоретичні положення з оцінки економічної ефективності 

інвестицій 
1. У чому полягає визначення економічної ефективності 

 ІП: 
а) у розрахунках показників економічної ефективності проекту; 
б) проведенні остаточного ТЕО проекту: 
в) економічній оцінці відповідності техніко-технологічних, 

маркетингових й інших рішень, прийнятих у проекті, вимогам інвестора по 
прибутковості інвестицій? 

2. За допомогою якого економічного показника інвестор однозначно 
визначає свій економічний інтерес при вкладенні коштів в об'єкти 
підприємницької діяльності: 

а) прийнятна норма доходу: 
б) процентна ставка ЦБ; 
в) внутрішня норма доходу? 
3. За допомогою якого з нижчеперелічених показників можна 

найбільше повно виразити рівень техніко-технологічних, організаційних, 
маркетингових й інших рішень, прийнятих у проекті: 

а) собівартість; 
б) продуктивність праці: 
в) чистий дисконтований доход? 
4. За допомогою якого з нижчеперелічених показників можна 

 найбільше повно виразити рівень техніко-технологічних, організаційних, 
маркетингових й інших рішень, прийнятих у проекті: 

а) рентабельність; 
б) строк окупності інвестицій; 
в) внутрішня норма доходу? 
5. Яка економічна категорія об'єктивно відображає критерій 

 економічної ефективності інвестицій: 
а) валовий національний продукт; 
б) чистий доход; 



в) чистий прибуток? 
6. При конструюванні яких нижчеперелічених показників, 

 використовуваних для підготовки управлінських рішень, повинні бути 
враховані вимоги, що виражають сутність критерію економічної ефективності 
інвестицій: 

а) собівартість; 
б) потреба в джерелах фінансування; 
в) норма доходу для інвестора? 
7. При конструюванні яких нижчеперелічених показників, 

 використовуваних для підготовки управлінських рішень, повинні бути 
враховані вимоги, що виражають сутність критерію економічної ефективності 
інвестицій: 

а) рентабельність; 
б) обсяг інвестицій; 
в) показники економічної ефективності інвестицій по ІП? 

 

Тема № 4 

Загальні питання методики визначення економічної  

ефективності інвестиційного проекту 

1. Норма доходу, прийнятна для інвестора, повинна включати: 

а) мінімально прийнятний для інвестора безризиковий доход 

розраховуючи 

 на одиницю авансируемого капіталу; 

б) мінімально безризиковий (реальний) доход розраховуючи на одиницю 

авансованого капіталу, а також компенсацію знецінення 

 коштів у зв'язку з майбутньою інфляцією й відшкодування можливих втрат від 

настання інвестиційних ризиків; 

в) мінімально прийнятний для інвестора відсоток по довгострокових 

кредитах, скоректований на втрати у зв'язку з майбутнім ризиком. 

2. При якій умові номінальна норма доходу для інвестора 

 буде рівній реальній нормі: 

а) якщо темп інфляції дорівнює нулю; 

б) не враховувати ризикову премію; 

в) мінімальна норма в одному й іншому варіантах збігаються? 

3. При якій умові рівень ЧДД прийнятний для інвестора: 

а) при ЧДД > 0; 

в) ЧДД відповідає встановленому нормативу? 

4. При якій умові рівень ВИД прийнятний для інвестора: 

а) при ВНД >Е; 

б) ВНД >1;  

в) ВНД = 0? 

5. При якій умові індекс прибутковості прийнятний для інвестора: 

а) Jдох > 1; 

б) Jдох < 1; 

в) Jдох = ВНД; 

 

 



6. При якій величині норми доходу чистий доход виявиться рівним 

чистому дисконтованому доходу: 

а) при Е = 0; 

б) Е = ВНД; 

в) Е> 1? 

 

7. Для інвестора прийнятна норма доходу становить 25%. При 

 цій нормі доходу продисконтовані припливи за розрахунковий період 

дорівнюють 20 млн грн, а продисконтовані відтоки — теж 20 млн грн. Яка 

величина ВНД за проектом: 

а) 25%;  

б) 0; 

в) 50%? 

 

8.  Чи можна прийняти для реалізації інвестиційний проект, 

якщо ЧДД = 0: 

а) так, якщо Е відповідає вимогам інвестора; 

б) немає; 

в) проект треба допрацьовувати? 

 

9. Визначите прийнятну для інвестора норму доходу від інвестування 

коштів у розвиток виробництва, якщо ви маєте наступну інформацію: 

а) мінімально прийнятна норма доходу для інвестора 5%; 

б) річний темп інфляції:     1) перший варіант – 3%; 

  2) другий варіант – 12%; 

в) компенсація за ризик – 5%. 

 

Варіант  Варіанти відповідей  

 

а  

б  в  

1  18  13  10  

2  24  23,2  19  

 

10. Місячний темп інфляції в першому році реалізації ІП становить 2%. 

Темпи інфляції на наступний трирічний період прогнозуються відповідно в 

розмірах 18,10 й 5%. Реальна ринкова процентна ставка в першому році 

реалізації проекту становить 15%. 

На підставі представленої інформації визначите очікуваний темп інфляції 

за перший рік: 

а) 26,8%; 

б) 24,0%; 

в) 22,7%.  

11. Місячний темп інфляції в першому році реалізації ІП становить 2%. 

Темпи інфляції на наступний трирічний період прогнозуються відповідно в 

розмірах 18,10 й 5%. Реальна ринкова процентна ставка в першому році 

реалізації проекту становить 15%. 



Керуючись наданою інформацією, розрахуйте середній темп інфляції за 

весь строк реалізації інвестиційного проекту: 

а) 14,6%; 

б) 17%; 

в) 15%. 
 

12. Керуючись інформацією із завдання 11, оцініть норму доходу для 

інвестора за перший рік реалізації проекту: 

а) 45,8;  

б) 41,4;  

в) 43,5. 
 

13. Керуючись інформацією із завдання 11, оцініть норму доходу для 

інвестора на весь розрахунковий період проекту: 

а) 29,6; 

6) 31,8;  

в) 40,2. 
 

14. Промислова компанія по виробництву піднімального встаткування 

вирішила побудувати новий цех для випуску малих підйомників «Крафт» для 

універсамів. Життєвий цикл продукції – 4 роки. Тривалість кроку - 1 рік. 

Проект припускає вкладення на нульовому кроці - 300 тис. р. у будівлю 

будинку цеху. На початку кроку 1 необхідно вкласти 200 тис. грн для покупки й 

установки встаткування, а на початку кроку 2 прийде витратити 50 тис. грн на 

рекламу нової продукції. Припливи й відтоки по проекті починаючи з моменту 

виробництва продукції складуть: 
 

Показники  Номер кроку розрахункового періоду (m) 

  

 

0 1 2 3 4 5 

Припливи    1700 2050 2250 1350 

Відтоки    1300 1450 1550 1150 
 

Обчислите чистий доход ІП. 
 

Варіант відповіді Номер кроку розрахункового періоду (m) 

  

 

0 1 2 3 4 5 

а -300 200 -350 600 

 
700 200 

б 0 0 400 600 700 200 

в -310 -200 -50 600 700 200  

 

15. Обчислите ЧДД ІП компанії «Крафт» при Е=10%: 

а) 800,2 тис. р.;       б) 856 тис. р.;      в) 1200 тис. р. 
 

16 Обчислите ЧДД проекту «Крафт» при наступних нормах дисконту:  

1) 0%;  

2) 20%;  

3) 30%;  



4) 40%;  

5) 50%.  

Побудуйте графік функції ВДД (Е). 
 

ЧДД  
Е 

0  10%  20%  30%  40%  50%  

а 

а  

1250  800  500  200  15  -20  

б  1350  856  538  322  171  -16  

в  1350  735  368  150  -30  -250  

 

17. Обчислите строк окупності інвестицій по проекті «Крафт» при нормі 

дисконту Е = 10%: 

а) 2,42; 

б) 2,2; 

в) 2,5. 
 

18. Обчислите ВНД по проекті «Крафт»; чи буде прийнятий проект за 

критерієм ВНД, якщо прийнятна норма доходу для інвестора (Е) дорівнює: 

1) 30%, б) 60%. 
 

Е = 30% Е = 60% 

Так Так 

Немає Немає 
 

19. Є 3 альтернативних проекти. Чистий доход 1-го проекту -$3000 

причому перша половина виплачується зараз, а друга - через рік.  Чистий доход 

2-го проекту - $3500, з яких $500 надходять відразу, $1500 - через 1 рік і що 

залишилися $1500 - через 2 роки. Чистий доход 3-го проекту дорівнює $4000, і 

вся ця сума буде отримана через 3 роки. Необхідно визначити: який із проектів 

переважніше при нормі доходу 10%? Чи зміниться ситуація, якщо норма 

доходу збільшиться до 15%? 

 

Норма доходу 10% 15% 

а 1-й проект 1 -і проект 

б 2-й проект 2-й проект 

в 3-й проект 3-й проект 

 

Тема № 5 

Оцінка ефективності інвестиційного проекту з позиції інтересів 

 учасників інвестиційного процесу 

1.  Проект визнаний суспільно значущим. Який перший етап оцінки 

економічної ефективності такого проекту: 

а) оцінка можливості фінансової реалізації проекту; 

б) оцінка ефективності власного капіталу; 

в) оцінка суспільної ефективності? 

 

2.  Якщо проект не має суспільної значимості, то його треба: 



а) відхилити; 

б) довести до вимог, що відповідають суспільній привабливості; 

в) оцінити його комерційну ефективність та залежно від  отриманих 

результатів ухвалити рішення щодо його подальшого пророблення. 

  

3.  Діючі ціни використають для розрахунку: 

а) комерційної ефективності проекту; 

б) ефективності акціонерного капіталу; 

в) ефективності участі комерційного банку в ІП. 

 

4.  Прогнозні ціни використають для розрахунку: 

а) суспільної ефективності; 

б) ефективності акціонерного капіталу; 

в) комерційної ефективності. 

 

5.  На виріб А встановлено оптову ціну 10 тис. грн (включаючи ПДВ), 

обсяг реалізації в натуральному вираженні встановлений у наступних розмірах: 

 

№ кроку розрахункового періоду (m) 

1 2 3 4 5 

100 100 120 150 110 

 

У якому розмірі обсяг реалізації продукції (тис. грн) буде включати у 

потік ФІБ по операційній діяльності? 

 

Варіант  

відповіді 

№ кроку розрахункового періоду (m) 

1 2 3 4 5 

а 833,0 833,0 996,6 1249,5 916,3 

б 1000,0 1000,0 1200,0 1500 1100 

в 800 800 960 1200 880 

 

6.  Які фактори визначають залежність потреби в зовнішнім фінансуванні 

інвестиційного проекту на інвестиційній фазі: 

а) потреба в інвестиціях на формування основного й оборотного капіталу; 

б) розмір власного капіталу; 

в) обсяг потрібних інвестицій і розмір власного капіталу? 

 

7.  Які фактори визначають залежність потреби в зовнішнім фінансуванні 

інвестиційного проекту на експлуатаційній фазі: 

а) додаткова потреба в інвестиціях на приріст основного або (і) 

оборотного капіталу; 

б)  накопичені вільні кошти  у формі чистого прибутку й амортизації; 

в) додаткова потреба в інвестиціях, вільні кошти, що генеруються 

проектом і приріст стійких пасивів? 

 



8. Розрахуйте розмір податку на прибуток для оцінки комерційної 

ефективності й ефективності власного капіталу для кроку m. 

Вихідні дані (тис. грн): 

Обсяг реалізації (без ПДВ) – 125.  

Поточні витрати – 80. 

Відсотки за кредитами – 10. 

Податки, що відносяться на результати господарської діяльності, – 8. 

 

Варіант 

відповіді 

Податок на прибуток  

для оцінки комерційної 

 ефективності 

 Податок на прибуток для 

оцінки ефективності власного 

капіталу 

а 8,9 6,5 

б 6,5 12,1 

в 5,7 . 8,9 

 

9. За інвестиційним проектом сумарне сальдо трьох потоків для оцінки 

ефективності акціонерного капіталу має такий вигляд: 

 

 № кроку розрахункового періоду (m) 

0 1 2 3 4 

-50 -30 110 -40 250 

 

У якому розмірі необхідно залучити кредит, щоб забезпечити фінансову 

реалізовність проекту: а) 20; 6)10; в) 40. 
 

        10. Сумарне сальдо трьох потоків по кроках розрахункового періоду 

складає: 
 

№ кроку розрахункового періоду (m) 

0 1 2 3 4 

0 100 300 -430 700 
 

Чи відповідає такий потік грошових коштів умовам фінансової 

реалізовності проекту: 

 а) так;   б) ні. 
  

11.  Устаткування, що є на підприємстві, може бути задіяно 3 способами: 

продано, здано в довгострокову оренду і вкладено в проект, що розробляється. 

Відомо, що: 

 1) устаткування може бути продано за 1000 у. о., причому на демонтаж і 

передмонтажну підготовку доведеться витратити 40. о.; 

 2) устаткування може бути здано в довгострокову оренду (на 10 років – 

до закінчення терміну його служби). Орендні платежі вносяться раз на рік (в 

кінці року) і рівні 100 у.о. Ставка дисконту – 10%; 



 3) устаткування може бути віддано в альтернативний проект, і при цьому 

його ЧДД складе 3000 у.о. Якщо здійснювати проект, не застосовуючи дане 

устаткування, то ЧДД знизиться до 2100 у.о. 

 Визначте найвигідніший з вказаних способів і альтернативну вартість 

устаткування:  

а) 1;   б) 2;  в) 3. 
  

12. Устаткування, що є на підприємстві, може бути задіяно трьома 

13ередбами: продано, здано в довгострокову оренду і вкладено в проект, що 

розробляється. Відомо, що: 

 1) устаткування може бути продано за 950 у. о., причому на демонтаж і 

13еред монтажну підготовку доведеться витратити 30. о.; 

 2) устаткування може бути здано в довгострокову оренду (на 8 років – до 

закінчення терміну служби). Орендні платежі вносяться раз на рік (в кінці року) 

і рівні 150 у.о. Ставка дисконту – 10%; 

 3) устаткування може бути віддано в альтернативний проект і при цьому 

його ЧДД складе 3200 у.о. Якщо проект реалізувати, не застосовуючи дане 

устаткування, то ЧДД знизиться до 2250 у.о. 

 Визначте найвигідніший з вказаних способів і альтернативну вартість 

устаткування:  

а) 1;   б) 2;  в) 3. 

  

13. Дано: норма доходу Е = 10%, кредитний відсоток 20%: 

 

№ кроку (m) 0 1 2 3 

Обсяг власних коштів 50 0 0 0 

Грошовий потік від інвестиційної 

 діяльності Ф
і
(т) 

-100 0 0 -10 

Грошовий потік від операційної 

 діяльності Ф
о
 (т) 

0 10 70 80 

 

Потрібно: 

 1) знайти ЧДД проекту в цілому (комерційну ефективність); 

 2) підібрати графік кредитування і знайти ЧДД участі в проекті власного 

капіталу. 

 

Показники 

Варіанти відповідей 

 

а 

б в 

ЧДД проекту в цілому 25,13 19,53 15,84 

ЧДД участі в проекті власного 

капіталу 12,15 10,86 24,28 

 

 

 

 



14. Дано: норма доходу Е = 10%, кредитний відсоток – 20%: 

 

№ кроку (m) 0 1 2 3 

Обсяг власних коштів 50 0 0 0 

Грошовий потік від інвестиційної 

 діяльності Ф
і
(т) 

-100 0 0 -10 

Грошовий потік від операційної 

 діяльності Ф
о
(т) 

0 .  10 70 70 

Потрібно: 

 1) знайти ЧДД проекту в цілому (комерційну ефективність); 

 2) підібрати графік кредитування і знайти ЧДД участі в проекті власного 

капіталу. 

 

Показники 
Варіанти відповідей 

а б в 

ЧДД проекту в цілому 12,2 15,1 7,3 

ЧДД участі в проекті власного капиталу 3,34 5,21 2,72 

 

15. Як зміниться ефективність власного капіталу порівняно з 

комерційною, якщо для реалізації проекту привернути кредити за ставкою, яка 

нижче ВНД проекту в цілому (при 100% фінансування за рахунок власних 

засобів): 

а) залишиться незмінною; 

б) підвищиться;  

в) знизиться? 

  

16. При формуванні бюджету для розрахунку ефективності власного 

капіталу сумарне сальдо трьох потоків на кожному кроці після виконання 

відомих процедур по балансуванню притоків і відтоків грошових коштів кінець 

кінцем стало відповідати вимогам фінансової реалізовності проекту. Які зміни 

треба ввести в цей потік для того, щоб сформувати потік грошових коштів для 

оцінки ефективності власного капіталу за проектом: 

 а) нічого міняти не треба. Використовувати традиційну схему розрахунку 

ЧД, ЧДД, ВНД, терміну окупності індексу прибутковості; 

 б) відняти розмір власних засобів і далі проводити обчислення за 

стандартною схемою; 

 в) визначити коефіцієнти дисконтування, потім розрахувати по цьому 

потоку ЧДД, ВНД і інші показники. 

  

17.  Керуючись умовами тесту 1, оцініть розмір вільних грошових коштів, 

які доцільно направити на подолання негативного сальдо на кроці т - 3. Ставка 

відсотків по депозиту складає 10%: 

 а) 382,6;  

б) 430,1;  

в) 400. 



 18.  Економіст-менеджер розглядає два варіанти подолання негативного 

сальдо на кроці т - 3. Перший – за рахунок використання накопичених вільних 

грошових коштів. Другий – за рахунок залучення кредиту. Умови надання 

кредиту: ставка відсотка – 15%, повернення кредиту і відсоток по ньому на 

кроці т - 4. Норма доходу (Е) – 20%. Ставка відсотка по депозиту, як в тесті 8. 

 Розрахуйте приведені витрати по варіантах і виберіть переважний. 

 

Варіант подолання 

від'ємного сальдо 

 Варіанти відповідей 

а б в 

Перший 350,4 336 320 

Другий 388,4 400 390 

 

  

19. Визначте ефективність проекту та бюджетну ефективність за 

наступних умов (норма доходу для оцінки бюджетної ефективності – 10%, для 

проекту – 15%): 

 

Показники 

Рік 

 

0 
1 2 3 4 5 6 

Сумарний грошовий 

потік проекту до 

відрахувань до 

бюджету 

-20 -30 -40 50 100 200 300 

Сумарний потік 

надходжень до 

бюджету 

-10 -15 -20 25 60 80 100 

Дисконтуючий 

множник при нормі 

дисконту 10% 

1 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 

Дисконтований 

потік бюджетних 

коштів при ставці 

дисконту 10% 

       

Те ж накопиченим 

підсумком 

       

Сумарний грошовий 

потік після 

розрахунків з 

бюджетом 

       

Дисконтуючий 

множник при ставці 

дисконту 15% 

1 0,87 0,756 0,658 0,572 0,497 0,432 



Дисконтований 

грошовий потік 

проекту при ставці 

дисконту 15% 

       

Те ж накопиченим 

підсумком 

       

 

Показники 
Варіанти відповідей 

а б в 

ЧДД для бюджета 115,2 125,68 113,0 

ЧДД для проекта 138,2 117,1 146,0 

 

20. Визначте ефективність проекту і бюджетну ефективність за наступних 

умов (норма доходу для оцінки бюджетної ефективності – 10%, для проекту – 

15%): 

  

Показники 

Рік 

 

0 
1 2 3 4 5 6 

Сумарний грошовий 

потік проекту до 

відрахувань до 

бюджету 

-20 -30 -40 50 100 200 300 

Сумарний потік 

надходжень до 

бюджету 

-10 -15 -20 25 60 80 100 

Дисконтуючий 

множник при нормі 

дисконту 10% 

1 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 

Дисконтований 

потік бюджетних 

коштів при ставці 

дисконту 10% 

       

Те ж накопиченим 

підсумком 

       

Сумарний грошовий 

потік після 

розрахунків з 

бюджетом 

       

Дисконтуючий 

множник при ставці 

дисконту 15% 

1 0,87 0,756 0,658 0,572 0,497 0,432 



Дисконтований 

грошовий потік 

проекту при ставці 

дисконту 15% 

       

Те ж накопиченим 

підсумком 

       

 

Показник 
Варіанти відповідей 

а б в 

ЧДД для бюджета 124 130,2 115,1 

ЧДД для проекта 218 146,7 145,1 

 

21. Для розрахунку ефективності ІП в прогнозних цінах були 

спрогнозовані наступні річні темпи інфляції %: 
 

Базисні індекси 
Вариант 

ответа 

№ кроку розрахункового періоду (m) 

0 1 2 3 

Валютного курса а 

б 

в 

1 

1 

1 

1,06  

1,07  

1,08 

1,18  

1,14  

1,20 

1,19 

2,0 

1,15 

Внутренней інфляції 

инвалюты 

а 

б 

в 

1 

1 

1 

1,03  

1,02  

1,01 

1,05  

1,04  

1,03 

1,04  

1,05  

1,07 

 

22. Для розрахунку ефективності в прогнозних цінах визначите 

прийнятну норму доходу для кожного кроку т, якщо відомо, що реальна її 

величина прийнята на рівні 10%, а решта компонентів відповідає умовам 

попереднього тесту. 

  

Варіант відповіді 0 1 2 3 

а 0,1 0,31 0.3 0,5 

б 1,0 0,26 0,39 0,38 

в 0,32 0,4 0,45 0,47 
 

23. Діюча ціна на товар А (без ПДВ) складає 20 тис. грн. Базисний індекс 

інфляції по цьому товару прогнозують в наступних розмірах: 
  

Показники 
№ кроку розрахункового періоду (m) 

1 2 3 4 5 

Індекс 

інфляції 1 1,1 1,21 1,33 1,46 

Обсяг 

реализації, шт. 200 200 200 200 200 
 



Визначте грошовий потік бюджету по цьому виду товару для розрахунку 

ефективності в прогнозних цінах (тис. грн). 

 Варіант 

відповіді 

№ кроку розрахункового періоду (m) 

1 2 3 4 5 

а 

б 

в 

4000 

4100 

2000 

4400 

4410 

2200 

4840 

5324 

2420 

5320 

7080 

2670 

5840 

10338 

2900 

24. Для проведення розрахунку ефективності проекту в прогнозних цінах 

визначите розмір амортизаційних відрахувань по кроках розрахункового 

періоду (розрахунок провести з нульового кроку до третього). 
  

Початкова інформація для розрахунку: 

 1. Балансова вартість на m - 1 основних фондів в діючих цінах складає 

100,0 млн. грн (для всіх кроків). 

 2. Норма амортизації - 15%. Метод розрахунку прямолінійний. 

 3. Коефіцієнт неоднорідності на всіх кроках дорівнює 1. 

 4. Базисний індекс загальної інфляції приймається за підсумками 1 

розрахунку завдання 1. 

 5.  За базу розрахунку амортизації береться вартість основних фондів за 

даними їх переоцінки на кінець року. 

 Варіант відповіді 0 1 2 3 

а 15 17,25 16,1 22,1 

б 15 15,7 19,05 30 

в 15 18,25 20,5 20.1 
 

5. Для проведення розрахунку ефективності проекту в прогнозних цінах 

визначите розмір податку на прибуток по кроках розрахункового періоду.  

Початкова інформація для розрахунку: 
 

Показник 

№ кроку розрахункового 

періоду (m) 

0 1 2 3 

1. Обсяг реалізації в дійсних цінах, млн грн 0 80 100 120 

2. Операційні витрати в дейсних цінах, млн грн 0 -50 -55 -60 

3. Відсотки по кредиту, млн грн 0 -5 0 0 

4. Прочие налоги (в прогнозных ценах), млн р. 0 -2 -3 -4 

5. Інтегральні коефіцієнти неоднорідності по 

продуктах 

0 0,8 0,9 1,0 

6. Інтегральні коефіцієнти неоднорідності по 

ресурсах (витратам) 

0 0,8 1,0 1,0 

7. Амортизаційні відрахування За результатами 

розрахунку попереднього 

завдання 

8. Базисні індекси загальної інфляції За результатами 

розрахунку завдання 1 



 

Варіант відповіді 0 1 2 3 

а  0,6 5,4 13.5 

б  0,7 5 2 12.5 

в  0,8 5,0 14,5 

 
26. Розрахуйте підсумковий грошовий потік в дефльованих цінах (тис. 

грн), використовуваних для подальших розрахунків показників ефективності, 

при наступних початкових даних: 
 

Показник 

№ кроку розрахункового періоду 

(m) 

1 2 3 4 5 

Грошовий потік у прогнозних цінах, тис. грн 300 680 920 1237 1515 

Індекс загальної інфляції 1 1,7 2,3 2,75 3,03 

 

Варіант відповіді 
№ кроку розрахункового періоду (m) 

1 2 3 4 5 

а 300 400 400 450 600 

б 99,0 224,4 303,6 408,2 500 

в 150 200 200 225 250 
 

 

27. При розробці інвестиційного проекту в прогнозних цінах для 

фінансування робіт по технічному переозброєнню економісти-менеджери 

розглядають варіант залучення кредиту у розмірі 50 млн. грн (з урахуванням 

інфляції) на третьому кроці розрахункового періоду. Які у зв'язку з цим 

необхідно передбачити виплати відсотків по кредиту, якщо відомо, що на 

початку розробки проекту номінальна банківська ставка складала 25%, а 

прогнозовані темпи гривневої інфляції відповідають даним, приведеним в тесті 

п. 5.5. 

 Кредит береться на початку і повертається в кінці кроку m - 3. Варіанти 

відповіді:    а) 62,5 млн. грн;   б)  12,5 млн. грн;  в) 23 млн. грн. 
  

8.  Розрахуйте показники ЧДД і ВНД з урахуванням інфляції в рублях  і 

доларах. Припустимо, що Е = 0,15; початковий валютний курс в рублях - в 30 р. 
  

№ 

з/п 
Показник 

№ кроку розрахункового 

періоду (m) 

0 1 2 3 

1 Грошовий потік у прогнозних цінах -500 500 600 700 

2 Річний темп загальної гривневої інфляції, % 20 18 12 10 

3 Річний темп росту валютного курсу, % 16 15 10 9 

4 Темп зовнішньої інфляції долара, % 3  3 3 3 

 

 



Показник ЧДД ВНД, % 

Варіанти відповіді Варіанти відповіді 

а б в а б в 

У гривнях 720 528 620 49 48 50 

В доларах 17,5 18,15 19,0 50 49 48 
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Навчальне електронне видання 
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