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Модульний контроль № 1 

Теоретична частина 

Постійні фінансові ренти. Нарощена сума. Теперішня вартість. 

 

Практичне завдання.  Вирішити наведені нижче ситуації. 

Задача №1  

Вкладник розмістив суму розміром 1600 грн. в банк   на один рік, однак 

йому прийшлося забрати гроші через сім місяців. Відсоткова ставка при 

достроковому знятті депозиту становить 9 % на рік. Знайти суму, яку отримає 

вкладник. 

 Задача №2  

У яку суму перетвориться борг величини 10 тис. грн. через 5 років, якщо 

відсотки нараховуються щороку за складною схемою і дорівнюють 5,5%? Чому 

дорівнюють відсотки (величина приросту грошової суми)? 

Задача №3  

Депозитний договір укладений на три роки і передбачає щоквартальні 

внески у розмірі 2,5 тис. грн, відсоткова ставка складає 14 % складних річних. 

Необхідно визначити нарощену суму до кінця терміну депозиту. 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (оберіть лише одну відповідь) 

1. Дисконтування – це операція:  

а) визначення рівноважних параметрів фінансової операції;  

б) визначення критичної ставки відсотків;  

в) визначення поточної вартості майбутніх грошових коштів;  

г) визначення майбутньої вартості сьогоднішніх грошей. 

2. З терміном позики у 1 рік більшу суму нарощення дають:  

а) складні відсотки;  

б) прості відсотки;  

в) нарощені суми будуть рівними. 

3. Ставки, що забезпечують рівноцінність фінансових наслідків, називають:  

а) рівнозначними;  



б) рівними;  

в) еквівалентними. 

4. Фінансовою рентою або ануїтетом називають:  

а) ряд послідовних фіксованих платежів, зроблених через рівні проміжки часу;  

б) суму всіх невід'ємних членів потоку платежів;  

в)  потік платежів, усі члени якого  –  невід'ємні величини, а часові інтервали 

постійні. 

5. Конверсія позики – це:   

а) погашення заборгованості одним платежем;  

б) зміна умов погашення заборгованості;  

в) об'єднання декількох заборгованостей в одну. 

 

  



Модульний контроль № 2 

Теоретична частина 

Визначення повної дохідності для позикових та облікових операцій з 

утриманням комісійних. 

 

Практичне завдання.  Вирішити наведені нижче ситуації. 

Задача №1  

Облігації банку  реалізуються за ціною 81,7 % до номінальної вартості. 

Необхідно розрахувати очікувану норму доходу інвестицій у безкупонні 

облігації за весь період до погашення.   

Задача №2  

Інвестор очікує, що, купуючи привілейовані акції деякого підприємства за 

300 грн, він зможе продати їх через два роки за ціною 390 грн. Фіксовані 

дивіденди, обов'язкові до сплати, складуть в рік 40 грн. Норма прибутковості, 

використовувана для порівняння, становить 15 %. Необхідно визначити 

ефективність інвестицій в привілейовані акції.   

Задача №3  

Фірмі надали кредит на 250 днів під 12 % річних. Комісійні склали 0,5 % 

від суми кредиту. Необхідно визначити прибутковість операції для кредитора у 

вигляді річної ставки складних відсотків, якщо кредит був виданий під прості 

відсотки (365/360), під складні відсотки (365/365). 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (оберіть лише одну відповідь) 

1. Розрахункову відсоткову ставку в розрахунках за оцінкою облігацій 

називають:   

а) прибутковістю на момент погашення;   

б) еквівалентної ставкою;  

в) облігаційною ставкою;   

г) ефективною ставкою. 

2. Абсолютна величина доходу свідчить про ефективність фінансової 

операції:   



а) так;  

б) ні;     

в) не можна визначити. 

3. Для визначення доходу на звичайні акції використовують показник:   

а) рентабельність власного капіталу;  

б) фінансового важеля;   

в) відсоткового покриття;   

г) усі відповіді правильні. 

4. Для оцінювання поточної вартості акцій та облігацій використовується 

операція:   

а) математичного дисконтування;  

б) нарощення;   

в) банківського дисконтування. 

5. Кількість років, необхідна для повернення початкового вкладення 

інвестицій, називають:   

а) точкою окупності;           

б) життєвим циклом проекту;   

в) терміном інвестицій. 


