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ТЕСТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ» 

 

Для перевірки засвоєного матеріалу студентам пропонується                  

100 тестових завдань, які є питаннями з одиничною відповіддю. 

Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання 

використовуються такі критерії: 

 відмінний рівень – від 90 до 100 правильних відповідей; 

 добрий рівень – від 70 до 89 правильних відповідей; 

 задовільний рівень – від 45 до 69 правильних відповідей; 

 незадовільний рівень – від 0 до 44 правильних відповідей. 

 

1. Укажіть вид інвестицій, до якого зараховують вкладення коштів у 

різноманітні фінансові інструменти: 

а) валові; 

б) чисті; 

в) фінансові; 

г) інноваційні. 

2. Визначте форму власності інвестиційних ресурсів, за якої фінансування 

спрямовується від державного та місцевих бюджетів, а також з 

державних підприємств: 

а) приватна; 

б) спільна; 

в) державна; 

г) колективна. 

3. Виберіть ознаки, за якими класифікують інвестиції, пов’язані з 

безпосередньою участю інвестора у виборі об’єктів інвестування: 

а) об’єкти вкладання коштів; 

б) характер участі в інвестуванні; 

в) період інвестування; 

г) форми власності. 

4. Визначте, що таке інвестиції в нематеріальні активи: 

а) ноу-хау, патенти, винаходи; 

б) підготовка кадрів для майбутнього виробництва; 



 
 

в) придбання ліцензій, розроблення торгової марки та ін.; 

г) усі відповіді правильні. 

5. Укажіть види інвесторів за належністю до резидентів країни: 

а) індивідуальні та інституціональні; 

б) вітчизняні та стратегічні; 

в) вітчизняні та іноземні; 

г) портфельні та стратегічні. 

6. З’ясуйте, про що свідчить від’ємне значення показника чистих 

інвестицій підприємства: 

а) на підприємстві забезпечується «розширене» відтворення активів; 

б) чистого робочого капіталу недостатньо для фінансування цієї інвестиції; 

в) підприємство має збитки за результатами поточної діяльності; 

г) на підприємстві існує «звужене» відтворення активів. 

7. Визначте стан підприємства, якщо показник його чистих інвестицій 

дорівнює нулю: 

а) забезпечується просте відтворення активів підприємства; 

б) на підприємстві забезпечується «розширене» відтворення активів; 

в) чистого робочого капіталу недостатньо для фінансування цієї інвестиції; 

г) підприємство має збитки за результатами поточної діяльності. 

8. Укажіть мету державного регулювання інвестиційної діяльності: 

а) недопущення недержавних підрядників до виконання державних замовлень 

в інвестиційній сфері; 

б) забезпечення реалізації економічної, науково-технічної і соціальної 

політики; 

в) скорочення централізованих капітальних вкладень; 

г) розмежування функцій державних і недержавних інвесторів в 

інвестиційному процесі. 

9. Виберіть організаційно-правові методи регулювання інвестиційної 

діяльності: 

а) розроблення відповідного законодавства, ліцензування інвестиційної 

діяльності, державна експертиза інвестиційних програм і проектів; 

б) амортизаційна політика; 

в) політика облікової ставки НБУ; 

г) система оподаткування. 



 
 

10. Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату здійснюється через: 

а) податкові пільги, податкові канікули, пільгові кредити; 

б) державні субсидії, пільгові кредити, податкові пільги, заохочення до 

створення підприємств з іноземними інвестиціями: 

в) митну політику та державні субсидії; 

г) податкову політику та пільгові кредити. 

11. Визначте, які заходи держави сприяють активізації інвестиційної 

діяльності: 

а) упровадження нового прогресивного порядку визначення амортизації з 

більш широким використанням прискореної амортизації основних засобів; 

б) підвищення ставки податку на прибуток, запровадження нових видів 

податків для підприємств-інвесторів; 

в) підвищення відсоткових ставок за користування довгостроковими 

кредитами банків; 

г) підвищення норми банківських резервів. 

12. З’ясуйте, який інвестор ставить за мету отримання високого 

поточного доходу, вкладаючи капітал у різні фінансові інструменти: 

а) інституціональний; 

б) стратегічний; 

в) портфельний; 

г) індивідуальний. 

13. Укажіть тип організаційної структури управління інвестиційною 

діяльністю, який формується на дочірньому підприємстві: 

а) лінійно-функціональна структура управління; 

б) проектна структура управління; 

в) матрична структура управління; 

г) «центр інвестицій». 

14. Визначте, до яких показників інвестиційного ринку належать ціни 

попиту і пропозиції на основні фондові інструменти: 

а) показників кон’юнктури ринку цінних паперів; 

б) показників кон’юнктури грошових інструментів інвестування; 

в) показників кон’юнктури ринку капітальних товарів і послуг; 

г) показників кон’юнктури кредитного ринку. 

15. Укажіть чинник, який не визначає системи інформаційного 



 
 

забезпечення інвестиційного менеджменту: 

а) галузеві особливості діяльності підприємства; 

б) організаційно-правова форма функціонування підприємства; 

в) обсяг інвестиційного бюджету підприємства; 

г) обсяг і ступінь диверсифікованості інвестиційної діяльності. 

16. З’ясуйте, за яким критерієм виокремлюють зовнішній інвестиційний 

аналіз: 

а) за організацією проведення; 

б) залежно від обсягу аналітичного дослідження; 

в) за глибиною аналітичного дослідження; 

г) за суб’єктом інвестиційного аналізу. 

17. Укажіть види інвестиційного аналізу, які виокремлюють залежно від 

періоду його проведення: 

а) попередній, перспективний та оперативний; 

б) попередній, порівняльний і перспективний; 

в) перспективний, оперативний і ретроспективний; 

г) повний, порівняльний і ретроспективний. 

18. Укажіть назву процесу дослідження інвестиційної активності й 

ефективності інвестиційної діяльності підприємства для виявлення 

резервів його розвитку: 

а) інвестиційний аналіз; 

б) інвестиційне планування; 

в) інвестиційне прогнозування; 

г) контролінг інвестицій. 

19. Виберіть найважливіші складові інвестиційного планування на 

підприємстві: 

а) перспективне, поточне та оперативне планування; 

б) прогнозування, стратегічне та поточне планування; 

в) стратегічне, поточне та оперативне планування; 

г) стратегічне, перспективне та оперативне планування. 

20. Укажіть принцип інвестиційного контролінгу на підприємстві, від 

якого залежить забезпечення контролю пріоритетних показників розвитку 

інвестиційної діяльності не тільки за підприємством загалом, а і за його 

окремими центрами інвестицій: 



 
 

а) спрямованість системи контролінгу інвестицій на реалізацію розробленої 

інвестиційної стратегії; 

б) багатофункціональність контролінгу інвестицій; 

в) орієнтованість контролінгу інвестицій на кількісні стандарти; 

г) відповідність методів контролінгу інвестицій специфіці методів 

інвестиційного аналізу. 

21. Визначте, як називають сукупність практичних дій громадян, 

юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій: 

а) інвестиційна стратегія; 

б) інвестиційна політика; 

в) інвестиційна діяльність; 

г) правильної відповіді немає. 

22. Укажіть інвестиційний документ підприємства, який деталізує 

показники поточних інвестиційних планів і розробляється в межах одного 

календарного року за місяцями та/або кварталами: 

а) балансовий план; 

б) платіжний календар; 

в) інвестиційна модель; 

г) інвестиційний бюджет. 

23. Укажіть, як називається сума вкладених коштів, на яку вони 

перетворяться за певний період часу з урахуванням очікуваної ставки 

відсотка: 

а) сьогоднішня вартість; 

б) теперішня вартість; 

в) приведена вартість; 

г) майбутня вартість. 

24. Виберіть правильне визначення поняття «нарощування»: 

а) процес поетапного збільшення суми внеску шляхом постійного приєднання 

до його первинного розміру відсоткових платежів; 

б) процес приведення майбутньої вартості грошей до їх теперішньої вартості 

шляхом зменшення її на суму нарахованих відсотків; 

в) процес розрахунку приведеної вартості грошей за короткострокового 

вкладення коштів; 



 
 

г) процес розрахунку приведеної вартості грошей за довгострокового 

вкладення коштів. 

25. Укажіть правильне визначення поняття «номінальна вартість 

активів»: 

а) первісна сума грошових коштів; 

б) вартість активів з урахуванням зміни купівельної спроможності грошей; 

в) вартість активів без урахування зміни купівельної спроможності грошей; 

г) вартість активів, скоригована на індекс інфляції. 

26. Укажіть вкладення капіталу, які можна зарахувати до безризикових 

інвестицій: 

а) акції провідних підприємств національної економіки (т. зв. блакитні 

фішки); 

б) державні короткострокові облігації; 

в) інвестиційні сертифікати компаній з управління активами пайових 

інвестиційних фондів; 

г) ощадні та депозитні сертифікати комерційних банків. 

27. Укажіть, як називається можливість швидкого перетворення активів 

на гроші без додаткових витрат: 

а) прибутковість; 

б) ліквідність; 

в) збільшення капіталу; 

г) дохідність. 

28. З’ясуйте, що таке грошовий потік: 

а) сума, що надходить від реалізації продукції (послуг); 

б) прибуток (виторг з вирахуванням витрат); 

в) чистий прибуток з урахуванням амортизації; 

г) капітальні витрати на створення основних засобів. 

29. Укажіть правильне визначення поняття «дисконтування»: 

а) процес розрахунку майбутньої вартості інвестованих коштів; 

б) розрахунок потоку платежів на вкладений капітал, який має чітко 

визначений період нарахування відсотків і кінцевий строк повернення основної 

суми грошей; 

в) фінансова операція, що передбачає щорічний внесок грошових коштів задля 

винагороди в майбутньому; 



 
 

г) процес приведення майбутньої вартості грошей до їх теперішньої вартості 

шляхом зменшення на суму нарахованих відсотків. 

30. Укажіть показники, які використовують для кількісного оцінювання 

інвестиційних ризиків: 

а) коефіцієнт чутливості; 

б) дисперсія; 

в) індекс ризикованості; 

г) коефіцієнт чутливості та дисперсія. 

31. З’ясуйте, що таке ймовірність виникнення непередбачених фінансових 

втрат: 

а) ризик; 

б) збитковість; 

в) невизначеність; 

г) банкрутство. 

32. Виберіть найменш ліквідні активи: 

а) депозитні внески до запитання; 

б) цінні папери; 

в) строкові депозитні внески; 

г) основні засоби. 

33. Визначте, характеристикою якого поняття є вибір найбільш 

ефективних шляхів досягнення сформованих довгострокових цілей 

інвестиційної діяльності: 

а) «інвестиційний проект»; 

б) «інвестиційний аналіз»; 

в) «інвестиційне планування»; 

г) «інвестиційна стратегія». 

34. Укажіть, у чому відображено основні цілі інвестиційної стратегії 

підприємства: 

а) у фінансовому плані підприємства; 

б) у бізнес-плані інвестиційного проекту; 

в) у відповідних критеріальних показниках; 

г) у статуті підприємства. 

35. Виберіть правильне визначення поняття «стратегічні цілі 

інвестиційної діяльності»: 



 
 

а) вибір найбільш сприятливих та ефективних шляхів досягнення 

сформованих цілей інвестиційної діяльності підприємства; 

б) подані у формалізованому вигляді бажані параметри інвестиційної позиції 

підприємства, що дають змогу спрямовувати цю діяльність у довгостроковій 

перспективі та оцінювати її результати; 

в) усі види грошових та інших активів, залучених для здійснення вкладень в 

об’єкти реального та фінансового інвестування; 

г) орієнтири підприємства у реалізації проектів реальних і фінансових 

інвестицій. 

36. Укажіть чинники, на які орієнтується підприємство у процесі 

визначення цілей інвестиційної діяльності: 

а) збільшення капіталу, збільшення поточного доходу, забезпечення 

ліквідності та збереження капіталу, можливий контроль над підприємством-

емітентом; 

б) галузева, товарна та регіональна диверсифікація діяльності підприємства; 

в) оцінювання ризиків і визначення форм їх страхування; 

г) розроблення та реалізація стратегії фінансування інвестиційних проектів. 

37. Укажіть правильне визначення поняття «інвестиційна стратегія 

підприємства»: 

а) найзагальніші підходи до організації та здійснення інвестиційної діяльності 

підприємства, а не окремі плани; 

б) вибір найефективніших шляхів досягнення сформованих цілей 

інвестиційної діяльності підприємства; 

в) вибір найефективніших шляхів досягнення поставлених завдань 

інвестиційної діяльності підприємства; 

г) сукупність цільових стратегій діяльності підприємства на ринку. 

38. Укажіть види інвестиційної стратегії залежно від способів 

забезпечення бажаних параметрів інвестиційної діяльності: 

а) загальна та допоміжні інвестиційні стратегії; 

б) стратегія реального, фінансового та інноваційного інвестування; 

г) стратегія концентрованого, диверсифікованого та інтегрованого розвитку; 

д) стратегія стійкого зростання інвестиційної діяльності, стратегія підтримки 

інвестиційної діяльності, стратегія подолання нестійкості. 

39. Виберіть правильне визначення поняття «реконструкція 



 
 

підприємства»: 

а) інвестиційна операція, пов’язана із суттєвим перетворенням усього 

виробничого процесу на основі досягнень НТП; 

б) удосконалення активної частини основних фондів до стану, який відповідає 

сучасному рівню виробничих процесів, шляхом конструктивних змін; 

в) заміна чи доповнення парку обладнання, які є окремими їх видами, без 

заміни загальної схеми технологічного процесу; 

г) будівництво нового об’єкта чи модернізація наявного. 

40. Укажіть назву основного документа, у якому в загальноприйнятій 

послідовності розділів викладено основні характеристики проектної ідеї та 

фінансові показники, пов’язані з її реалізацією: 

а) інвестиційний проект; 

б) інвестиційний план; 

в) інвестиційна стратегія; 

г) програма реальних інвестицій. 

41. Укажіть ринок, який не належить до складу ринку об’єктів реального 

інвестування: 

а) ринок інвестиційних товарів, пов’язаних зі здійсненням прямих капітальних 

вкладень; 

б) ринок цілісних майнових комплексів; 

в) ринок короткострокових фінансових інструментів інвестування; 

г) ринок товарів інноваційного інвестування. 

42. Визначте, які показники не є результативними показниками оцінювання 

інвестиційної привабливості підприємства: 

а) показники фінансової стійкості; 

б) показники ділової активності; 

в) показники ліквідності та платоспроможності; 

г) показники стану та руху основних засобів. 

43. Укажіть показники, які не належать до показників оцінювання 

ліквідності підприємства у процесі визначення рівня його інвестиційної 

привабливості: 

а) загальний коефіцієнт покриття; 

б) коефіцієнт абсолютної ліквідності; 

в) проміжний коефіцієнт покриття; 



 
 

г) коефіцієнт дивідендних виплат. 

44. Укажіть показники, за якими не оцінюють ділову активність 

підприємства у процесі визначення рівня його інвестиційної привабливості: 

а) тривалість обороту основних видів оборотних активів підприємства; 

б) коефіцієнти оборотності основних видів оборотних активів підприємства; 

в) тривалість операційного та фінансового циклів підприємства; 

г) показники структури капіталу підприємства. 

45. Укажіть показники, які не використовують як показники 

рентабельності підприємства у процесі оцінювання рівня його 

інвестиційної привабливості: 

а) коефіцієнт автономії підприємства; 

б) фінансова рентабельність підприємства; 

в) рентабельність активів підприємства; 

г) рентабельність позикового капіталу підприємства. 

46. Визначте, які показники не є показниками оцінювання ефективності 

управління боргами підприємства у процесі визначення рівня його 

інвестиційної привабливості: 

а) коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості підприємства; 

б) кредитовіддача та кредитомісткість; 

в) коефіцієнт кратності відсотків; 

г) прибутковість позикового капіталу підприємства. 

47. Укажіть операції, здійснення яких передбачає методика оцінювання 

інвестиційної привабливості підприємства: 

а) розрахунок результативних коефіцієнтів, їх групування за економічним 

змістом, обґрунтування отриманих значень та оцінювання поточного 

фінансового стану підприємства; 

б) розрахунок результативних коефіцієнтів, їх групування за економічним 

змістом; 

в) розрахунок результативних коефіцієнтів та оцінювання поточного 

фінансового стану підприємства; 

г) відповіді а, б, в. 

48. Виберіть ознаки надійного та інвестиційно привабливого підприємства: 

а) стійкий баланс, значна дебіторська заборгованість, норма чистого прибутку 

на акціонерний капітал, яка постійно зменшується, збільшений темп розвитку; 



 
 

б) стійкий баланс, значна дебіторська заборгованість, норма чистого прибутку 

на акціонерний капітал, яка постійно збільшується, значний рівень ризику; 

в) стійкий баланс, незначна дебіторська заборгованість, норма чистого 

прибутку на акціонерний капітал, яка постійно збільшується, збільшений темп 

розвитку з незначним коефіцієнтом ризику; 

г) правильної відповіді немає. 

49. Визначте, про що може свідчити високе значення показника 

«ціна/дохід»: 

а) про достатньо нестійкий курс акцій підприємства та про те, що ринок уже 

врахував майбутнє підвищення їхнього курсу; 

б) про достатньо стійкий курс акцій підприємства та про те, що ринок уже 

врахував майбутнє підвищення їхнього курсу; 

в) про достатньо нестійкий курс акцій підприємства та про те, що ринок ще не 

врахував майбутнього підвищення їхнього курсу; 

г) про достатньо високий рівень ризику інвестування у такі акції. 

50. Визначте, як змінюється добробут власників підприємства, якщо 

показник чистої приведеної вартості інвестиційного проекту ЧПД > 0 (за 

інших рівних умов): 

а) погіршується; 

б) не змінюється; 

в) покращується; 

г) визначити характер взаємозв’язку цих показників неможливо. 

51. З’ясуйте, яким є інвестиційний проект, якщо більша частина 

надходжень від довгострокового інвестиційного проекту припадає на перші 

роки його експлуатації (за інших рівних умов): 

а) проект приносить збитки та є невигідним; 

б) рентабельність проекту завжди буде мінімальною; 

в) проект генерує прибуток та є вигідним для інвестора; 

г) середньозважена вартість інвестиційних ресурсів, необхідних для 

інвестування у проект, буде дуже високою. 

52. Визначте, як співвідносяться у процесі оцінювання доцільності 

здійснення незалежних інвестиційних проектів значення критеріїв ЧПД і 

ВНД: 

а) мають обернено пропорційну залежність; 



 
 

б) мають протилежні значення: ЧПД – позитивне, ВНД – від’ємне; 

в) не мають ніякого зв’язку; 

г) мають однаковий результат оцінювання. 

53. Укажіть інвестиційну операцію, яка не належить до реального 

інвестування: 

а) придбання цілісних майнових комплексів; 

б) модернізація підприємства; 

в) вкладення до статутного капіталу інших підприємств; 

г) реконструкція підприємства. 

54. Укажіть основні показники оцінювання ефективності реальних 

інвестиційних проектів: 

а) чистий приведений дохід та індекс дохідності, індекс рентабельності та 

внутрішня ставка дохідності, період окупності; 

б) сума чистого прибутку від проекту; 

в) індекс рентабельності та індекс ліквідності; 

г) період окупності, математичне очікування та коефіцієнт варіації. 

55. Укажіть показник, який характеризує прибуток, що отримує 

підприємство на одну грошову одиницю інвестованого капіталу: 

а) індекс рентабельності; 

б) внутрішня норма дохідності; 

в) чистий приведений дохід; 

г) період окупності. 

56. Визначте, у яких межах перебуває зона катастрофічного ризику від 

здійснення інвестицій: 

а) між точкою мінімального рівня прибутковості та точкою беззбитковості; 

б) між точкою беззбитковості та точкою ліквідації підприємства; 

в) між точкою бездохідності та точкою банкрутства підприємства з утратою 

всього власного капіталу; 

г) між точкою мінімального рівня прибутковості та точкою бездохідності. 

57. Визначте, у яких межах перебуває зона критичного ризику: 

а) між точкою мінімального рівня прибутковості та точкою беззбитковості; 

б) між точкою беззбитковості та точкою ліквідації підприємства; 

в) між точкою бездохідності та точкою банкрутства з утратою всього власного 

капіталу; 



 
 

г) між точкою беззбитковості та точкою бездохідності підприємства. 

58. Укажіть вид інвестицій, до якого належить придбання ноу-хау на 

підставі ліцензійних угод: 

а) інноваційні інвестиції у формі придбання готової науково-технічної 

продукції; 

б) інноваційні інвестиції у формі розроблення нової науково-технічної 

продукції; 

в) не належить до інноваційних інвестицій; 

г) фінансові інвестиції. 

59. Визначте, яку очікувану дохідність інвестиційного проекту 

характеризує ВНД: 

а) за якої чистий приведений дохід проекту дорівнює нулю; 

б) за якої період окупності проекту є мінімальним; 

в) за якої рентабельність проекту перевищує рентабельність аналогічних 

проектів; 

г) за якої чистий приведений дохід проекту має від’ємне значення. 

60. Виберіть рішення, яке варто прийняти інвестиційному менеджеру, 

коли значення ВНД проекту перевищує значення СЗВІР: 

а) проект варто відхилити, оскільки він буде збитковим; 

б) проект варто прийняти до реалізації; 

в) проект варто відхилити, оскільки він буде надто ризикованим; 

г) проект варто прийняти до реалізації виключно за умови, що він матиме 

мінімальний період окупності. 

61. Укажіть основні обмежувальні нормативні показники доцільності 

прийняття інвестиційного проекту: 

а) мінімально допустимий рівень ВНД проекту; 

б) максимально допустимий період окупності проекту; 

в) максимально допустимий рівень загального ризику проекту; 

г) відповіді а, б, в. 

62. Визначте, який проект є дохіднішим, якщо індекс дохідності першого 

проекту вищий за індекс дохідності другого проекту (за інших рівних умов): 

а) другий проект дохідніший, ніж перший; 

б) перший проект менш ризиковий, ніж другий; 

в) перший проект дохідніший, ніж другий; 



 
 

г) обидва проекти мають однакові рівні дохідності та ризиковості. 

63. Визначте, який проект вигідніший, якщо період окупності першого 

інвестиційного проекту менший за період окупності другого (за інших 

рівних умов): 

а) перший проект вигідніший, ніж другий; 

б) другий проект вигідніший, ніж перший; 

в) обидва проекти однаково вигідні; 

г) обидва проекти невигідні. 

64. Визначте, як називають відмову від реалізації інвестиційного проекту; 

продаж частково реалізованого інвестиційного проекту у формі 

незавершеного будівництва та продаж інвестиційного проекту частинами: 

а) види інвестиційних стратегій; 

б) форми виходу з інвестиційного проекту; 

в) форми продажу проектів реальних інвестицій; 

г) форми реальних інвестицій підприємства. 

65. Укажіть критерії виходу інвестора з інвестиційного проекту: 

а) зменшення чистого приведеного доходу; збільшення періоду окупності; 

збільшення тривалості інвестиційного циклу до початку експлуатації об’єкта; 

б) збільшення внутрішньої норми дохідності та чистого приведеного доходу, 

зменшення рівня ризиковості реалізації проекту; 

в) зменшення періоду окупності та рівня ліквідності проекту; 

г) зменшення рівня прибутковості проекту, періоду окупності та збільшення 

суми чистого грошового потоку від проекту. 

66. Укажіть операцію, яка здійснюється на підставі суміщення графіків 

інвестиційних потреб підприємства та граничної вартості його 

інвестиційного капіталу: 

а) вибір проектів реального інвестування; 

б) вибір варіантів фінансового інвестування; 

в) вибір оптимальної програми реальних інвестицій; 

г) вибір оптимального портфеля фінансових інвестицій. 

67. З’ясуйте, як визначають дохідність інвестиційної програми: 

а) сума дохідностей інвестиційних проектів, охоплених програмою реальних 

інвестицій; 



 
 

б) добуток дохідностей інвестиційних проектів, охоплених програмою 

реальних інвестицій; 

в) середня величина від дохідностей складових інвестиційних проектів, що 

зважені на їх частку в загальному інвестиційному капіталі; 

г) різниця між сумою доходів інвестиційних проектів, охоплених програмою, і 

сумою витрат на їх здійснення. 

68. Укажіть показник, на підставі якого визначають рівень ліквідності 

сформованої програми реальних інвестицій: 

а) рівень ліквідності найприбутковішого проекту, що є складовою програми 

реальних інвестицій; 

б) середньозважений коефіцієнт ліквідності програми; 

в) середньозважений коефіцієнт ризиковості всіх проектів, які є складовими 

програми; 

г) правильної відповіді немає. 

69. Укажіть показник, який визначають через значення коефіцієнта 

варіації за розподілом імовірностей значень сукупного грошового потоку 

програми або її інвестиційного прибутку: 

а) рівень ризиковості реалізації програми реальних інвестицій; 

б) рівень дохідності програми реальних інвестицій; 

в) розмір можливих витрат інвестиційного прибутку від реалізації програми у 

разі настання ризикових подій; 

г) відповіді а, б, в. 

70. Укажіть показник, який використовують як основний критерій відбору 

інвестиційних проектів до програми: 

а) внутрішня норма дохідності; 

б) середньозважена вартість інвестиційних ресурсів; 

в) чистий приведений дохід; 

г) рентабельність інвестицій. 

71. Укажіть умову, у разі виконання якої інвестиційні проекти стають 

складовими програми реальних інвестицій: 

а) ВНД > СЗВІР; 

б) ВНД < СЗВІР; 

в) ВНД = СЗВІР; 

г) ЧПД < 0. 



 
 

72. Укажіть складову системи інвестиційного ринку, до якої належать 

банки, біржі, брокерські фірми, інституційні інвестори: 

а) суб’єкти ринку; 

б) об’єкти ринкових відносин; 

в) інфраструктура ринку; 

г) ринковий механізм. 

73. Виберіть правильне визначення поняття «інвестиційний ринок»: 

а) фінансовий ринок, який охоплює грошовий ринок і ринок капіталів; 

б) вільне від державного управління підприємництво, засноване на різних, 

переважно приватних, формах власності та вільному обміні товарами між 

виробниками та споживачами відповідно до цін попиту та пропозиції; 

в) торгівля цінними паперами, які випущені вперше або перебувають в обігу; 

г) економічні відносини щодо здійснення операцій з інвестиційними 

ресурсами і товарами. 

74. Укажіть складові інвестиційного ринку: 

а) ринок об’єктів реального інвестування; 

б) ринок інструментів фінансового інвестування: 

в) ринок як об’єктів реального інвестування, так і інструментів фінансового 

інвестування; 

г) ринок кредитних ресурсів. 

75. З’ясуйте, що охоплює ринок об’єктів реального інвестування: 

а) іпотечний ринок, підрядний ринок, ринок інтелектуальних цінностей; 

б) ринок цінних паперів; 

в) ринок грошових активів; 

г) валютний ринок. 

76. Укажіть елементи інвестиційної інфраструктури: 

а) проектні та будівельні фірми, інжиніринго-консалтингові фірми, фірми-

девелопери, ріелтери, тендерні комітети, фондові біржі; 

б) товарні біржі, біржі праці; 

в) роздрібна мережа магазинів; 

г) податкові інспекції, державні контрольно-ревізійні служби. 

77. Укажіть чинник, який не характеризує стан інвестиційного ринку: 

а) ціноутворення; 

а) конкуренція і монополія; 



 
 

в) попит і пропозиція; 

г) ринкова інфраструктура. 

78. Виберіть показники, які характеризують ступінь активності 

інвестиційного ринку: 

а) попит; 

б) пропозиція; 

в) ринкова кон’юнктура; 

г) емісійна діяльність фінансових посередників. 

79. Укажіть напрями, які охоплює вивчення кон’юнктури інвестиційного 

ринку: 

а) спостереження за поточною активністю (моніторинг показників попиту і 

пропозиції); 

б) аналіз і прогнозування кон’юнктури ринку; 

в) дослідження процесів приватизації та роздержавлення; 

г) виявлення галузей, що викликають найбільший інвестиційний інтерес за 

ефективністю капіталу, що інвестується. 

80. Виберіть параметри, за якими оцінюють інвестиційну привабливість 

країни: 

а) міжнародні рейтинги і макроекономічні показники; 

б) показники розвитку галузей і регіонів країни; 

в) макроекономічні і галузеві ризики; 

г) інвестиційна активність вітчизняних і зарубіжних інвесторів. 

81. Укажіть мету визначення показників інвестиційного ринку: 

а) прогнозування потенціалу галузей і регіонів країни; 

б) оцінювання інвестиційної привабливості країни; 

в) формування портфеля фінансових інвестицій; 

г) розроблення інвестиційної стратегії підприємства. 

82. Виберіть характеристику фінансових інвестицій: 

а) вкладення коштів у придбання цінних паперів та інших грошових чи 

фондових інструментів; 

б) вкладення коштів у придбання основних виробничих фондів; 

в) капітальні вкладення, пов’язані з розширенням і реконструкцією діючих 

підприємств; 

г) придбання патентів, ноу-хау та іншої науково-технічної продукції. 



 
 

83. Укажіть, з якою метою інвестор вкладає кошти у фінансові інвестиції: 

а) зростання вартості майна підприємства; 

б) забезпечення безпеки (надійності) вкладень, зростання капіталу, отримання 

додаткових доходів, забезпечення ліквідності вкладень; 

в) збільшення виробничих потужностей підприємства; 

г) забезпечення фінансування поточної господарської діяльності. 

84. Укажіть форми здійснення фінансового інвестування: 

а) придбання цілісних майнових комплексів; 

б) вкладання капіталу в статутні фонди, дохідні види фондових і грошових 

інструментів; 

в) нове будівництво та розширення діючих підприємств; 

г) придбання ліцензій, патентів, ноу-хау. 

85. Укажіть основні види дохідних фондових інструментів: 

а) цінні папери, що перебувають у вільному обігу на ринку; 

б) депозитні вклади в банках; 

в) короткострокові кредити; 

г) іноземна валюта. 

86. Укажіть назву деривативу, який засвідчує зобов’язання особи придбати 

(продати) цінні папери, товари у визначений час і на визначених умовах у 

майбутньому: 

а) форвардний контракт; 

б) варант; 

в) ф’ючерсний контракт; 

г) опціон. 

87. Укажіть цінний папір, що свідчить про обов’язкове грошове 

зобов’язання векселедавця виплатити після настання строку певну суму 

грошей власникові: 

а) вексель; 

б) інвестиційний сертифікат; 

в) ощадний сертифікат; 

г) казначейське зобов’язання. 

88. Укажіть операції, здійснення яких охоплює комплексне оцінювання 

інвестиційних якостей акцій: 



 
 

а) оцінювання якісного складу керівництва та іншого персоналу підприємства-

емітента; 

б) оцінювання галузі, основних показників господарської діяльності і 

фінансового стану емітента, характеру обігу акцій на фондовому ринку, умов 

емісій, їх поточної ринкової вартості та рівня ризику; 

в) оцінювання привабливості регіонів і окремих територій; 

г) оцінювання розрахунково-платіжної дисципліни підприємства-емітента. 

89. Виберіть показники, які найповніше характеризують інвестиційні 

якості облігацій: 

а) чистий прибуток і рентабельність товариства; 

б) фінансовий стан емітента; 

в) інвестиційна привабливість регіонів і окремих територій, фінансовий стан 

емітента, умови емісії та характер обігу облігацій на фондовому ринку, рівень 

ризику; 

г) обсяги випуску і реалізації продукції. 

90. Укажіть назву письмового свідоцтва банку про депонування коштів, що 

свідчить про право вкладника на одержання після закінчення встановленого 

строку депозиту й відсотків за ним: 

а) вексель; 

б) інвестиційний сертифікат; 

в) ощадний сертифікат; 

г) казначейське зобов’язання. 

91. Укажіть назву цінного папера, що свідчить про внесення його власником 

коштів і який підтверджений зобов’язаннями відшкодувати власнику 

номінальну вартість цього цінного папера в передбачений строк: 

а) облігація; 

б) акція; 

в) казначейське зобов’язання; 

г) вексель. 

92. Укажіть мету діяльності портфельного інвестора: 

а) придбання контрольного пакета акцій інших вітчизняних підприємств; 

б) придбання контрольного пакета акцій зарубіжних підприємств; 

в) отримання від інвестицій стійкого поточного доходу, або певного приросту 

капіталу; 



 
 

г) диверсифікація власної фінансово-господарської діяльності у 

перспективних періодах. 

93. Укажіть, які ресурси необхідні у разі фінансування інвестиційної 

діяльності підприємства за допомогою акціонування: 

а) власний капітал із зовнішніх джерел; 

б) короткостроковий позиковий капітал; 

в) власний капітал із внутрішніх джерел; 

г) довгостроковий позиковий капітал. 

94. Укажіть заходи, які передбачає кредитне фінансування інвестиційної 

діяльності підприємства: 

а) емісія звичайних акцій та облігацій підприємства; 

б) придбання підприємством облігацій інших підприємств; 

в) залучення коротко- і довгострокових банківських кредитів. 

г) емісія привілейованих акцій підприємства. 

95. Укажіть напрям інвестування, у разі якого фінансування реальних 

інвестиційних проектів здійснюють за методом акціонування: 

а) реалізація проектів реального інвестування з високим рівнем дохідності; 

б) реалізація невеликих проектів реальних інвестицій; 

в) мінімізація рівня інвестиційних ризиків, що супроводжують реалізацію 

проекту реальних інвестицій; 

г) галузева та регіональна диверсифікація. 

96. Визначте схему фінансування, яку доцільно вибрати підприємству, якщо 

воно передбачає реалізувати довгостроковий проект реальних інвестицій з 

високим рівнем дохідності: 

а) емісія власних боргових цінних паперів; 

б) кредитне фінансування; 

в) емісія власних пайових цінних паперів; 

г) придбання цілісного майнового комплексу. 

97. Укажіть критерії, за якими здійснюється оптимізація структури 

інвестиційного капіталу: 

а) мінімізація вартості залучення та максимізація дохідності використання; 

б) максимізація фінансової рентабельності інвестиційного капіталу; 

в) оптимізація обсягів кожної складової власного та позикового капіталу, що 

залучається для здійснення інвестицій; 



 
 

г) критерії а, б, в. 

98. Укажіть спосіб визначення загального обсягу необхідних інвестиційних 

ресурсів: 

а) як добуток вартості кожного виду інвестиційних ресурсів та їх питомої ваги 

у загальній сумі інвестиційних ресурсів підприємства; 

б) як різниця суми всіх наявних ресурсів підприємства та ресурсів, залучених 

із зовнішніх джерел; 

в) як сума потреби в інвестиційних ресурсах для реалізації реальних 

інвестиційних проектів і планового обсягу приросту портфеля фінансових 

інвестицій; 

г) правильної відповіді немає. 

99. Визначте, на що має бути спрямоване розроблення політики 

формування інвестиційних ресурсів: 

а) на максимізацію вартості ресурсів, що залучаються; 

б) на мінімізацію дохідності ресурсів, що залучаються; 

в) на безперебійну інвестиційну діяльність та ефективне використання 

власних фінансових ресурсів; 

г) на максимальну вартість підприємства. 

100. Укажіть правильне визначення поняття «вартість інвестиційних 

ресурсів»: 

а) ціна, яку підприємство повинно сплатити за залучення ресурсів з різних 

джерел; 

б) ціна, яку підприємство сплачує за залучення інвестиційних ресурсів із 

зовнішніх джерел; 

в) розмір відсотків, які підприємство сплачує за користування кредитними 

інвестиційними ресурсами; 

г) ціна, яку підприємство сплачує за залучення інвестиційних ресурсів із 

внутрішніх джерел. 

 


