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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЩОДО ВИКОНАННЯ 

ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Тестові завдання з курсу "Інвестиційний менеджмент" призначаються для 

допомоги студентам у засвоєнні матеріалів лекційного курсу, а також для 

самоконтролю рівня знань як з питань, що розглядалися на лекції, так і з питань, що 

були винесені на самостійне опрацювання. 

Система базових тестових завдань сформована шляхом експертної оцінки 

кожного завдання та їх сукупності й охоплює всі змістовні модулі нормативної 

дисципліни. Довжина тесту складає 100 тестових завдань.  

Усі тестові завдання є закритими запитаннями, які не передбачають 

можливості формулювання власного варіанта правильної відповіді, а лише - 

вибір правильного варіанта із запропонованих альтернативних. Серед 

запропонованих тестів найбільшу частку займають стверджувальні тестові 

запитання, які передбачають вибір правильного твердження з наведених варіантів 

відповідей. Також запропоновані питання на порівняння або встановлення 

співвідношення величин (показників), визначення правильної послідовності дій 

або етапів окремих процесів та ін. 

Кожне тестове завдання складається з двох компонент: змістовної частини 

та чотирьох варіантів відповідей. Тести забезпечуватимуть пропорційне 

представництво всіх тем дисципліни та її змістовних модулів.  

Загальні критерії оцінювання тестових завдань – відсоток правильних 

відповідей, який повинен становити: 

-  не нижче 90% правильних відповідей - «відмінно» (90-100 балів / А); 

-  від 89 % до 74 % правильних відповідей (74-81 бали / С) до 82% 

правильних відповідей (82-89 балів / В)  - «добре» ;  

- від 60 % правильних відповідей (60-63 бали / E) до 73% (64 - 73 бали / D)  

правильних відповідей - «задовільно» . 

- менше 60% правильних відповідей - «незадовільно» (1-59 бали / F-FX). 
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Тема 1. СУТНІСТЬ, МЕТА ТА ФУНКЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

1.1. Прямі інвестиції підприємства передбачають: 

а) вкладання інвестиційного капіталу в готівковій формі; 

б) безпосередню участь інвестора у виборі об'єктів інвестування, вкладання в 

них капіталу та подальше управління ними; 

в) придбання контрольного пакета акцій; 

г) вкладання в "материнське" підприємство. 

1.2. Непрямі інвестиції підприємства — це: 

а) інвестування, яке опосередковане іншими учасниками інвестиційного 

процесу - фінансовими посередниками; 

б) вкладання коштів у дочірні підприємства; 

в) формування портфеля інвестицій; 

г) вкладання в статутний фонд інших підприємств у вигляді цінних паперів. 

1.3. Короткострокові інвестиції підприємства — це: 

а) інвестиції, які здійснюються за рахунок короткострокових позик; 

б) інвестиції за строком окупності до 1-го року; 

в) вкладання капіталу на період до 1-го року; 

г) інвестиції, ставка внутрішньої дохідності яких менша за вартість 

короткострокових позик. 

1.4. Довгострокові інвестиції підприємства - це: 

а) інвестиції, при яких вкладання капіталу відбувається впродовж декількох 

років; 

б) інвестиції, які здійснюються за рахунок довгострокових позик; 

в) інвестиції, ставка внутрішньої дохідності яких менша за вартість 

довгострокових позик; 

г) вкладання коштів на період більше одного року. 

1.5. Вітчизняні інвестиції - це: 

а) такі види інвестицій, які не можуть бути самостійно реалізовані; 

б) вкладення капіталу в підприємства, які випускають продукцію для 

внутрішнього ринку країни; 

в) вкладання капіталу органами державної влади країни; 

г) вкладення  капіталу резидентами певної країни  в об'єкти інвестування цієї 

країни. 

1.6 Валові інвестиції підприємства характеризують: 

а) загальний обсяг інвестиційних витрат в об'єкти реального інвестування у 

певному періоді; 

б) вкладання підприємства в усіх формах інвестування; 

в) інвестиції, які мають на меті утримання як економічного, так і соціального 

ефекту; 
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г) вкладення капіталу в підприємства, які випускають продукцію для 

внутрішнього ринку країни. 

1.7. Чисті інвестиції підприємства - це: 

а) інвестиції, які фінансуються за рахунок податкового інвестиційного кредиту 

держави; 

б) інвестиції, які фінансуються тільки за рахунок чистого прибутку 

підприємства; 

в) обсяг інвестиційних витрат в об'єкти реального інвестування за мінусом 

використаних реноваційних ресурсів підприємства; 

г) інвестування в чисті активи підприємства. 

1.8. Якщо чисті інвестиції підприємства є від'ємною величиною, це означає 

що: 

а) чистого робочого капіталу недостатньо для фінансування певної інвестиції; 

б) інвестиції здійснюються за рахунок тільки позикових коштів; 

в) відтворювальний процес на підприємстві за звуженим типом; 

г) ставка внутрішньої дохідності інвестицій менша за середньозважену вартість 

капіталу підприємства. 

1.9. Якщо чисті інвестиції підприємства дорівнюють нулю, це означає що: 

а) забезпечується просте відтворення активів підприємства; 

б) ці інвестиції є неефективними; 

в) підприємство не використовує власний капітал для фінансування інвестицій; 

г) підприємство не здійснює вкладень у власні чисті активи. 

Тема 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА МЕТОДИЧНИЙ 

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

2.1. Інтеграція організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту на 

підприємстві в його загальну організаційну структуру дозволяє: 

а) знизити загальний рівень управлінських витрат; 

б) знизити рівні інвестиційних ризиків; 

в) спростити модель прийняття управлінського рішення з інвестицій; 

г) забезпечити самострахування інвестиційних ризиків. 

2.2. Горизонтальний (трендовий) інвестиційний аналіз передбачає: 

а) дослідження змін окремих показників інвестиційної діяльності у часі; 

б) дослідження структурного розподілу узагальнюючих показників 

інвестиційної діяльності; 

в) дослідження коефіцієнтів, які характеризують ефективність інвестиційної 

діяльності; 

г) порівняльні процедури щодо показників інвестиційної діяльності 

підприємства та його конкурентів. 
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2.3. Вертикальний (структурний) інвестиційний аналіз передбачає: 

а) дослідження показників,  що характеризують структурний розклад 

узагальнюючих показників інвестиційної діяльності; 

б) дослідження ієрархічних показників інвестиційної діяльності підприємства; 

в) вид аналізу, який застосовується тільки при аналізі інвестиційної 

діяльності холдингових компаній; 

г) аналіз, який здійснюється у послідовності: центром відповідальності - 

центром управління інвестиційною діяльністю - керівництвом підприємства. 

2.4. Порівняльний інвестиційний аналіз полягає у: 
а) зіставленні значень показників інвестиційної діяльності у часі. 

б) зіставленні значень окремих груп аналітичних інвестиційних показників за 

різними економічними системами; 

в) зіставленні оцінок показників за центрами відповідальності та за центрами 

управління інвестиційної діяльності та інших систем порівняння; 

г) зіставленні значень показників інвестиційної діяльності підприємства та його 

конкурентів. 

2.5. Аналіз інвестиційних коефіцієнтів полягає у: 
а) зіставленні різних абсолютних показників, що характеризують обсяги та 

результати інвестиційної діяльності;  

б) порівнянні відносних показників інвестиційної діяльності підприємств у 

часі; 

в) зіставленні абсолютних та відносних показників інвестиційної діяльності 

підприємства;  

г) загальній системі оцінки ефективності інвестиційної діяльності підприємства. 

2.6. Прогнозуванню інвестиційної діяльності підприємства відповідає 

форма надання результатів у вигляді: 

а) системи інвестиційних показників у системі фінансових планів підприємства; 

б) програми реальних інвестицій; 

в) портфеля довгострокових фінансових інвестицій; 

г) інвестиційної стратегії (політики) за окремими аспектами інвестиційної 

діяльності. 

2.7. Формою надання результатів поточного планування інвестиційної 

діяльності може бути: 
а) програма реальних інвестицій або портфель довгострокових фінансових 

інвестицій; 

б) інвестиційна стратегія (політика) за окремими аспектами інвестиційної 

діяльності; 

в) календарний план реалізації інвестиційних проектів; 

г) поточні плани за окремими аспектами інвестиційної діяльності на майбутній 

рік із розподілом на квартали. 

2.8. Формою надання результатів оперативного планування інвестиційної 
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діяльності підприємства може бути: 

а) інвестиційні показники у системі поточних фінансових планів; 

б) програма реальних інвестицій; 

в) календарний план реалізації інвестиційних проектів, капітальний бюджет або 

портфель короткострокових фінансових інвестицій; 

г) інвестиційна стратегія (політика) за окремими аспектами інвестиційної 

діяльності. 

2.9. Якщо дискретне нарахування процентів замінити на безперервне 

нарахування, тоді це: 
а) не впливає на майбутню вартість грошей; 

б) зменшує майбутню вартість грошей; 

в) збільшує майбутню вартість грошей; 

г) це по іншому впливає на майбутню вартість грошей. 

2.10. Загальний ризик, що належить до конкретного інвестиційного 

інструменту, який розглядається локально, вимірюється: 
а) через дисперсію можливих результатів відносно очікуваної дохідності цього 

інструменту; 

б) через величину р-коефіцієнта; 

в) через величину індексу дохідності; 

г) через величину середнього значення. 

Тема 3. ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ 

3.1. Інвестиційний ринок - це ринок, де об'єктами купівлі-продажу є 

різноманітні інвестиційні товари та інструменти й інвестиційні 

послуги, що забезпечують процес: 
а) фінансової стійкості підприємства; 

б) реального інвестування; 

в) фінансового інвестування; 

г) реального та фінансового інвестування. 

3.2. Формування умов для мінімізації інвестиційного та комерційного 

ризику є: 
а) однією із основних функцій ринку цінних паперів; 

б) однією із основних функцій інвестиційного ринку; 

в) однією із основних функцій інвестиційного менеджменту; 

г) однією із основних функцій ринку капітальних товарів. 

3.3. За умовами оборотності фінансових інструментів інвестування 

розрізняють: 
а) первинний та вторинний ринок; 

б) організований та неорганізований ринок; 

в) ринок об'єктів реального та інструментів фінансового інвестування; 

г) ринок грошей та капіталу. 
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3.4. Ринок, на якому об'єктами оборотності є бізнес-плани реальних 

інвестиційних проектів, консультування за його окремими розділами, 

проектування окремих об’єктів або технологічних процесів тощо, є 

ринком: 
а) послуг у сфері реального інвестування; 

б) капітальних товарів; 

в) цінних паперів; 

г) послуг у сфері фінансового інвестування. 

3.5. Процес цілеспрямованого розподілу видів інвестиційного ринку на 

індивідуальні сегменти називається: 
а) сегментацією інвестиційного ринку; 

б) формуванням ринкових цін на інвестиційні товари, інструменти, послуги; 

в) розвитком інвестиційного ринку; 

г) формуванням організаційної структури інвестиційного менеджменту. 

3.6. До основних учасників інвестиційного ринку належать: 
а) фінансові посередники; 

б) продавці, покупці; 

в) продавці, покупці та фінансові посередники; 

г) суб'єкти інфраструктури інвестиційного ринку. 

3.7. Серед покупців і продавців на ринку грошових інструментів 

інвестування розрізняють: 
а) емітентів та інвесторів; 

б) підрядників та замовників; 

в) кредиторів та позичальників; 

г) продавців та покупців валюти. 

3.8. Інвестиційні посередники на інвестиційному ринку здійснюють: 
а) операції на валютному ринку; 

б) брокерську діяльність; 

в) дилерську діяльність; 

г) брокерську або дилерську діяльність. 

 

3.9. Юридична особа, що здійснює збирання, фіксування, опрацювання, 

збереження і надання даних про реєстр власників цінних паперів, є: 
а) товарною біржою; 

б) розрахунково-кліринговим центром; 

в) депозитарієм цінних паперів; 

г) реєстратором цінних паперів. 

3.10. Функціонування інвестиційного ринку підпорядковується дії 

економічного механізму, в основу якого покладено взаємозв'язок його 

елементів, таких як: 
а) попит, пропозиція та ціна; 
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б) попит і пропозиція; 

в) попиті ціна; 

г) пропозиція та ціна. 

 

Тема 4. РОЗРОБЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 

4.1. Інвестиційна стратегія - це: 
а) ефективний інструмент управління ринковими процесами; 

б) система довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства, що 

обумовлені загальними завданнями його розвитку та інвестиційною 

ідеологією, а також вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення; 

в) концепція розвитку інвестиційної діяльності підприємства; 

г) процес забезпечення стійкого стану підприємства на ринку. 

4.2. Самостійна структурна одиниця підприємства, що спеціалізується на 

виконанні окремих функцій або напрямів інвестиційної діяльності, 

забезпечує ефективну господарську діяльність окремих стратегічних зон 

господарювання і підприємства у цілому, є: 
а) підприємством; 

б) стратегічним інвестиційним центром; 

в) стратегічною зоною господарювання; 

г) процесом виробництва. 

4.3. Стратегія, яка обирається підприємствами, що знаходяться на різних 

стадіях життєвого циклу, а також у стадії фінансової кризи, називається: 
а) стратегією сполучення (або комбінування) ; 

б) стратегією скорочення (або стиснення) ; 

в) стратегією прискореного зростання; 

г) стратегією обмеженого зростання. 

4.4. Приростний (консервативний) стиль інвестиційної поведінки 

характерний для підприємств, що досягли такої стадії свого життєвого 

циклу, як: 
а) Зрілість; 

б) Старіння; 

в) Юність; 

г) Народження. 

4.5. Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності є одним із 

основних: 
а) етапів процесу розробки інвестиційної стратегії підприємства; 

б) принципів розробки інвестиційної стратегії підприємства; 

в) функцій інвестиційної стратегії підприємства; 

г) елементів, що формують стратегічний інвестиційний рівень підприємства. 

4.6. Якщо у процесі формування стратегічних цілей інвестиційної 

діяльності реалізація одних цілей забезпечує успішну реалізацію інших, 
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то така вимога є: 

а) вимірюваністю; 

б) однозначністю трактування; 

в) взаємопов'язаністю; 

г) науковою обґрунтованістю. 

4.7. За спрямованістю відтворювального процесу стратегічні цілі поділяють 

на: 

а) внутрішні та зовнішні; 

б) прямі підтримуючі; 

в) цілі розвитку та реноваційні; 

г) головну, основні та допоміжні. 

4.8. Стратегічні цілі, які визначають перспективи придбання контрольного 

пакета акцій інших підприємств, основні цільові параметри 

формування портфеля фінансових інвестицій , є: 
а) стратегічними цілями окремих стратегічних зон господарювання; 

б) стратегічними цілями реального інвестування; 

в) стратегічними цілями розвитку; 

г) стратегічними цілями фінансового інвестування. 

4.9. Вплив на співвідношення форм реального та фінансового інвестування 

підприємства через механізм формування норми чистого інвестиційного 

прибутку визначається: 

а) стадією життєвого циклу підприємства; 

б) прогнозованим темпом інфляції; 

в) характером стратегічних змін операційної діяльності; 

г) прогнозованою ставкою відсотка. 

4.10. Якщо пошук об'єктів інвестування спрямований на усунення слабких 

сторін окремих галузевих виробництв, то диверсифікація інвестиційної 

діяльності здійснюється за: 
а) захисною інвестиційною стратегією; 

б) наступальною інвестиційною стратегією; 

в) конкурентною інвестиційною стратегією; 

г) портфельною інвестиційною стратегією. 
 

 

Тема 5. СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

5.1. Повне самофінансування інвестиційної діяльності підприємства 

забезпечується через використання: 
а) частки чистого прибутку, що спрямовується на виробничий розвиток 

підприємства та нагромаджених амортизаційних відрахувань; 

б) коштів, що залучені через емісію власних облігацій; 
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в) коштів, що залучені через емісію власних акцій; 

г) коштів, що залучені через податковий інвестиційний кредит. 

5.2. Метод фінансування інвестицій підприємства через самофінансування 

застосовують найчастіше: 
а) при реалізації невеликих за обсягом реальних інвестицій; 

б) при відсутності пільг під час оподаткування підприємства, яке здійснює 

інвестиційну діяльність; 

в) тільки державними підприємствами; 

г) при реалізації високоризикових інвестиційних проектів. 

5.3. Фінансування інвестиційної діяльності підприємства через акціонування 

забезпечує створення: 
а) власного капіталу із зовнішніх джерел; 

б) позикового капіталу; 

в) власного капіталу із внутрішніх джерел; 

г) оборотного капіталу. 

5.4. Кредитне фінансування інвестиційної діяльності підприємства 

передбачає: 
а) залучення кредитів банків; 

б) емісію звичайних акцій підприємства; 

в) придбання підприємством облігацій інших підприємств; 

г) формування портфеля цінних паперів. 

5.5. В умовах невизначеності вартість залучення грошових коштів при 

формуванні капіталу має відображати: 
а) вартість грошей з урахуванням чинників державного регулювання на ринку; 

б) вартість грошей з урахуванням доходів майбутнього періоду та ризиків, що 

зв'язані з їх використанням; 

в) схильність інвесторів до ризиків; 

г) вартість грошей з урахуванням інфляції. 

5.6. Нову емісію акцій підприємству доцільно використовувати для 

фінансування інвестицій: 
а) за умов надійного зовнішнього страхування; 

б) при активних інфляційних процесах; 

в) за умов недостатності для фінансування нерозподіленого прибутку та 

забезпечення стабільності існуючих акцій підприємства; 

г) при достатньо ризиковому інвестиційному проекті. 

5.7. Інвестиційна стратегія, яка спрямована на забезпечення максимізації 

інвестиційного прибутку певної галузі, є: 
а) захисною; 

б) наступальною; 

в) конкурентною; 
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г) портфельною. 

5.8. Рівень інфляційної стійкості цін на продукцію галузі е показником, 

який належить до оцінки: 
а) рівня розвитку інвестиційної інфраструктури у регіоні; 

б) рівня середньогалузевої рентабельності діяльності підприємств галузі; 

в) рівня перспективності розвитку галузі; 

г) рівня галузевих інвестиційних ризиків. 

5.9. Оцінкою результативності розробленої інвестиційної стратегії, яка 

визначає наскільки рівень прогнозованих інвестиційних ризиків 

забезпечує фінансову рівновагу у процесі його розвитку, є: 
а) позаекономічна ефективність; 

б) економічна ефективність; 

в) внутрішня збалансованість; 

г) прийнятність рівня ризиків. 

 

Тема 6. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

6.1. Реальні інвестиції підприємства - це: 
а) вкладання, які мають віддачу в грошовій формі; 

б) вкладання коштів у його матеріальні та нематеріальні активи; 

в) вкладання, які розраховуються у реальних цінах; 

г) вкладання, віддача на які може бути отримана у реальні терміни. 

6.2. Метою реальних інвестицій є: 

а) отримання віддачі на інвестований капітал у грошовій формі; 

б) отримання додаткового доходу у реальні терміни; 

в) розвиток його операційних активів; 

г) отримання віддачі на інвестований капітал у цінах без інформаційного 

еквівалента. 

6.3. Вибір підприємством форм реального інвестування визначається: 

а) формами фінансування інвестицій, які доступні підприємству у плановому 

періоді; 

б) задачами галузевої (регіональної) диверсифікації у зв'язку із розширенням 

обсягів операційної діяльності, впровадженням досягнень НТП, які спрямовані 

на зниження рівня операційних витрат; 

в) видами податкових пільг, що передбачені законодавством при регулюванні 

інвестиційної діяльності; 

г) цілями розвитку. 

6.4. Якщо показник чистої теперішньої вартості NPV=0, це означає, що: 
а) інвестиційний проект має високий рівень ризиків; 

б) інвестиційний проект є збитковим; 
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в) чистий грошовий потік, що генерується інвестиційним проектом, є достатнім 

тільки для відшкодування інвестованого капіталу; 

г) інвестиційний проект генерує прибуток. 

6.5. Якщо показник чистої теперішньої вартості NPV >0, це означає, що: 
а) інвестиційний проект генерує прибуток; 

б) ІRR інвестиційного проекту менша за середньозважену вартість інвестованого 

капіталу; 

в) інвестиція здійснена з участю тільки власних фінансових коштів; 

г) інвестиційний проект є збитковим. 

6.6. Якщо показник чистої теперішньої вартості інвестиційного проекту NPV 

=0, то при інших рівних умовах добробут акціонерів: 
а) не змінюється; 

б) поліпшується; 

в) погіршується; 

г) по іншому впливає на добробут акціонерів. 

6.7. Якщо показник чистої теперішньої вартості інвестиційного проекту NPV 

>0, то при інших рівних умовах добробут акціонерів: 
а) зростає; 

б) зменшується; 

в) не змінюється; 

г) по іншому впливає на добробут акціонерів. 

6.8. Якщо більша частина надходжень від довгострокової інвестиції 

припадає на перші роки її експлуатації, то (при інших рівних умовах): 
а) такий проект є вигідним; 

б) такий проект є невигідним; 

в) NPV (чистий приведений ефект) такого проекту завжди буде менше нуля; 

г) ІRR інвестиційного проекту менша за середньозважену вартість 

інвестованого капіталу. 

6.9. Якщо більша частина надходжень від довгострокової інвестиції 

припадає на останні роки її реалізації, то (при інших рівних умовах): 
а) такий проект може бути невигідним; 

б) такий проект є вигідним; 

в) ІRR (внутрішня норма доходності) такого проекту завжди перевищує 

середньозважену вартість капіталу; 

г) інвестиційний проект має високий рівень ризиків. 

6.10. При оцінці інвестиційних проектів критерії відхилення або прийняття 

проектів через NPV (чиста теперішня вартість) та ІRR (внутрішня норма 

дохідності) відображають: 
а) стратегічні цілі розвитку; 

б) протилежні результати; 

в) результат не залежить від ступеня взаємовпливу проектів; 
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г) однаковий результат оцінювання. 

 

Тема 7. ПРАВИЛА ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ 

7.1. При зниженні інвестиційних потреб підприємства точка перетину 

графіків інвестиційних потреб та граничної вартості капіталу має 

зміститись: 
а) вправо і, можливо, вверх; 

б) вліво і, можливо, вниз; 

в) залишається без змін; 

г) вправо і, можливо, вниз. 

7.2. При збільшенні інвестиційних потреб підприємства точка перетину 

графіків інвестиційних потреб та граничної вартості капіталу має 

зміститись: 
а) вправо і, можливо, вниз; 

б) вліво і, можливо, вниз; 

в) залишиться без змін; 

г) вправо і, можливо, вверх. 

7.3. Вибір головного критерію відбору проектів програми реальних 

інвестицій здійснюється, виходячи із: 
а) максимального прибутку підприємства; 

б) мінімального ризику реального інвестиційного проекту; 

в) забезпечення максимізації добробуту власників підприємства; 

г) зростання дохідності акцій. 

7.4. Прибуток, який припадає на 1 грош. од. інвестованого капіталу, 

характеризує показник: 
а) ІRR (внутрішня норма дохідності) ; 

б) РІ (індекс рентабельності) ; 

в) NPV (чистий проведений ефект) ; 

г) термін окупності інвестицій. 

7.5. Який з методів оцінки вірогідності окремих проектних ризиків 

застосовують, коли реалізація проекту відбувається в декілька етапів і 

супроводжується багаторазовим вкладенням грошових коштів? 
а) метод сценаріїв. 

б) аналіз "дерева рішень"; 

в) метод імітаційного моделювання; 

г) метод "витрати-випуск". 

7.6. Яка з наведених ознак належить до класифікації інвестиційних 

проектів? 
а) всі відповіді правильні; 

б) за обсягом необхідних інвестиційних ресурсів; 

в) за формуванням відносин власності; 
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г) за характером емітента. 

7.7. Оберіть границі ризикової зони допустимого ризику: 
а) точка мінімального розрахункового прибутку та точка беззбитковості; 

б) точка повного розрахункового прибутку та точка мінімального 

розрахункового прибутку; 

в) точка бездохідності та точка банкрутства з утратою всього власного 

капіталу; 

г) точка мінімального розрахункового прибутку та точка банкрутства з утратою 

всього власного капіталу. 

7.8. На якій стадії життєвого циклу проекту оцінюється ступінь досягнення 

проектних параметрів? 
а) постінвестиційній; 

б) передінвестиційній; 

в) інвестиційній; 

г) експлуатаційній. 

7.9. Який вид ризику спричиняється неточністю визначення проектних 

обсягів реалізації продукції та послуг? 

а) маркетинговий ризик; 

б) ризик неплатоспроможності; 

в) ризик проектування; 

г) ризик реалізації проекту. 

7.10. Зона катастрофічного ризику знаходиться між: 

а) точкою бездохідності та точкою банкрутства з втратою всього власного 

капіталу; 

б) точкою мінімального розрахункового прибутку та точкою беззбитковості; 

в) точкою беззбитковості та точкою бездохідності; 

г) точкою мінімального розрахункового прибутку та точкою бездохідності. 

 

Тема 8. ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

ПІДПРИЄМСТВА 

8.1. Стадії інвестиційного процесу поділяють на: 
а) підйом, бум, ослаблення, спад; 

б) передінвестиційну, інвестиційну, експлуатаційну; 

в) народження, дитинство, зрілість; 

г) пошук інформації, ведення переговорів, укладання контрактів. 

8.2. Інвестиційними ресурсами підприємства є: 
а) вкладання коштів підприємства через фінансових посередників; 

б) усі форми капіталу, який залучається ним для здійснення вкладень в об'єкти 

реального та фінансового інвестування; 
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в) вкладання коштів підприємства, які надійшли у вигляді фінансової 

допомоги; 

г) вкладання коштів у його матеріальні та нематеріальні активи. 

8.3. За натурально-речовою формою залучення інвестиційні ресурси 

поділяють на: 
а) інвестиційні ресурси, які залучаються у довгострокові та короткострокові 

періоди; 

б) власні та позикові інвестиційні ресурси; 

в) інвестиційні ресурси, що формуються із внутрішніх та зовнішніх джерел; 

г) інвестиційні ресурси у грошовій, фінансовій, матеріальній та нематеріальній 

формах. 

8.4. Основним внутрішнім джерелом формування власних інвестиційних 

ресурсів є: 

а) додаткова емісія акцій; 

б) сума оборотного капіталу підприємства; 

в) сума реінвестованого чистого прибутку та накопичення амортизаційних 

відрахувань; 

г) сума вкладеного капіталу у статутні фонди інших підприємств. 

8.5. Показником, що дозволяє ранжувати пропозиції отримання кредиту у 

різних комерційних банках і визначити найбільш прийнятний для певного 

періоду, є: 

а) чистий приведений дохід (NPV) ; 

б) β- коефіцієнт; 

в) індекс рентабельності (РІ) ; 

г) „Грант-елемент". 

8.6. Яке із тверджень не належить до основних схем фінансування 

інвестиційних проектів? 

а) венчурне фінансування; 

б) повне внутрішнє фінансування; 

в) управління реальними інвестиціями; 

г) кредитне фінансування. 

8.7. До форм реального інвестування не належать: 

а) вкладання капіталу у статутні фонди підприємств; 

б) нове будівництво; 

в) інвестування приросту запасів матеріальних оборотних активів; 

г) реконструкція. 

8.8. Перетворення усього виробничого процесу на підприємстві на основі 

сучасних науково-технічних досягнень с: 
а) реконструкцією; 

б) новим будівництвом; 

в) оновленням окремих видів обладнання; 
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г) інноваційним інвестуванням. 

8.9. До об'єктивних обмежень інвестиційної діяльності підприємства не 

належить: 
а) розробка бізнес-плану; 

б) напрями та форми диверсифікації; 

в) потенціал формування власних інвестиційних ресурсів; 

г) можливості залучення зовнішніх позикових джерел фінансування інвестицій. 

8.10. Зона, яка обмежена графіками інвестиційних потреб і граничною вартістю 

капіталу та характеризує чисту дохідність програми реальних інвестицій, є: 

а) зоною дохідності програми; 

б) зоною запасу фінансової стійкості; 

в) зоною дефіциту пропозиції; 

г) зоною надлишку пропозиції. 

 

Тема 9. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА 

9.1. Придбання ноу-хау на основі ліцензійних угод належить до: 

а) інноваційних інвестицій у формі розробки нової науково-технічної 

продукції; 

б) інноваційних інвестицій у формі купівлі готової науково-технічної продукції; 

в) не належить до інноваційних інвестицій; 

г) інвестицій у формі купівлі акцій інших підприємств. 

9.2. Ідея, пропозиція або проект, які після опрацювання наберуть форми 

інновації, є: 

а) ініціацією; 

б) інвестицією; 

в) дифузією інновацій; 

г) сертифікацією. 

9.3. Освоєння нового джерела постачання сировини або напівфабрикатів 

являє собою: 
а) товарну інновацію; 

б) маркетингову інновацію; 

в) технологічну інновацію; 

г) ринкову інновацію. 

9.4. Зіставлення та освоєння нових технологій, що потребують 

фундаментальних досліджень, спрямованих на отримання нових знань про 

розвиток природи і суспільства відповідно до їх конкретного використання, 

являє собою основну мету: 
а) інноваційної діяльності; 

б) операційної діяльності; 

в) інвестиційної діяльності; 
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г) виробничої діяльності. 

9.5. Якщо підприємство свідомо власними силами не розробляє нову 

науково-технічну продукцію, а очікує її появи на ринку та у разі успіху 

інноваційної діяльності будь-якого "ризикового" підприємства 

намагається використати основні види цієї продукції і технології у своїй 

діяльності, то така інноваційна стратегія має назву: 

а) відставання із мінімальними витратами; 

б) "усе нове - сам"; 

в) "швидкий другий"; 

г) "заповнення прогалин". 

9.6. Науково-промисловий комплекс, який створюється для виробництва нової 

прогресивної продукції або розробки нових технологій на основі тісних 

взаємовідносин між університетами та науково-технічними центрами, 

являє собою: 
а) бізнес-парк; 

б) технопарк; 

в) технополіс; 

г) інноваційний центр. 

9.7. Позначення, за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від 

однорідних товарів і послуг інших осіб, є: 
а) винаходом; 

б) промисловим зразком; 

в) знаком для товарів ті послуг; 

г) корисною моделлю. 

 

Тема 10. РОЗРОБЛЕННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА 

10.1. Фінансові інвестиції підприємства - це: 
а) вкладання  коштів  підприємства у  фінансові  інструменти інвестування; 

б) вкладання коштів підприємства через фінансових посередників;  

в) вкладання  коштів  підприємства, які надійшли  у вигляді фінансової 

допомоги;  

г) вкладання коштів у його матеріальні  та  нематеріальні активи. 

10.2. Якщо коваріація між дохідністю акцій А і В має високе позитивне 

значення, це означає, що: 
а) дохідність обох акцій змінюється у протилежних напрямках і має високий 

ступінь коливань; 

б) дохідність обох акцій змінюється односпрямована і має високий ступінь 

коливань; 

в) коливання дохідностей по акціях е випадковими з великою амплітудою; 

г) дохідність обох акцій змінюється у протилежних напрямках і має низький 

ступінь коливань. 
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10.3. Якщо коваріація між дохідністю акцій А і В має високе від'ємне 

значення, це означає, що: 
а) дохідність обох акцій змінюється у протилежних напрямках і має високий 

ступінь коливань; 

б) дохідність обох акцій змінюється односпрямовано і має високий ступінь 

коливань; 

в) коливання дохідностей по акціях є випадковими з великою амплітудою; 

г) дохідність обох акцій змінюється у протилежних напрямках і має низький 

ступінь коливань. 

10.4. Якщо β-коефіцієнт акції А менший  за одиницю, це означає, що: 
а) систематичні ризики акції А менші за їх середній рівень на ринку цінних 

паперів; 

б) рівень дохідності акції А є меншим за середній на ринку цінних паперів; 

в) рівень дохідності акції А є більшим за середній на ринку цінних паперів; 

г) систематичні ризики акції А більші за їх середній рівень на ринку цінних 

паперів. 

10.5. Кут нахилу кривої дохідності ринку цінних паперів визначається: 
а) граничною ставкою оподаткування доходу; 

б) рівнем дохідності за безризиковими цінними паперами; 

в) величиною  премії за ризик, яка залежить від схильності інвесторів до ризиків 

у певній економіці; 

г) рівнем дохідності за високоризиковими цінними паперами. 

10.6. β - коефіцієнт характеризує чутливість акції до змін на ринку цінних 

паперів та відображає: 
а) критичний ризик; 

б) ризик, який диверсифікується; 

в) загальний ризик акції; 

г) ризик, який не диверсифікується. 

10.7. Ефективність інвестування в окремі фінансові інструменти обумовлена: 

а) величиною зворотного чистого грошового потоку від інвестицій; 

б) граничною ставкою оподаткування доходів; 

в) видом фінансового інструмента; 

г) обраним методом фінансування таких інвестицій. 

10.8. Оцінка ефективності вкладень у фінансовий інструмент передбачає 

оцінку: 
а) його спроможності забезпечити отримання очікуваної норми інвестиційного 

прибутку; 

б) інвестиційної привабливості обраних інструментів, що досягається через 

систему спеціальних коефіцієнтів та параметрів; 

в) інвестування відповідно до розробленої інвестиційної політики, якою 

управляють як єдиним цілим; 

г) граничної ставки оподаткування доходів. 
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10.9. До основних форм фінансових інвестицій підприємства не належать: 

а) вкладення капіталу в статутні фонди підприємств; 

б) вкладення капіталу в основні засоби підприємства; 

в) вкладення капіталу в доходні види грошових інструментів; 

г) вкладення капіталу в доходні види фондових інструментів. 

10.10. Залежно від характеру фінансових зобов'язань фінансові інструменти 

поділяють на: 

а) дольові, боргові, первинні; 

б) дольові та боргові; 

в) первинні, вторинні; 

г) боргові, первинні. 


