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ВСТУП 

 

Метою дисципліни «Інвестиційний менеджмент» є формування у 

студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у 

галузі управління інвестиційною діяльністю підприємств, засвоєння основних 

теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що 

мають забезпечувати її методами оцінки та прогнозування інвестиційного 

ринку, оцінки інвестиційної привабливості галузей та регіонів.  

Фахівець з інвестиційного менеджменту повинен вміти забезпечувати 

інвестиційну діяльність господарюючого суб'єкта; визначати інвестиційну 

стратегію і тактику; розробляти інвестиційну політику; складати бізнес-план 

інвестиційного проекту; забезпечувати зниження ризику і підвищення 

прибутковості вкладень; аналізувати фінансовий стан господарюючих суб'єктів 

з метою інвестування; визначати кількість і якісні характеристики 

інвестиційних цінних паперів; домагатися оптимізації інвестиційних портфелів; 

коригувати інвестиційний портфель; оцінювати і прогнозувати інвестиційну 

привабливість; оцінювати ефективність інвестиційних проектів; здійснювати 

планування і оперативне управління реалізацією конкретних інвестиційних 

проектів; регулювати інвестиційний процес. 

Тестовий тренінг з дисципліни є невід’ємною частиною програми курсу 

«Інвестиційний менеджмент» і здійснюється паралельно вивченню дисципліни 

та послідовно за графіком складності поданого матеріалу. Тестовий тренінг 

складений відповідно до програми дисципліни «Інвестиційний менеджмент» 

для студентів спеціальності 703 «Менеджмент» ОКР магістр. 

Мета тестових завдань – допомогти студентам з’ясувати, наскільки 

глибоко вони засвоїли предмет, а викладачам досить швидко і об’єктивно 

оцінити їх знання.  

Обов’язки студента: виконати в повному обсязі і в строк тестові 

завдання. 

Обов’язки викладача: надавати допомогу студентам у виборі 

необхідних літературних джерел та інших учбово-методичних матеріалів, 

перевірити і оцінити виконання тестового тренінгу. 
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Тема 1. СУТЬ, МЕТА ТА ФУНКЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Тести  

1. Інвестиції – це: 

a) грошові або інші види активів, розміщені на збереження у фінансово-

кредитні заклади; 

б) вкладання капіталу у відтворення основних фондів (споруд, 

обладнання, транспортних засобів, тощо); 

в) процес управління всіма аспектами інвестиційної діяльності об'єкта 

підприємництва; 

г) усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що розміщуються в 

об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою одержання 

прибутку або досягнення соціального ефекту. 

 

2. Капітальні вкладення – це: 

a) грошові або інші види активів, розміщені на збереження у фінансово-

кредитні заклади; 

б) грошова сума, виділена за домовленістю в рахунок майбутніх платежів 

за матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги; 

в) процес управління всіма аспектами інвестиційної діяльності об'єкта 

підприємництва; 

г) інвестиції у відновлення основних фондів і на приріст матеріально-

виробничих запасів. Ці вкладення здійснюються у формі нового будівництва, 

розширення, реконструкції та технічного переустаткування. 

 

3. Інвестиційна діяльність являє собою: 

a) сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо 

реалізації інвестицій; 

б) загальний період часу від початку вкладання засобів у реальний 

інвестиційний проект до наступного вагомого інвестування в діючий об'єкт; 

в) формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності 

компанії (фірми) і добір найефективніших шляхів їх досягнення; 

г) сформований компанією (фірмою) перелік об'єктів реального та 

фінансового інвестування з урахуванням її інвестиційних цілей. 

 

4. Під інвестиційним менеджментом розуміють: 

a) прогнозування розвитку інвестиційного ринку; 

б) систему заходів, спрямованих на попередження банкрутства компанії 

(фірми) у разі її неплатоспроможності; 

в) процес управління всіма аспектами інвестиційної діяльності об'єкта 

підприємництва; 

г) розміщення капіталу в об'єкти інвестування, для яких відсутній ризик 

можливих фінансових втрат. 
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5. Інвестиційний клімат країни являє собою: 

a) загальний період часу від початку вкладання засобів у реальний 

інвестиційний проект  до наступного вагомого інвестування в діючий об'єкт; 

б) процес створення основних фондів, виробничих потужностей від 

розробки їх техніко-економічних параметрів і до повного досягнення проектних 

показників; 

в) систему правових, економічних і соціальних умов інвестиційної 

діяльності в країні, які значно впливають на доходність інвестицій і рівень 

інвестиційних ризиків; 

г) освоєння технологічних процесів, вихід на проектну потужність та інші 

види діяльності з метою одержання прибутку або досягнення соціального 

ефекту. 

 

6. Інвестиції за об’єктом вкладання коштів можна поділяти на: 

a) внутрішні та іноземні; 

б) приватні, державні, іноземні, спільні; 

в) прямі та непрямі; 

г) реальні та фінансів. 

 

7. За регіональною ознакою інвестиції поділяють на: 

a) внутрішні та іноземні; 

б) приватні, державні, іноземні, спільні; 

в) прямі та непрямі; 

г) реальні та фінансові. 

 

8. За характером участі в інвестуванні інвестиції поділяють на: 

a) внутрішні та іноземні; 

б) приватні, державні, іноземні, спільні; 

в) прямі та непрямі; 

г) реальні та фінансові. 

 

9. Під час виконання функції інвестиційного менеджменту «формування 

інвестиційного портфелю» менеджер підприємства повинен вирішити завдання: 

a) дослідження макроекономічних умов; формування цілей і завдань; 

стратегія розвитку підприємства; 

б) розробка та оцінювання інвестиційних проектів; забезпечення 

необхідних обсягів інвестиційних ресурсів; оцінювання та прогнозування 

ефективності інвестиційної програми; 

в) оперативне управління інвестиційними проектами; моніторинг 

реалізації інвестиційної програми; корекція інвестиційної діяльності; 

г) вивчення особливостей потенційного ринку або окремих його 

сегментів і тих змін, які відбуваються у ньому в момент спостереження 

порівняно з попереднім періодом. 
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10. Під час виконання функції інвестиційного менеджменту 

«прогнозування та планування» менеджер підприємства повинен вирішити 

завдання: 

a) дослідження макроекономічних умов; формування цілей і завдань; 

стратегія розвитку підприємства; 

б) розробка та оцінювання інвестиційних проектів; забезпечення 

необхідних обсягів інвестиційних ресурсів; оцінювання та прогнозування 

ефективності інвестиційної програми; 

в) оперативне управління інвестиційними проектами; моніторинг 

реалізації інвестиційної програми; корекція інвестиційної діяльності; 

г) заходи щодо реалізації включених у портфель інвестиційних проектів, 

моніторингу ефективності окремих об'єктів реального й фінансового 

інвестування та підготовки рішень про поточне коригування портфеля (шляхом 

«виходу» з окремих інвестиційних програм і продажу окремих фондових 

інструментів. 
 

11. Під час виконання функції інвестиційного менеджменту «реалізація 

інвестиційної програми» менеджер підприємства повинен вирішити завдання: 

a) дослідження макроекономічних умов; формування цілей і завдань; 

стратегія розвитку підприємства; 

б) розробка та оцінювання інвестиційних проектів; забезпечення 

необхідних обсягів інвестиційних ресурсів; оцінювання та прогнозування 

ефективності інвестиційної програми; 

в) оперативне управління інвестиційними проектами; моніторинг 

реалізації інвестиційної програми; корекція інвестиційної діяльності; 

г) формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності 

компанії (фірми) і добір найефективніших шляхів їх досягнення. 
 

 

Тема 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Тести  

1. Якій методологічній системі інвестиційного менеджменту притаманна 

характеристика: «сукупність внутрішніх структурних служб та підрозділів 

підприємства, які забезпечують розробку та прийняття управлінських рішень за 

окремими аспектами його інвестиційної діяльності та відповідають за 

результати цих рішень»? 

a) системі організаційного забезпечення; 

б) системі інформаційного забезпечення; 

в) системі аналізу інвестиційної діяльності; 

г) системі контролінгу. 
 

2. Якій методологічній системі інвестиційного менеджменту притаманна 

характеристика: «процес безперервного цілеспрямованого підбору відповідних 

інформативних показників, які необхідні для здійснення аналізу, планування та 
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підготовки ефективних оперативних управлінських рішень за усіма аспектами 

інвестиційної діяльності»? 

a) системі організаційного забезпечення; 

б) системі інформаційного забезпечення; 

в) системі аналізу інвестиційної діяльності; 

г) системі контролінгу. 

 

3. Якій методологічній системі інвестиційного менеджменту властива 

характеристика: «процес дослідження інвестиційної активності та ефективності 

інвестиційної діяльності підприємства з метою відкриття резервів їх росту»? 

a) системі організаційного забезпечення; 

б) системі інформаційного забезпечення; 

в) системі аналізу інвестиційної діяльності; 

г) системі контролінгу. 

 

4. Якій методологічній системі інвестиційного менеджменту притаманна 

характеристика: «контролююча система, яка забезпечує концентрацію 

контрольних дій на найбільш пріоритетних напрямах інвестиційної діяльності 

підприємства, своєчасне виявлення відхилень фактичних її результатів від 

прийняти раніше оперативних управлінських рішень, які забезпечують її 

нормалізацію»? 

a) системі організаційного забезпечення; 

б) системі інформаційного забезпечення; 

в) системі аналізу інвестиційної діяльності; 

г) системі контролінгу. 

 

5. Не створюють центри управління інвестиційною діяльністю 

підприємства: 

a) з простою лінійною організаційною структурою; 

б) з лінійно-функціональною організаційною структурою; 

в) з дивізіональною організаційною структурою; 

г) з проектною організаційною структурою. 

 

6. Мають інвестиційного менеджера або створюють центри управління 

інвестиційною діяльністю в складі окремого підрозділу (наприклад, фінансової 

служби) підприємства: 

a) з простою лінійною організаційною структурою; 

б) з лінійно-функціональною організаційною структурою; 

в) з дивізіональною організаційною структурою; 

г) з проектною організаційною структурою. 

 

7. До показників, які формуються на основі зовнішньої інформації, 

відносять: 

a) макроекономічні показники держави; показники, які характеризують 

кон'юнктуру інвестиційного ринку; показники, які характеризують діяльність 
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контрагентів та конкурентів; нормативно-регулюючі показники; 

б) макроекономічні показники держави; показники, які характеризують 

кон'юнктуру інвестиційного ринку; 

в) показники рівня інвестиційної активності підприємства; показник 

фінансових результатів окремих підрозділів, нормативно-планові показники 

інвестиційної діяльності; 

г) макроекономічні показники держави; показники, які характеризують 

кон'юнктуру інвестиційного ринку; показники рівня інвестиційної активності 

підприємства, показник фінансових результатів окремих підрозділів. 

 

8. До показників, які формуються на основі внутрішньої інформації, 

відносять: 

a) макроекономічні показники держави; показники, які характеризують 

кон'юнктуру інвестиційного ринку; показники, які характеризують діяльність 

контрагентів та конкурентів; нормативно-регулюючі показники; 

б) макроекономічні показники держави; показники, які характеризують 

кон'юнктуру інвестиційного ринку; 

в) показники рівня інвестиційної активності підприємства; показник 

фінансових результатів окремих підрозділів, нормативно-планові показники 

інвестиційної діяльності; 

г) макроекономічні показники держави; показники, які характеризують 

кон'юнктуру інвестиційного ринку; показники рівня інвестиційної активності 

підприємства, показник фінансових результатів окремих підрозділів. 

 

9. Методи Дюпон, СВОТ-аналізу інвестиційної діяльності, портфельного 

аналізу, об’єктно-орієнтованого аналізу належать до системи аналізу: 

a) вертикального; 

б) аналізу R-коефіцієнтів; 

в) порівняльного; 

г) інтегрального. 

 

10. Методи аналізу коефіцієнтів оборотності інвестиційного капіталу, 

рентабельності інвестиційної діяльності, оборотності активів, фінансової 

платоспроможності та стійкості належать до системи аналізу: 

a) вертикального; 

б) горизонтального; 

в) аналізу R-коефіцієнтів; 

г) інтегрального. 

 

11. Характеристика «процес розробки системи планів та планових 

показників із забезпечення розвитку підприємства необхідними інвестиційними 

ресурсами і підвищення ефективності його інвестиційної діяльності в 

наступному періоді» відповідає поняттю: 

a) інвестиційного планування; 

б) бюджетування; 
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в) інвестиційній ідеології; 

г) дисконтування. 

 

12. Характеристика «система основних принципів здійснення 

інвестиційної діяльності підприємства, яка визначається його «місією» та 

менталітетом інвестиційної поведінки» відповідає поняттю: 

a) інвестиційного планування; 

б) бюджетування; 

в) інвестиційній ідеології; 

г) дисконтування. 

 

13. Характеристика «процес оперативного планування короткострокового 

періоду, який розробляється в рамках до 1 року, що відбиває витрати та 

надходження інвестиційних засобів у процесі здійснення різних форм 

інвестиційної діяльності» відповідає поняттю: 

a) інвестиційного планування; 

б) бюджетування; 

в) інвестиційній ідеології; 

г) дисконтування. 

 
14. Характеристика «вартість грошей з плином часу змінюється з 

урахуванням норми прибутку на фінансовому ринку, у якості якої головним 

чином виступає норма позичкового проценту» відноситься до: 

a) концепції інфляції; 

б) концепції вартості грошей у часі; 

в) концепції управляння ризиком; 

г) концепції ліквідності інвестиційної діяльності. 

 

15. Нарахування відсотку лише на початково інвестовану суму 

характеризує: 

a) простий відсоток;   

б) складний відсоток;  

в) відсоткову ставку; 

г) період нарахування. 

 

16. Ефект, коли відсотки прибутку додаються до основної суми та в 

подальшому беруть участь у створенні нового прибутку, називають: 

a) простим відсотком;   

б) складним відсотком;  

в) відсотковою ставкою; 

г) періодом нарахування. 

 

17. Компаундинг – це: 

a) процес зведення  вартості грошей до їхньої теперішньої вартості 

шляхом вилучення з їх майбутньої суми відповідної суми відсотків (що має 
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назву дисконту); 

б) процес зведення теперішньої вартості грошей до їхньої вартості у 

майбутньому шляхом приєднання до їхньої первісної суми нарахованої суми 

відсотків; 

в) загальний період часу, протягом якого здійснюється процес нарощення 

або дисконтування вартості коштів; 

г) обумовлений конкретний часовий термін (у межах загального періоду 

нарахування), у рамках якого розраховується окрема сума відсотка за 

встановленою його ставкою (здійснюється окремий платіж відсотка). 

 

18. До якого методу належить характеристика: «спосіб розрахунку 

платежів, за якого нарахування відсотка здійснюється на початку кожного 

інтервалу»? 

a) попередній  метод нарахування відсотка (метод пренумерандо); 

б) послідовний метод нарахування відсотка (метод постнумерандо або 

декурсивний метод); 

c) дискретного грошового потоку; 

г) безперервного грошового потоку. 

 

19. Ануїтет – це: 

a) спосіб розрахунку платежів, при якому нарахування відсотка 

здійснюється наприкінці кожного інтервалу; 

б) потік коштів за інвестиційною діяльністю, що має чітко обмежений 

період нарахування відсотків і кінцевий термін повернення основної суми 

капіталу; 

в) потік коштів за інвестиційною діяльністю, період нарахування 

відсотків за яким не обмежений, а відповідно не визначений і кінцевий термін 

повернення основної суми капіталу; 

г) тривалий інвестиційний потік платежів, що характеризується 

однаковим рівнем процентних ставок протягом усього періоду. 

 

20. Інвестиційний ризик означає: 

a) інвестиційні операції, за якими  відсутній реальний ризик втрати 

капіталу  або доходу та гарантовано отримання реальної розрахункової суми 

інвестиційного прибутку; 

б) сукупність специфічних видів ризику, які генеруються невизначеністю 

внутрішніх та зовнішніх умов; 

в) показник, що характеризує рівень мінливості курсу котирування 

окремого інвестиційного інструмента (цінного папера) або їхнього портфеля 

стосовно динаміки зведеного індексу цін всього інвестиційного (фондового) 

ринку; 

г) додатковий доход, виплачуваний (або передбачений до виплати) 

інвесторові понад рівня, що може бути отриманий за безризиковими 

інвестиційними операціями. Цей додатковий доход повинний зростати 

пропорційно росту рівню систематичного ризику. 
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Тема 3. ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ 

 
Тести  

1. Інвестиційний ринок – це: 

a) ринок, який складається з ринку об’єктів реального інвестування та 

ринку інструментів фінансового інвестування; 

б) система торгівлі фінансовими інструментами; 

в) ринок, на якому здійснюються операції з обертання грошових коштів; 

г) ринок, який надає можливості позичкового капіталу приватному 

сектору, державі тощо. 

 

2. Інвестиційний товар – це: 

a) об'єкт вкладення, який представляє сторону пропозиції на 

інвестиційному ринку; 

б) обіг інвестицій фізичного капіталу; 

в) обіг інвестицій у сфері фінансового капіталу; 

г) сукупність умов та критеріїв, які показують найбільш ефективні 

напрямки та об’єкти інвестиційної діяльності. 

 

3. Інвестиційна  привабливість – це: 

a) об'єкт вкладення, який представляє сторону пропозиції на 

інвестиційному ринку; 

б) обіг інвестицій фізичного капіталу; 

в) обіг інвестицій у сфері фінансового капіталу; 

г) сукупність умов та критеріїв, які показують найбільш ефективні 

напрямки та об’єкти інвестиційної діяльності. 

 

4. Первинний ринок – це:  

a) об'єкт вкладення, який представляє сторону пропозиції на 

інвестиційному ринку; 

б) обіг інвестицій у сфері фізичного капіталу; 

в) фінансовий ринок, на якому продаються випущені цінні папери 

(облігації або акції) першим покупцям;  

г) ринок, на якому відбуваються товарні операції з продажу або 

перепродажу цінних паперів, нерухомості, автомобілів і інших активів, 

посередник яких не є початковим продавцем, кредитором або ж 

позичальником. 

 

5. Вторинний ринок – це: 

a) об'єкт вкладення, який представляє сторону пропозиції на 

інвестиційному ринку; 

б) обіг інвестицій у сфері фізичного капіталу; 

в) фінансовий ринок, на якому продаються випущені цінні папери – 

облігації або акції першим покупцям;  



 13 

г) ринок, на якому відбуваються товарні операції з продажу або 

перепродажу цінних паперів, нерухомості, автомобілів і інших активів, 

посередник яких не є початковим продавцем, кредитором або ж 

позичальником. 

 

6. Ринкова ціна фінансових активів – це: 

a) сукупність умов та критеріїв, які показують найбільш ефективні 

напрямки та об’єкти інвестиційної діяльності; 

б) «корисність» капіталу з позицій його здатності забезпечувати 

вкладникові додатковий дохід; 

в) оцінка розміру грошових активів у відповідних грошових одиницях без 

урахування  зміни купівельної вартості грошей у  періоді, що розглядається; 

г) додатковий доход, який виплачується (або передбачений до виплати) 

інвесторові з метою повернення  фінансових втрат від знецінення грошей у 

зв'язку з інфляцією. Рівень цього доходу звичайно прирівнюється до темпу 

інфляції. 

 

7. Основними елементами інвестиційного ринку є: 

a) попит та ціна; 

б) ціна  та пропозиція; 

в) конкуренція; 

г) попит, пропозиція, ціна та конкуренція. 

 

8. Які макроекономічні показники оцінюють кон'юнктуру інвестиційного 

ринку? 

a) показники ринку фондових інструментів (види основних фінансових 

інструментів, обсяги та ціни за основним фінансовими інструментами, індекс 

динаміки цін тощо); 

б) показники ринку грошових інструментів (ставка за кредитами та 

депозитами, офіційні та комерційні ставки валют тощо); 

в) показники ринку капітальних товарів та послуг (види основних товарів 

та послуг, обсяги та ціни за основними товарами та послугами, середні ціни на 

інвестиційні послуги); 

г) усі відповіді правильні. 

 

9. Основними елементами оцінки інвестиційної привабливості окремих 

галузей є: 

a) оцінка рівня перспективи розвитку галузі; 

б) середньогалузева рентабельність діяльності підприємств; 

в) оцінка галузевих інвестиційних ризиків; 

г) оцінка рівня перспективи розвитку галузі, середньогалузева рентабельність 

діяльності підприємств, оцінка галузевих інвестиційних ризиків. 

 

10. Основними елементами оцінки інвестиційної привабливості окремих 

регіонів є: 
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a) оцінка рівня перспективи розвитку регіону, його демографічні 

характеристики, оцінка рівня інвестиційної інфраструктури в регіоні, оцінка 

рівня розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури, оцінка 

ступеня небезпечності інвестиційної діяльності в регіоні; 

б) демографічні характеристики регіону; 

в) оцінка рівня інвестиційної інфраструктури в регіоні; 

г) оцінка рівня розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури, 

оцінка ступеня небезпечності інвестиційної діяльності в регіоні. 

 

 

Тема 4. РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Тести  

1. Інвестиційна стратегія – це: 

a) система довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства, 

які визначаються загальними завданнями його розвитку та інвестиційною 

ідеологією, а також вибором найбільш ефективних шляхів їх досягнення; 

б) сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо 

реалізації інвестицій; 

в) загальний період часу від початку вкладання засобів у реальний 

інвестиційний проект до наступного вагомого інвестування в діючий об'єкт; 

г) сформований підприємством перелік об'єктів реального та фінансового 

інвестування. 

 

2. Основними факторами впливу на розробку інвестиційної стратегії є: 

a) інвестиційна активність підприємств; 

б) зростання курсу валюти; 

в) темпи технологічного прогресу; 

г) інвестиційна активність підприємства, темпи технологічного прогресу, 

коливання кон'юнктури інвестиційного ринку, державна інвестиційна політика, 

життєвий цикл підприємства, зміна цілей операційної діяльності підприємства. 

 

3. Основними елементами, які формують стратегічний інвестиційний 

рівень підприємства, є: 

a) рівень стратегічного мислення власника та інвестиційних менеджерів, 

рівень знань інвестиційних менеджерів, можливості формування інвестиційних 

ресурсів; 

б) рівень інвестиційної культури підприємства, відповідність інвестиційної 

активності підприємств планам його розвитку; 

в) наявність у підприємства цілісної загальної стратегічної концепції його 

розвитку, рівень ефективності систем планування, аналізу, контролю на 

підприємстві, відповідність організаційної структури управління завданням 

його розвитку; 

г)  усі відповіді правильні. 
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4. Основними етапами процесу розробки інвестиційної стратегії є: 

a) визначення загального періоду формування інвестиційної стратегії, 

дослідження факторів зовнішнього середовища і кон'юнктури ринку, оцінка 

слабких та сильних сторін підприємства для реалізації інвестиційної діяльності; 

б) формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності, аналіз 

стратегічних альтернатив з вибором напрямів та форм інвестування, визначення 

стратегічних напрямків формування інвестиційних ресурсів, формування 

інвестиційної політики за основними аспектами інвестиційної діяльності; 

в) розробка системи заходів із забезпечення реалізації інвестиційної 

стратегії, оцінка результативності розробленої інвестиційної стратегії; 

г) усі відповіді правильні. 

 

5. Складовими інвестиційної стратегії підприємства є: 

a) політика управління реальними інвестиціями, політика управління 

фінансовими інвестиціями, політика формування інвестиційних ресурсів, 

політика управління інвестиційними ризиками;  

б) політика управління реальними інвестиціями, політика управління 

фінансовими інвестиціями; 

в) політика формування інвестиційних ресурсів;  

г) політика управління реальними інвестиціями, політика управління 

фінансовими інвестиціями, політика управління інвестиційними ризиками. 

 

6. Стратегічні цілі інвестиційної діяльності в залежності від 

функціонального напряму інвестиційної діяльності класифікують на: 

a) економічні та неекономічні; 

б) цілі реального інвестування, фінансового інвестування, формування 

інвестиційних ресурсів; 

в) стратегічні цілі підприємства, стратегічні цілі окремих стратегічних 

зон, стратегічні цілі окремих стратегічних господарських центрів; 

г) внутрішні та зовнішні. 

 

7. Стратегічні цілі інвестиційної діяльності в залежності від об’єкта 

стратегічного управління класифікують на: 

a) економічні та неекономічні; 

б) цілі реального інвестування, фінансового інвестування, формування 

інвестиційних ресурсів; 

в) стратегічні цілі підприємства, стратегічні цілі окремих стратегічних 

зон, стратегічні цілі окремих стратегічних господарських центрів; 

г) прямі та підтримуючи. 

 

8. Якій стадії життєвого циклу підприємства відповідають стратегічні цілі 

інвестиційної діяльності: забезпечення високих темпів реального інвестування, 

забезпечення беззбитковості інвестиційної діяльності? 

a) «юність»; 

б) «зрілість»; 
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в) «дитинство»; 

г) «старіння». 

 

9. Якій стадії життєвого циклу підприємства відповідають стратегічні цілі 

інвестиційної діяльності: забезпечення виходу на «критичну масу» інвестицій, 

диверсифікація форм реального інвестування, формування портфелю 

фінансових інвестицій, забезпечення необхідних темпів приросту капіталу, 

який інвестується? 

a) «юність»; 

б) «рання зрілість»; 

в) «дитинство»; 

г) «старіння». 

 

10. Якій стадії життєвого циклу підприємства відповідають стратегічні 

цілі інвестиційної діяльності: реновація амортизуємих активів, «стиск» 

портфелю фінансових інвестицій, дезінвестування капіталу окремих 

нерентабельних об’єктів, реінвестування капіталу для підтримки операційної 

діяльності? 

a) «юність»; 

б) «рання зрілість»; 

в) «дитинство»; 

г) «старіння». 

 

11. Вибір форм інвестування визначають фактори: 

a) стадія життєвого циклу підприємства, розмір підприємства; 

б) рівень інфляції, ставка відсотка на фінансовому ринку; 

в) функціональна спрямованість діяльності підприємства, характер 

стратегічних змін операційної діяльності; 

г) усі відповіді правильні. 

 

 

Тема 5. СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Тести  

1. Інвестиційні ресурси підприємства – це: 

a) усі форми капіталу, які підприємство вкладає в об’єкти реального та 

фінансового інвестування; 

б) використання підприємством  позичених коштів, які впливають на 

зміну коефіцієнту рентабельності власного капіталу; 

в) співвідношення використання власних та позичених коштів, за якого 

забезпечується найбільш ефективна пропорційність між коефіцієнтами 

фінансової рентабельності та фінансової стійкості; 

г) сума позиченого капіталу в розрахунку на 1 одиницю власного 

капіталу. 
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2. Фінансовий леверидж – це: 

a) використання підприємством  позичених коштів, які впливають на 

зміну коефіцієнту рентабельності власного капіталу; 

б) усі форми капіталу, які підприємство вкладає в об’єкти реального та 

фінансового інвестування; 

в) співвідношення використання власних та позичених коштів, за якого 

забезпечується найбільш ефективна  пропорційність між коефіцієнтами 

фінансової рентабельності та фінансової стійкості; 

г) індикатор ступеню ефекту фінансового левериджу, який пов’язаний з 

різним рівнем податку на прибуток. 

 

3. Політика формування інвестиційних ресурсів – це: 

a) співвідношення використання власних та позичених коштів, за якого 

забезпечується найбільш ефективна  пропорційність між коефіцієнтами 

фінансової рентабельності та фінансової стійкості; 

б) забезпечення необхідного рівня самофінансування інвестиційної 

діяльності підприємства, найбільш ефективних форм залучення позиченого 

капіталу з різних джерел; 

в) використання підприємством  позичених коштів, які впливають на 

зміну коефіцієнту рентабельності власного капіталу; 

г) комплекс дій, які вливають на оперативне управління підприємством. 

 

4. Яких принципів повинні дотримуватися інвестиційні менеджери під 

час формування інвестиційних ресурсів? 

a) розвиток інвестиційної діяльності підприємства; 

б) забезпечення рівності обсягу інвестиційних ресурсів та обсягу 

інвестиційних потреб, оптимальність структури інвестиційних ресурсів; 

в) мінімізація витрат із формування інвестиційних ресурсів з різних 

джерел, ефективне використання інвестиційних ресурсів; 

г) усі відповіді правильні. 

 

5. Метод оптимізації загальної потреби інвестиційних ресурсів, який 

базується на аксіомі: загальна сума активів нового підприємства рівна загальної 

сумі інвестиційного капіталу, – це: 

a) балансовий; 

б) метод аналогій; 

в) метод компаундингу; 

г) метода граничної капіталоємкості. 

 

6. Метод оптимізації загальної потреби інвестиційних ресурсів, який 

головним чином використовують на попередніх етапах до розробки бізнес-

плану та враховує обсяг інвестиційного капіталу на одиницю виробленої 

продукції, – це: 

a) балансовий; 

б) метод аналогій 
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в) метод компаундингу 

г) метода граничної капіталоємкості. 

 

7. Форма фінансування, що здійснюється у випадку, коли інвестуються 

інноваційні проекти з високим рівнем ризику в обмін на частку в статутному 

фонді таких підприємств або на пакет акцій, – це: 

a) акціонування; 

б) кредитне фінансування; 

в) повне самофінансування; 

г) венчурне фінансування. 

 

8. Форма фінансування, яка використовується у випадку 

короткострокових або середньострокових проектів із високим рівнем 

рентабельності, який перевищує рівень процентних ставок, – це: 

a) акціонування; 

б) кредитне фінансування; 

в) повне самофінансування; 

г) венчурне фінансування. 

 

9. У процесі розвитку підприємства динаміка граничної вартості капіталу: 

a) зростає; 

б) знижується; 

в) залишається незмінною; 

г) зростає і знижується. 

 

10. Якщо рівень граничної середньозваженої вартості капіталу 

знижується, то ринкова вартість підприємства: 

a) зростає; 

б) знижується; 

в) залишається незмінною; 

г) зростає і знижується. 

 

11. Якщо гранична середньозважена вартість капіталу перевищує 

внутрішню ставку дохідності проекту, то: 

a) проект можна реалізовувати; 

б) проект слід відкинути; 

в) потрібні додаткові інвестиційні ресурси; 

г) необхідно додатково проаналізувати проект за іншими критеріями. 

 

12. Якщо гранична середньозважена вартість капіталу перевищує вартість 

обслуговування за фінансовим лізингом, то: 

a) проект можна реалізовувати; 

б) проект слід відкинути; 

в) потрібні додаткові інвестиційні ресурси; 

г) необхідно додатково проаналізувати проект за іншими критеріями. 
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13. Якщо значення диференціалу фінансового левериджу позитивне і 

зростає, то значення ефекту фінансового левериджу: 

a) зростає; 

б) знижується; 

в) залишається незмінним; 

г) зростає і знижується. 

 

14. Якщо значення диференціалу фінансового левериджу позитивне, а 

коефіцієнт фінансового левериджу зростає, то значення коефіцієнту 

рентабельності власного капіталу: 

a) зростає; 

б) знижується; 

в) залишається незмінним; 

г) дорівнює 0. 

 

 

Тема 6. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Тести  

1. Основними особливостями реального інвестування є: 

a) головна форма реалізації стратегії економічного розвитку 

підприємства; 

б) знаходиться у тісному зв’язку з операційною діяльністю підприємства; 

в) забезпечують як правило більшу рентабельність та постійні чисті 

грошові потоки; 

г) усі відповіді правильні. 

 

2. Політика управління реальними інвестиціями – це: 

a) політика, яка забезпечує здійснення цілей інвестиційної стратегії 

підприємства, забезпечує підготовку, оцінку та реалізацію найбільш 

ефективних інвестиційних проектів; 

б) сукупність фаз інвестиційної діяльності, у процесі яких забезпечується 

здійснення інвестиційного процесу та досягаюся основні цілі інвестиційної 

діяльності; 

в) одна з форм оперативного плану інвестиційної діяльності 

підприємства, яка визначає обсяги, терміни  та виконавців окремих робіт, які 

пов'язані з його здійсненням; 

г) процес аналізу стану реального інвестування у попередньому періоді. 

 

3. Інвестиційний цикл – це: 

a) фази інвестиційної діяльності, у процесі яких забезпечується 

здійснення інвестиційного процесу та досягаюся основні цілі інвестиційної 

діяльності; 

б) період монтажу обладнання; 
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в) написання бізнес-плану; 

г) період реалізації реального інвестиційного проекту. 

 

4. Інвестиційний проект – це: 

a) основний документ, який визначає необхідність здійснення реального 

інвестування, де за визначеною послідовністю розділів подано основні 

характеристики проекту та фінансові показники; 

б) одна з форм оперативного плану інвестиційної діяльності 

підприємства, яка визначає обсяги, терміни  та виконавців окремих робіт, що 

пов'язані з його здійсненням; 

в) опис фаз інвестиційної діяльності, у процесі яких забезпечується 

здійснення інвестиційного процесу та досягаюся основні цілі інвестиційної 

діяльності; 

г) модернізація, реконструкція, нове будівництво тощо. 

 

5. Капітальні вкладення – це: 

a) кошти, вкладені в придбання (виготовлення) нового обладнання, в 

тому числі затрати на його доставку, установку та пуск; 

б) вкладення, що здійснюються за рахунок коштів фонду відновлення 

підприємства; 

в) кошти, що вкладені в розширене відтворення основних фондів; 

г) усі відповіді правильні. 

 

6. Проекти, спрямовані на забезпечення та реалізацію визначеної стратегії 

розвитку підприємств, – це: 

a) мегапроекти; 

б) мультипроекти; 

в) мініпроекти; 

г) монопроекти. 

 

7. Формами реального інвестування є: 

a) модернізація, реконструкція, нове будівництво тощо; 

б) участь у статутних фондах інших компаній, інвестиції в цінні папери, 

покупка валюти; 

в) покупка нематеріальних активів строком більше 1 року; 

г) покупка нового обладнання, покупка акцій, оформлення депозитних 

договорів, реновація. 

 

8. За функціональною спрямованістю інвестиційні проекти класифікують на: 

a) проекти розвитку та санації; 

б) невеликі, середні та великі; 

в) проекти підвищення якості продукції, розширення асортименту, 

зниження собівартості тощо; 

г) фінансовані з внутрішніх джерел, за рахунок кредиту, за рахунок 

акціонування тощо. 
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9. Зміст експлуатаційної фази проекту полягає в наступному: 

a) визначення інвестиційних можливостей, аналіз альтернативних 

варіантів, попередній вибір проекту, висновок за проектом, рішення про 

інвестування; 

б) встановлення правової, фінансової та організаційної основ для 

здійснення проекту, придбання і передача технологій, детальне проектне 

опрацювання та укладання контрактів, будівельні роботи і монтаж 

устаткування, здача об’єкту інвестування в експлуатацію та запуск; 

в) техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту; 

г) виробниче освоєння інвестицій та безпосередня господарська 

діяльність підприємства; розширення, інновації, зміна і реабілітація об’єкту 

інвестування, дослідження інших пропозицій. 

 

10. Бізнес-план інвестиційного проекту – це: 

a) виклад для потенційного партнера або інвестора результатів 

маркетингового дослідження, обґрунтування стратегії освоєння ринку та 

очікуваних фінансових результатів; 

б) документ, який містить зобов’язання підприємства щодо подальшої 

діяльності та обґрунтування можливостей їх виконання; 

в) основа для переговорів з потенційним інвестором для визначення його 

зацікавленості в проекті; 

г) усі відповіді правильні. 

 

 
Тема 7. ПРАВИЛА ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ 

 

Тести  

1. Період окупності – це: 

a) час, який потрібен для того, щоб сума надходжень від реалізації 

проекту відшкодувала суму витрат на його впровадження; 

б) відношення чистих грошових надходжень без урахування амортизації 

до суми початкових інвестицій; 

в) ставка дисконту, за якої віддача від інвестиційного проекту дорівнює 

початковим інвестиціям у проект; 

г) відношення віддачі капіталу до вкладеного капіталу. 

 

2. Індекс прибутковості – це: 

a) час, який потрібен для того, щоб сума надходжень від реалізації 

проекту відшкодувала суму витрат на його впровадження; 

б) відношення чистих грошових надходжень без урахування амортизації 

до суми початкових інвестицій; 

в) ставка дисконту, за якої віддача від інвестиційного проекту дорівнює 

початковим інвестиціям у проект; 
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г) відношення віддачі капіталу до вкладеного в інвестиційний проект 

капіталу. 

 

3. Інвестиційний проект приймається до реалізації, якщо: 

a) чиста дисконтована вартість перевищує 0; 

б) норма дохідності відповідає вимогам інвестора; 

в) індекс прибутковості перевищує 1; 

г) усі відповіді правильні. 

 

4. Для факторів, вплив яких можна виміряти кількісно лише частково, 

головні напрями проведення діагностики наступні: 

a) аналіз доходності інвестицій; 

б) аналіз природи асигнувань на накладні витрати; 

в) аналіз джерел фінансування інвестицій; 

г) відповіді б і в правильні. 

 

5. Ризик реального інвестиційного проекту визначається як: 

a) вірогідність появи несприятливих наслідків у формі втрати очікуваного 

інвестиційного доходу в умовах невизначеності його здійснення; 

б) одна з форм оперативного плану інвестиційної діяльності 

підприємства, яка визначає обсяги, терміни та виконавців окремих робіт, що 

пов'язані з його здійсненням; 

в) вірогідність появи сприятливих наслідків у формі отримання 

очікуваного інвестиційного доходу в умовах невизначеності його здійснення; 

г) гарантований фінансовий результат. 

 

6. За рівнем фінансових втрат інвестиційний ризик класифікують на: 

a) той, що страхується та не страхується; 

б) постійний та тимчасовий; 

в) зовнішній та внутрішній; 

г) допустимий, критичний та катастрофічний. 

 

7. Зоні допустимого ризику відповідає: 

a) гарантований фінансовий результат – у розмірі розрахунку суми 

прибутку, рівень прибутку – між плановим та мінімальним; 

б) фінансові втрати – у розмірі розрахунку суми прибутку, рівень 

прибутку – між мінімальним та точкою беззбитковості; 

в) фінансові втрати – у розмірі розрахунку суми доходу, рівень прибутку 

– між точкою беззбитковості та бездохідністю; 

г) фінансові втрати – у розмірі власного капіталу, рівень прибутку – між 

точкою бездохідності та банкрутства. 

 

8. За яким методом оцінюють ефективність інвестиційних проектів? 

a) методом Монте-Карло; 

б) методом дисконтованих оцінок та статичними методами розрахунку; 
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в) методом сценаріїв; 

г) метод «дерева рішень». 

 

9. Для оцінки ризику використовують: 

a) метод Монте-Карло; 

б) дисконтовані оцінки та статичні методи розрахунку; 

в) метод сценаріїв, метод «дерева рішень»; 

г) а, в та інші. 

 

10. Нейтралізація ризиків можлива завдяки: 

a) страхуванню ризику, лімітуванню ризику, самострахуванню; 

б) гарантії від контрагентів, визначенню та закріпленню положень у 

контракті стосовно Форс-Мажору; 

в) розподілу ризику, встановленню та закріпленню в договорах штрафних 

санкцій, компенсацій фінансових втрат, тощо; 

г) усі відповіді правильні. 

 

 

Тема 8. ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Тести  

1. Принципи формування інвестиційної програми такі: 

a) багатокритеріальність відбору проектів  до інвестиційної програми; 

б) диференціація  критеріїв відбору за видами інвестиційних проектів; 

в) зв'язок інвестиційної програми з виробничою і фінансовою програмами 

підприємства; 

г) усі відповіді правильні. 

 

2. Календарний план – це: 

a) одна з форм оперативного плану інвестиційної діяльності 

підприємства, яка визначає обсяги, терміни та виконавців окремих робіт, які 

пов'язані з його здійсненням; 

б) одна з форм оперативного плану інвестиційної діяльності 

підприємства, яка визначає обсяги, терміни та джерела фінансування окремих 

робіт, які пов'язані з його здійсненням; 

в) основний документ, який визначає необхідність здійснення реального 

інвестування, де за визначеною послідовністю розділів подано основні 

характеристики проекту та фінансові показники; 

г) опис фаз інвестиційної діяльності, у процесі яких забезпечується 

здійснення інвестиційного процесу та досягаюся основні цілі інвестиційної 

діяльності. 

3. Принципом розробки календарного плану реалізації інвестиційних 

проектів не є: 

a) тимчасова диференціація календарного плану; 
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б) фінансова диференціація календарного плану; 

в) зв'язок інвестиційної програми з виробничою і фінансовою програмами 

підприємства; 

г) розподіл відповідальності за виконану роботу. 

 

4. Бюджетування капітальних вкладень – це: 

a) одна з форм оперативного плану інвестиційної діяльності 

підприємства, яка визначає обсяги, терміни та виконавців окремих робіт, які 

пов'язані з його здійсненням; 

б) одна з форм оперативного плану інвестиційної діяльності 

підприємства, яка визначає обсяги, терміни та джерела фінансування окремих 

робіт, які пов'язані з його здійсненням; 

в) головна форма реалізації стратегії економічного розвитку 

підприємства; 

г) довгостроковий план реального інвестування. 

 

5. Які форми забезпечують вихід з програми? 

a) відмова від реалізації проекту перед початком монтажно-будівельних 

робіт; 

б) продаж незавершеного будівництва, цілісного майнового комплексу; 

в) залучення позиченого капіталу в інвестуванні, акціонування зі 

зменшенням частки власного інвестиційного капіталу; 

г) усі відповіді правильні. 

 

6. Етапами формування політики управління реальними інвестиціями є: 

a) аналіз стану реального інвестування в попередньому періоді; 

визначення обсягу реального інвестування в наступному періоді; визначення 

форм реального інвестування;  

б) вибір варіантів інвестування; підготовка бізнес-планів реальних 

проектів; забезпечення високого рівня ефективності, мінімального ризику та 

ліквідності проекту; формування програми реального інвестування; 

забезпечення реалізації інвестиційного проекту та інвестиційної програми; 

в) участь в капіталі інших компаній; визначення обсягу інвестиційних 

ресурсів для покупки акцій; оцінка ефективності придбання цінних паперів; 

г)  відповіді а і б правильні. 

 

7. Причиною зниження ефективності реалізації окремих інвестиційних 

проектів підприємства є: 

a) відчутне зростання рівня конкуренції на ринку; 

б) істотна жорсткість системи оподаткування; 

в) значне збільшення тривалості будівництва; 

г) усі відповіді правильні. 

8. Капітальні витрати – це: 

a) витрати на виготовлення продукції та загальновиробничі (накладні) 

витрати; 
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б) витрати, спрямовані на відтворення основних фондів у виробничій та 

невиробничій сферах; 

в) кошти, що вкладаються на придбання основних засобів та на приріст 

запасів; 

г) витрати на придбання довгострокових активів, що функціонують 

протягом довгострокового періоду з поступовою амортизацією вартості. 

 

9. Під час складання бюджету інвестиційного проекту можна 

використовувати підхід:  

a) норми дохідності проекту; 

б) чистої приведеної вартості; 

в) індексу рентабельності проекту; 

г) усі відповіді правильні. 

 

10. Додатковим критерієм ухвалення рішення про вихід реальних 

проектів з інвестиційної програми є:  

a) збільшення тривалості окупності інвестицій; 

б) зниження іміджу компанії в силу раніше не врахованих обставин; 

в) зростання тривалості інвестиційного циклу до початку ефективної 

експлуатації проекту; 

г) усі відповіді правильні. 

 

 

Тема 9. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Тести  

1. Придбання «ноу-хау» на основі ліцензійних угод належить до: 

а) інноваційних інвестицій у формі купівлі готової науково-технічної 

продукції; 

б) інноваційних інвестицій у формі розробки нової науково-технічної 

продукції; 

в) не належить до інноваційних інвестицій; 

г) усі відповіді правильні. 

 

2. Термін «інновація» в Законі України «Про інноваційну діяльність» 

визначається як: 

а) новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні 

технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення 

виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 

істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери; 

б) ідея, яка доведена до практичного застосовування у ринкових умовах; 

в) сукупність прогресивних знань і навичок, застосовуваних у техніці, 

технології, організації виробництва, які на інших об'єктах дають ефект; 

г) створення нової якості продукту (або послуги). 



 26 

 

3. Нововведення – це: 

а) прибуткове використання новацій у вигляді нових технологій, нових 

типів продукції чи послуг; 

б) освоєння нового ринку збуту; 

в) впровадження практично невідомого методу (засобу) організації 

виробництва; 

г) створення нової техніки, технологій, продуктів. 

 

4. «Ноу-хау» – це: 

а) не захищені документами та неопубліковані знання, досвід наукового, 

технічного, управлінського та іншого характеру; 

б) сукупність прогресивних знань і навичок, застосовуваних у техніці, 

технології, організації виробництва, які на інших об'єктах дають ефект; 

в) ідея, яка доведена до практичного застосування у ринкових умовах; 

г) створення нової техніки, технологій. 

 

5. Інноваційний процес – це: 

а) паралельно-послідовне здійснення науково-дослідної, інноваційної, 

господарської діяльності на основі маркетингових досліджень; 

б) етапи життєвого циклу нововведення від формування ідеї до її 

розробки і поширення; 

в) процес фінансування та інвестування розробки, розповсюдження 

нового типу продукції чи послуг; 

г) процес створення нової продукції (послуг). 

 

6. Які стратегії використовують керівники при здійсненні інноваційних 

інвестицій? 

а) стратегія росту, стратегія ліквідації, стратегія прискореного росту; 

б) «усе нове – сам», «відставання з мінімальними витратами»; 

в) «швидкий другий», «заповнення прогалин»; 

г) відповіді б і в правильні. 

 

7. Тип інноваційної стратегії, пов'язаний з діяльністю підприємств, які 

самі розробляють і першими впроваджують інновації, – це: 

а) «усе нове – сам»; 

б) стратегія диверсифікації; 

в) стратегії росту; 

г) «швидкий другий». 

 

8. До якої стратегії інвестування інновацій відноситься характеристика – 

«підприємство свідомо не здійснює розробку власними силами нової науково-

технічної продукції, а чекає її появи на ринку. Однак у випадку успіху 

інноваційної діяльності якогось «ризикового» підприємства, намагається 

використати основні види цієї продукції і технології в своїй діяльності? 
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а) «відставання з мінімальними витратами»; 

б) стратегії концентрованого росту; 

в) «заповнення прогалин»; 

г) «швидкий другий». 

 

9. До якої стратегії інвестування інновацій відноситься характеристика – 

«в основі цього типу інноваційної стратегії лежить перебудова тільки окремих 

елементів виробничо-господарського комплексу, що не вимагають ні значного 

обсягу інвестицій, ні швидкої їх реалізації? 

а) «відставання з мінімальними витратами»; 

б) «заповнення прогалин»; 

в) «авангардна стратегія»; 

г) «швидкий другий». 

 

10. До управління інноваційними інвестиціями відносяться наступні 

етапи управління діяльністю підприємства: 

а) аналіз стану інноваційних активів, що використовуються 

підприємством та формування загальної потреби в інноваційних інвестиціях 

відповідно до інноваційної стратегії підприємства; 

б) вибір і оцінювання вартості окремих об'єктів інноваційного 

інвестування; планування потреби в інвестиційних ресурсах за окремими 

етапами здійснення інвестиційної діяльності підприємства; визначення 

ефективності інноваційних інвестицій 

в) аналіз стану інноваційних активів, що використовуються 

підприємством та визначення ефективності інноваційних інвестицій; 

г) відповіді а і б правильні. 

 

 

Тема 10. РОЗРОБКА ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Тести  

1. Фінансові інвестиції – це: 

a) інвестиції в нові основні фонди; 

б) інвестиції в фінансові інструменти; 

в) інвестиції в уставні фонди компаній; 

г) інвестиції в оборотні активи. 

 

2. Фінансовий ринок – це: 

a) сукупність фінансових інститутів, що направляють потік коштів від 

власників до позичальників за допомогою фондових інструментів (цінних  

паперів; 

б) місце, де відбудуться обставини, за яких інвестор понесе збитки від 

інвестицій у фондовий портфель, а також операцій із залучення ресурсів  для 

створення портфелю; 
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в) процес збільшення ролі цінних паперів на фінансовому ринку на шкоду 

банківським кредитам; 

г) грошові документи, що засвідчують право володіння грошима, 

визначають відносини між особою, що їх випустила, та їх власником. Крім 

того, вони передбачають можливість виплати доходу у вигляді дивідендів або 

відсотків, а також передачу грошових та інших прав, що випливають  з цих 

документів, іншим особам. 

 

3. Сек’ютерізація – це: 

a) сукупність фінансових інститутів, що направляють потік коштів від 

власників (власників) до  позичальників за допомогою фондових інструментів 

(цінних  паперів); 

б) ступінь можливості того, що відбудуться обставини, за яких інвестор 

понесе збитки від інвестицій у фондовий портфель, а також операцій із 

залучення ресурсів  для створення портфелю; 

в) процес збільшення ролі цінних паперів на фінансовому ринку на шкоду 

банківським кредитам; 

г) грошові документи, що засвідчують право володіння грошима, 

визначають відносини між особою, що їх випустила, та їх власником. Крім 

того, вони передбачають можливість виплати доходу у вигляді дивідендів або 

відсотків, а також передачу грошових і інших прав,  що випливають з цих 

документів, іншим особам. 

 

4. Цінні папери – це: 

a) сукупність фінансових інститутів, що направляють потік коштів від 

власників (власників) до позичальників за допомогою фондових інструментів 

(цінних паперів); 

б) цінні бізнес-плани; 

в) процес збільшення ролі цінних паперів на фінансовому ринку на шкоду 

банківським кредитам; 

г) грошові документи, що засвідчують право володіння грошима, 

визначають відносини між особою, що їх випустила, та їх власником. Крім 

того, вони передбачають можливість виплати доходу у вигляді дивідендів або 

відсотків, а також передачу грошових і інших прав,  що випливають з цих 

документів, іншим особам. 

 

5. Які учасники фінансового ринку є фінансовими посередниками?  

a) брокери, комерційні банки; інвестиційні компанії і фонди; трастові 

компанії (фонди); фінансово-промислові групи і холдингові компанії; фінансові 

будинки (супермаркети), що надають комплексні фінансові послуги своїм 

клієнтам; 

б) фондові і валютні біржі; депозитарії цінних паперів; реєстратори 

цінних паперів; розрахунково-клірингові центри; інформаційно-консультаційні 

центри; 

в) продавці і покупці цінних паперів; 
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г) підприємства, які виробляють продукцію, надають послуги, виконують 

роботи. 

 

6. Цінний папір без установленого терміну обороту, що засвідчує пайову 

участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в 

акціонерному товаристві і право  на участь у керуванні їм, дає його власнику 

право на одержання частини прибутку у вигляді  дивідендів, а також на участь 

у розподілі майна у випадку ліквідації акціонерного товариства, - це: 

a) акція; 

б) облігація; 

в) ощадний сертифікат; 

г) вексель. 

 

7. Цінний папір, що засвідчує внесення їхнім власником коштів і 

підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього 

цінного паперу в передбачений термін з виплатою відсотків (якщо інше не 

передбачене умовами випуску), – це: 

a) акція; 

б) облігація; 

в) ощадний сертифікат; 

г) вексель. 

 

8.  Політика управління фінансовими інвестиціями – це: 

a) сукупність заходів, які забезпечують  вибір найбільш ефективних 

фінансових інструментів вкладання капіталу та своєчасне його реінвестування; 

б) сукупність фінансових інструментів, які визначені для здійснення 

фінансового інвертування у відповідності з розробленою інвестиційною 

політикою; 

в) обґрунтування та реалізація управлінських рішень, які забезпечують 

підтримку цільової інвестиційної спрямованості сформованого портфелю за 

критеріями його дохідності, ризику, ліквідності шляхом ротації окремих його 

інструментів; 

г) вірогідність відхилення фактичного інвестиційного доходу від 

очікуваної величини в ситуації невизначеності динаміки кон'юнктури 

відповідного сегменту інвестиційного ринку. 

 

9. Ризик окремого фінансового інструмента інвестування – це: 

a) сукупність заходів, які забезпечують  вибір найбільш ефективних 

фінансових інструментів вкладання капіталу та своєчасне його реінвестування; 

б) вірогідність відхилення фактичного інвестиційного доходу від 

очікуваної величини у ситуації невизначеності динаміки кон'юнктури 

відповідного сегменту інвестиційного ринку; 

в) сукупність фінансових інструментів, які визначені для здійснення 

фінансового інвертування у відповідності з розробленою інвестиційною 

політикою; 
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г) обґрунтування та реалізація управлінських рішень, які забезпечують 

підтримку цільової інвестиційної спрямованості сформованого портфелю за 

критеріями його дохідності, ризику, ліквідності шляхом ротації окремих його 

інструментів. 

 

10. Формою фінансового інвестування є: 

a) вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємства; 

б) вкладення капіталу в доходні види грошових інструментів; 

в) вкладення капіталу в доходні види фондових інструментів; 

г) усі відповіді правильні. 

 

 

Тема 11. УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Тести  

1. Інвестиційний портфель підприємства – це: 

a) сукупність заходів, які забезпечують  вибір найбільш ефективних 

фінансових інструментів вкладання капіталу та своєчасне його реінвестування; 

б) обґрунтування та реалізація управлінських рішень, які забезпечують 

підтримку цільової інвестиційної спрямованості сформованого портфелю за 

критеріями його дохідності, ризику, ліквідності шляхом ротації окремих його 

інструментів; 

в) вірогідність відхилення фактичного інвестиційного доходу від 

очікуваної величини у ситуації невизначеності динаміки кон'юнктури 

відповідного сегменту інвестиційного ринку; 

г) сукупність фінансових інструментів, які визначені для здійснення 

фінансового інвертування у відповідності з розробленою інвестиційною 

політикою. 

 

2. Оберіть модель управління портфелями цінних паперів, якій належить 

характеристика – «... ґрунтується на фундаментальному і технічному аналізі 

фондового ринку. Геть наголошує на широку диверсифікованість цінних 

паперів по галузях господарства. В основному здобуваються папери відомих 

промислових компаній, що мають стійке фінансове становище»: 

a) традиційна; 

б) сучасна; 

в) комбінована; 

г)  адміністративна. 

 

3. Оберіть модель управління портфелями цінних паперів, якій належить 

характеристика – «… базується на використанні статистичних і математичних 

методів. Її відмінність полягає у взаємозв'язку між ринковим ризиком і 

доходом»: 

a) традиційна; 
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б) сучасна; 

в) комбінована; 

г) адміністративна. 

 

4. Оперативне управління реструктуризацією портфелю фінансових 

інвестицій – це: 

a) сукупність заходів, які забезпечують  вибір найбільш ефективних 

фінансових інструментів вкладання капіталу та своєчасне його реінвестування; 

б) сукупність фінансових інструментів, які визначені для здійснення 

фінансового інвертування у відповідності з розробленою інвестиційною 

політикою; 

в) обґрунтування та реалізація управлінських рішень, які забезпечують 

підтримку цільової інвестиційної спрямованості сформованого портфелю за 

критеріями його дохідності, ризику, ліквідності шляхом ротації окремих його 

інструментів; 

г) вірогідність відхилення фактичного інвестиційного доходу від 

очікуваної величини у ситуації невизначеності динаміки кон'юнктури 

відповідного сегменту інвестиційного ринку. 

 

5. До якого виду ризику відноситься характеристика: «… залежить від 

макроекономічної ситуації у країні, рівня ділової активності на фінансовому  

ринку»? 

a) систематичний; 

б) несистематичний; 

в) країни; 

г) селективний. 

 

6. До якого виду ризику відноситься характеристика: «… об’єднує всі 

види ризику, який пов’язаний зі конкретними цінними паперами або емітентом. 

Він може бути знижений за допомогою підбору в портфель фінансових активів 

високий доход, то геть змушений сформувати фондовий портфель, що 

складається з високоризикованих цінних паперів (молодих і зростаючих за 

обсягом продажів компаній)»? 

a) систематичний; 

б) несистематичний; 

в) країни; 

г) селективний. 

 

7. До якого виду ризику відноситься характеристика: «… ризик 

неправильного відбору цінних паперів для інвестування у порівнянні з іншими 

їх видами при формуванні портфеля. Головним чином  він виникає через 

неправильну оцінку інвестиційних якостей цінних паперів»? 

a) систематичний; 

б) несистематичний; 
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в) країни; 

г) селективний. 

 

8. Визначте коефіцієнт фінансового ризику і метод його зниження згідно 

ситуації: сума збитку – 9 тис. грн; сума фінансових ресурсів підприємства –            

12 тис. грн. Підприємство планує знизити його за допомогою облігацій відомої 

корпорації та страхуванням контрактів від несприятливої зміни цін. 

a) оптимальний, не приводить до банкрутства, самострахування; 

б) займає проміжне положення; підприємство планує знизити ризик за 

допомогою диверсифікації; 

в) приводить до банкрутства інвестора, можливе зниження ризику за 

допомогою диверсифікації, хеджування та інше; 

г) підприємство-банкрот. 

 

9. Визначте коефіцієнт фінансового ризику та метод його зниження 

згідно ситуації: сума збитку – 0,9 тис. грн; сума фінансових ресурсів 

підприємства – 3 тис. грн. Є резерви компанії для покриття збитку. 

a) оптимальний, не приводить до банкрутства, самострахування; 

б) займає проміжне положення; підприємство планує знизити ризик за 

допомогою диверсифікації; 

в) приводить до банкрутства інвестора, можливе зниження ризику за 

допомогою диверсифікації, хеджування та інше; 

г) підприємство – банкрут. 

 

10. Інвестиційний портфель, сформований за критерієм максимізації 

рівня інвестиційного прибутку в поточному періоді незалежно від темпів 

приросту інвестованого капіталу в довгостроковій перспективі – це: 

a) портфель доходу; 

б) портфель зростання; 

в) портфель з фіксованою структурою активів; 

г) помірний (компромісним) портфель. 
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3. Критерії оцінювання виконання тестового тренінгу 

 

Під час проведення поточного тематичного тестування визначається 

рівень знань студентів із теоретичних питань дисципліни.  

Оцінювання виконання студентами тестових завдань здійснюється за       

2-бальною системою. Мінімальна кількість вірних відповідей студента на 

тестове завдання з теми дисципліни, що дозволяє оцінити результати 

тестування позитивно, має бути не менше 55% від загальної кількості 

запитань тестового завдання. 

Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові запитання 

використовуються такі критерії: 

– 100–90% правильних відповідей – 2 бали; 

– 89–75% правильних відповідей – 1,5 бали; 

– 74–55% правильних відповідей – 1 бал; 

– 54% і менше правильних відповідей – обов’язкове повторне 

перескладання. 
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Навчальне електронне видання 

комбінованого використання 

Можна використовувати в локальному та мережному режимах 
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