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1. Інвестиції – це:
а) усі види майнових цінностей;
б) усі види інтелектуальних цінностей;
в) програмний документ;
г) право користування землею.
2. Інвестиції поділяють на:
а) реальні;
б) прямі;
в) фінансові;
г) непрямі.
3. Інвестиційна діяльність може здійснюватись у вигляді:
а) інвестування юридичними особами;
б) інвестування фізичними особами;
в) державного інвестування;
г) іноземного інвестування;
д) спільного інвестування громадянами і юридичними особами України
та іноземних держав;
е) інвестування інших бажаючих.

4. Інвестиції за економічною сутністю поділяються на:
а) валові;
б) сумарні;
в) чисті.
5. До короткострокових відносяться інвестиції:
а) на період до 6 місяців;
б) на період до одного року;
в) зі строком окупності до одного року;
г) на період до п`яти років.
6. Чисті інвестиції – це:
а) сума валових інвестицій і амортизаційних відрахувань;
б) різниця валових інвестицій і амортизаційних відрахувань;
в) різниця валових інвестицій і чистого прибутку.

7. Якщо чисті інвестиції підприємства більше нуля, це означає:
а) на підприємстві відбувається розширене відтворення його активів;
б) фінансування інвестицій відбувається методом самокредитування;
в) показник чистої теперішньої вартості є позитивною величиною;
г) правильної відповіді немає.
8. Прямі інвестиції підприємства передбачають:
а) безпосередню участь у виборі об`єктів інвестування;
б) вкладання інвестиційного капіталу в готівковій формі;
в) придбання контрольного пакета акцій;
г) вкладання в материнське підприємство.
9. Якщо чисті інвестиції підприємства менше нуля, – це означає:
а) на підприємстві відбувається розширене відтворення його активів;
б) фінансування інвестицій відбувається за рахунок кредитних коштів;
в) виробничий потенціал підприємства зменшується;
г) правильної відповіді немає.
10.Ефект мультиплікатора – це:
а) коефіцієнт зростання доходу від зростання чистих інвестицій;
б) отримання доходу від чистих інвестицій;
в) отримання чистого прибутку від валових інвестицій.
11. Координацію інвестиційної діяльності в Україні здійснює:
а) національне агентство України з реконструкції та розвитку;
б) національне агентство з питань банкрутства;
в) консультативна рада з питань іноземних інвестицій;
г) державний інвестиційно-кліринговий комітет.
12. Фактори, які впливають на обсяг інвестицій:
а) розподіл отриманого доходу на споживання;
б) розподіл отриманого доходу на збереження;
в) розподіл отриманого доходу на споживання та збереження;
г) очікувана норма чистого прибутку;
д) ставка позичкового відсотка;

е) очікуваний темп інфляції.
13. Відзначте окремі форми правового регулювання інвестиційної діяльності
в Україні:
а) управління об’єктами інвестування;
б) регулювання сфери об’єктів інвестування;
в) податкове регулювання;
г) стягнення податків;
д) надання фінансової допомоги;
е) проведення відповідної кредитної політики;
є) проведення амортизаційних відрахувань;
ж)
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відповідної амортизаційної політики;
з) регулювання фінансових інвестицій;
и) експертиза інвестиційного проекту;
і) забезпечення захисту інвестицій;
й) регулювання умов здійснення інвестицій за межами держави.
14. Фінансово-кредитна система держави – це:
а) НБУ;
б) комерційні банки;
в) спеціалізовані банки;
г) інвестиційні фонди;
д) інвестиційні компанії;
е) страхові компанії;
є) лізингові компанії;
ж) банківські консорціуми.
15. Вкажіть основні суб’єкти інвестиційної діяльності:
а) фізична особа;
б) держава;
в) господарські товариства;
г) об'єднання;
д) функціональні учасники інвестиційного процесу;
е) учасники інвестиційного процесу;

є) фінансово-кредитні установи.
16. Дисконтування – це:
а) визначення теперішньої вартості майбутніх доходів;
б) визначення майбутньої вартості грошових коштів;
в) урахування фактора інфляції;
г) визначення вартості ануїтету.
17. Декурсивна процентна ставка – це:
а) вираження процентної ставки як відношення суми доходу до
величини нарощеної суми;
б) виражена у процентному відношенні сума нарахованих за
визначений інтервал часу доходів до первісної суми;
в) нарахування відсотка, використовуючи формулу факторіала;
г) нарахування відсотка з урахуванням курсових коливань національної
валюти.
18. Формула складних позичкових відсотків має вигляд:
а)

FV  PV  1  r n ;
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19. Антисипативна процентна ставка – це:
а) вираження процентної ставки як відношення суми доходу до
величини нарощеної суми;
б) виражена у процентному відношенні сума нарахованих за
визначений інтервал часу доходів до первісної суми;
в) нарахування відсотка, використовуючи формули факторіала;
г) нарахування відсотка з урахуванням курсових коливань національної
валюти.
20. На скільки відсотків зросли ціни за розглянутий період часу показує:
а) індекс інфляції;
б) рівень інфляції;
в) фактор інфляції;

г) усі варіанти неправильні.
21. Номінальна дохідність інвестиційної операції містить:
а) реальну дохідність;
б) реальну дохідність та інфляційну складову;
в) рівень інфляції;
г) дисконтну ставку.
22. Реальна дохідність відбиває:
а) на скільки відсотків зросли ціни за розглянутий період часу;
б) чисту ефективність інвестиційної операції;
в) у скільки разів зросли ціни за розглянутий період часу;
г) річну процентну ставку за кредит.
23. Реальна дохідність стосовно номінальної дохідності інвестиційної
операції завжди:
а) менше її;
б) більше її;
в) дорівнює їй;
г) може бути як більше, так і менше.
24. Формула Фішера може бути застосована:
а) для визначення залежності між номінальним та реальним доходом
інвестора;
б) для визначення залежності між номінальною та реальною дохідністю
інвестора для нарахування за простими відсотками на строк один рік;
в) для визначення залежності між номінальною та реальною дохідністю
інвестора для нарахування за простими відсотками на строк більше одного
року;
г) для визначення залежності між номінальним та реальним доходом
інвестора для нарахування за простими відсотками на строк один рік.
25. Під оцінкою грошового потоку розуміють розрахунок його:
а) номінальної дохідності;
б) майбутньої і приведеної вартості;
в) реальної дохідності;
г) відсотків.

26. Існують такі оцінки грошового потоку:
а) пряма і зворотна;
б) зовнішня і внутрішня;
в) проста і складна;
г) усі варіанти неправильні.
27. Зворотна оцінка грошового потоку – це:
а) розрахунок первісної вартості;
б) розрахунок накопиченої вартості;
в) розрахунок ануїтету;
г) усі відповіді правильні.
28. Склад інвестиційного ринку такий:
а) ринок об’єктів реального інвестування;
б) ринок об’єктів інтелектуального інвестування;
в) ринок інструментів фінансового інвестування;
г) фондовий ринок цінних паперів;
д) прямі капіталовкладення.
29. Визначить об’єкти ринку реального інвестування:
а) грошовий ринок;
б) ринок нерухомості;
в) ринок цінних паперів;
г) ринок об`єктів тезаврації.
30. Визначіть об’єкти ринку інструментів фінансового інвестування:
а) грошовий ринок;
б) ринок нерухомості;
в) ринок цінних паперів;
г) ринок об`єктів тезаврації;
д) ринок об`єктів, що приватизуються.
31. Визначить об`єкти грошового ринку:
а) вільно конвертована валюта;
б) нерухомість;
в) цінні папери;
г) депозитні вклади;
д) об`єкти, що приватизуються.

32.

Для кон’юнктури інвестиційного ринку характерні такі стадії:
а) підвищення кон’юнктури;
б) кон’юнктурний бум;
в) послаблення кон’юнктури;
г) кон’юнктурний спад;
д) кон’юнктурний затишок.

33. Які етапи об’єднує вивчення кон’юнктури інвестиційного ринку:
а) поточні спостереження;
б) епізодичні спостереження;
в) аналіз поточної кон’юнктури;
г) виявлення сучасних тенденцій розвитку ринку;
д) прогнозування кон’юнктури інвестиційного ринку;
е) формування інвестиційного портфеля.
34. Визначить елементи, які
інвестиційного ринку:
а) пропозиція;
б) попит;
в) ціна;
г) конкуренція;
д) усі відповіді правильні.
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35. Укажіть стадії вивчення інвестиційного ринку для розробки стратегії
інвестиційної діяльності і формування інвестиційного портфеля:
а) оцінка
та
прогнозування
макроекономічних показників
інвестиційного ринку;
б) оцінка та прогнозування привабливості галузей економіки;
в) оцінка та прогнозування привабливості регіону;
г) оцінка та прогнозування привабливості підприємства.
36. Інвестиції на підприємстві направляються на:
а) розвиток виробництва;
б) розвиток невиробничої сфери;
в) розширення виробництва;
г) нове будівництво;
д) придбання цінних паперів;
е) вкладення в активи інших підприємств;
є) придбання облігацій;

ж) вкладення в активи підприємств-виробників.
37. Структура інвестицій визначає:
а) склад інвестицій за видами;
б) склад інвестицій за напрямами використання;
в) частку інвестицій за видами та напрямами у загальному їх обсязі.
38. Види структур капітальних вкладень:
а) технологічна;
б) технічна;
в) відтворювальна;
г) галузева;
д) міська;
е) територіальна.
39. Дохід від участі в капіталі – це дохід який було отримано від інвестицій:
а) в асоційовані підприємства;
б) у дочірні підприємства;
в) у сумісні підприємства;
г) в асоційовані та дочірні підприємства;
д) у дочірні та сумісні підприємства;
е) в асоційовані, дочірні та сумісні підприємства.
40. Основні етапи відбору підприємства щодо інвестування:
а) попередня оцінка і відбір підприємств;
б) оцінка фінансового становища і відбір підприємств;
в) оцінка перспектив розвитку і відбір підприємств;
г) оцінка виробничо-технологічного і кадрового потенціалу підприємств;
д) остаточний вибір об’єкта інвестування.
41. Законодавча база інвестиційної діяльності (ІД) в Україні декларує рівні
права всіх суб’єктів незалежно від форм власності та господарювання:
а) здійснювати ІД;
б) самостійно визначати мету, напрями, види й обсяги інвестування;
в) заохочувати будь-яких учасників ІД на договірній основі;
г) володіти об’єктами інвестицій;
д) розпоряджатися фінансовими результатами від інвестиційної
діяльності;

е) користуватись
інвестиційної діяльності.
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42.

Вкажіть форми непрямого впливу держави на інвестиційну діяльність,
виходячи зі світового досвіду:
а) податкове регулювання;
б) амортизаційна політика;
в) державне кредитування та позики;
г) приватне кредитування та позики;
д) приватизація;
е) націоналізація;
є) регулювання фінансових інвестицій;
ж) державний лізинг;
з) забезпечення захисту інвестицій;
и) ліцензування;
і) квотування;
й) антимонопольні заходи;
к) стандартизація;
л) інші.

43.

Юридична особа, установа у формі акціонерного
виключною діяльністю якої є спільне інвестування:
а) інвестиційна компанія;
б) інвестиційний фонд?

товариства,

44. Торговець цінними паперами, який, крім інших видів діяльності може
застосовувати засоби для здійснення спільного інвестування шляхом емісії
цінних паперів та їх розміщення – це:
а) інвестиційна компанія;
б) інвестиційний фонд.
45. Інвестиційна привабливість регіонів України оцінюється на основі
розмежування за узагальненими показниками:
а) рівень загальноекономічного розвитку;
б) рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону;
в) рівень розвитку інвестиційної інфраструктури галузі;
г) демографічна характеристика регіону;
д) демографічна характеристика галузі;

е) рівень розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури
регіону;
є) рівень криміногенних, економічних та інших ризиків.
46. До галузей з пріоритетною інвестиційною привабливістю в Україні
відносяться:
а) електроенергетика;
б) хімічна промисловість;
в) виробництво натуральної шкіри;
г) вугільна промисловість;
д) цукрова промисловість;
ж) нафтодобувна промисловість.
47. До галузей з низькою інвестиційною привабливістю в Україні
відносяться:
а) електроенергетика;
б) хімічна промисловість;
в) виробництво натуральної шкіри;
г) вугільна промисловість;
д) цукрова промисловість.
48. Визначте види реальних інвестицій:
а) відновлення, здійснені за рахунок коштів фонду відшкодування
підприємства;
б) розширення (чисті інвестиції), здійснені за рахунок частини
національного доходу;
в) розширення, здійснені за рахунок фонду накопичення;
г) валові інвестиції.
49. Реальні інвестиції можуть характеризуватися такими показниками:
а) обсяг інвестицій;
б) норма інвестицій;
в) вартісне вираження вкладеного капіталу;
г) коефіцієнт приросту капіталомісткості;
д) накопичення;
е) використання частини національного доходу на розширене
відтворення.

50. Вкажіть основний напрям використання капітальних вкладень:
а) реалізація соціальних програм;
б) пропорційність розміщення виробничих сил;
в) гармонійний розвиток галузей народного господарства;
г) прискорення темпів розвитку НТП та базових галузей народного
господарства;
д) реалізація програм розвитку паливно-енергетичного комплексу;
е) реалізація житлових програм, відновлення ОВФ;
є) здійснення найважливіших побудов.

