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Практичне завдання № 1 

Теоретична частина 

Завдання 1 

1. Визначте мету та головні завдання дисципліни. 

2. Охарактеризуйте термін «інвестиції» та його значення у широкому 

розумінні. 

3. Які основні положення викладені в Законі України «Про інвестиційну 

діяльність»? 

4. Які цінності і права розуміються під терміном «інвестиції»? 

5. Назвіть типові помилки в трактуванні інвестицій. 

6. Яким чином процеси вкладення капіталу і отримання прибутку 

можуть не співпадати в часі? 

7. Надайте характеристику валових та чистих інвестицій 

8. Надайте інформацію щодо суб’єктів (інвесторів та учасників) 

інвестиційної діяльності. 

9. Які права суб’єктів інвестиційної діяльності ви можете назвати? 

10. Назвіть обов’язки суб’єктів інвестиційної діяльності. 

Тестове завдання 

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. 

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. 

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. 

 

 


