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ПЕРЕДМОВА 

 

Основою існування та функціонування економіки будь-якого 

типу є її матеріально-технічна база. Метою залучення інвестицій підп-

риємством є відтворення його матеріально-технічної бази, забезпечен-
ня економічної стабільності та конкурентоспроможності. 

Розміри, структура і темпи здійснення інвестицій суттєво впли-

вають на процеси оновлення та зростання економічного потенціалу 
підприємств. З розвитком ринкових відносин і євроінтеграції суттєво 

підвищуються вимоги до системи управління процесами інвестування. 

Інвестиційні процеси вимагають відповідної кваліфікаційної підготов-

ки фахівців, у тім числі й у закладах вищої освіти 
Інвестування є одним з важливих навчальних курсів, які форму-

ють майбутніх фахівців з фінансів, банківської справи та страхування 

для сільськогосподарського й інших видів виробництв. Вивчення кур-
су дозволяє розширити й сформувати ринкове бачення процесів прос-

того і розширеного відтворення виробництва, підготувати майбутніх 

фахівців, обізнаних з основними сучасними методологічними та прак-
тичними підходами до інвестиційної діяльності. Спираючись на знан-

ня, отримані в результаті вивчення курсу «Інвестування», фахівець ма-

тиме можливість розробляти механізми залучення та реалізації інвес-

тицій в сільському господарстві та інших галузях на засадах досягнен-
ня максимального економічного та соціального ефекту. 

Дані методичні вказівки містять робочу програму з курсу «Інве-

стування», завдання для самостійного опрацювання, індивідуальні за-
вдання, тестові завдання для самопідготовки та список рекомендованої 

літератури. 

 
 



1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета курсу: здобути теоретичні знання та набути практичних 

навичок в сфері економічних, організаційних та правових відносин у 

процесі інвестування, яке базується на чинних законодавчих та норма-

тивних актах, що регулюють управління різними об’єктами інвестицій 
та здійснення з ними цивільно-правових угод з метою отримання ба-

жаного економічного або соціального результату. 

Завдання: опрацювання теоретичних, методологічних і прак-
тичних основ інвестиційної діяльності, прийнятих в країнах розвину-

тої ринкової економіки: методи обґрунтування інвестиційних ідей, 

проектів, розрахунків потреби інвестиційних ресурсів, кредитування 
та фінансування інвестицій, аналіз ефективності та життєздатності ін-

вестиційних проектів. Завданнями курсу є також аналіз сучасного ста-

ну інвестиційної діяльності в Україні та обґрунтування шляхів їх по-

ліпшення. 
Компетентності: 

• здатність планувати та управляти часом; 

• здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

• здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 

• здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фі-

нанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси 
суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові 

ринки, банківська система та страхування); 

• здатність складати та аналізувати фінансову звітність; 

• здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за 

професійні рішення. 
Програмні результати навчання: 

• знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бю-

джетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, 

фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської систе-

ми та страхування. 

• володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансо-
вих систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова сис-

теми, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогоспо-

дарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

• розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринко-
вого регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи 
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та страхування. 

• вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для ви-

явлення ключових характеристик фінансових систем, а також 
особливостей поведінки їх суб’єктів. 

• виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкри-

тості до нових знань 

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

ІНВЕСТУВАННЯ 

 

Тема 1. Поняття та економічна суть інвестицій та інвестиційної 

діяльності 

Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Форми часової 

послідовності інвестування та отримання прибутку, вимоги до прибу-

тку. Інвестиційний цикл та інвестиційний процес. Об’єкти інвестицій-

ної діяльності. 
Класифікація інвестицій. Валові та чисті інвестиції. Ознаки кла-

сифікації та види інвестицій. 

Суб'єкти інвестиційної діяльності. Господарські товариства і ко-
рпорації, договірні об’єднання (асоціації та корпорації), статутні об'є-

днання (концерни, консорціуми, конгломерати, холдингові компанії), 

промислово-фінансові групи, франчайзинг як форма реалізації інвес-
тиційних проектів. 

 

Тема 2. Інвестиційний ринок та особливості його функціонування 

Фінансовий інвестиційний ринок капіталу та його сегменти. Ін-
вестиційний ринок та його сегментація. Ринки об’єктів реального та 

фінансового інвестування. Складові системи інвестиційного ринку. 

Ціна рівноваги та механізм її дії.  
 

Тема 3. Інфраструктура інвестиційного ринку 

Поняття та роль інфраструктури ринку. Тендери як елементи ри-

нкової інфраструктури, їх види та порядок проведення. Біржі як скла-
дові інфраструктури ринку. Банківські установи, їх функції в інвести-

ційній сфері. Інвестиційні фонди та компанії, страхові та лізингові 

компанії, пенсійні фонди та кредитні спілки як учасники інвестиційно-
го ринку. 
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Функціональні учасники інвестиційного ринку. Фірми-

девелопери, рієлтери, інжиніринго-консалтингові фірми, будівельні 
компанії, аудиторські та юридичні фірми як суб’єкти інвестиційного 

ринку. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

ПРОЕКТІВ У РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ 

 

Тема 4. Інвестиційний проект як форма реалізації реальних інвес-

тицій 

Реальні інвестиції, їх структура та джерела. Технологічна струк-

тура та структура реальних інвестицій за формами власності. Показ-
ники аналізу реальних інвестицій. 

Життєвий цикл інвестиційного проекту. Поняття життєвого цик-

лу. Стадії життєвого циклу та їх особливості. 

Інвестиції в основний капітал. Фонди виробничого і будівельно-
го призначення. Інвестиції в оборотний капітал. Структура оборотних 

коштів: оборотні фонди і фонди обігу. Методи оцінки та розрахунок 

потреби в інвестиціях. 
Поняття ефективності інвестицій. Прямий та побічний ефект від 

реалізації інвестиційного проекту. Економічна та соціальна ефектив-

ність. Види оцінки ефективності інвестицій. Фінансова (комерційна), 
бюджетна та економічна оцінка. 

 

Тема 5. Фінансування та страхування інвестиційних проектів 

Фінансове забезпечення інвестиційних проектів. Методи фінан-
сування інвестицій. Джерела коштів для фінансування. Кредитування 

як джерело інвестиційних ресурсів. 

Страхування інвестиційних вкладень та проектів. Страхування 
як метод захисту вкладень. Розмір і порядок виплати страхового відш-

кодування. Страхові випадки і випадки, в яких відшкодування не ви-

плачується. Об’єкти страхування інвестицій. 

Інвестиційний лізинг. Поняття лізингу. Механізм здійснення лі-
зингових операцій. Переваги лізингу. Види лізингу. 

 

Тема 6. Порядок та умови реалізації іноземних інвестицій 

Міжнародна інвестиційна діяльність та її інститути. Суть міжна-

родної інвестиційної діяльності. Форми вивозу капіталу. Прямі і порт-

фельні іноземні інвестиції. Інститути міжнародної інвестиційної дія-
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льності. 

Політика держави щодо іноземного інвестування. Державні про-
грами заохочення іноземних інвестицій. Пріоритетні галузі для інозе-

много інвестування. 

Інвестиції іноземних юридичних і фізичних осіб. Поняття підп-

риємства з іноземними інвестиціями та іноземного підприємства. По-
рядок та форми реалізації іноземних інвестицій. Спільне підприємниц-

тво. Пільги для підприємств з іноземними інвестиціями.  

 
Тема 7. Інноваційна форма інвестицій 

Поняття інновацій. Інвенція, ініціація, дифузія. Поняття і суть 

інноваційної діяльності. Мета інновацій. Суть інноваційної політики 
розвинутих країн. 

Венчурне підприємництво. Стадії інноваційного процесу. Понят-

тя венчурних підприємств. Фактори, що обумовлюють розвиток вен-

чурного підприємства. Переваги венчурних фірм. Види венчурних 
фірм. 

Інтелектуальні інвестиції. Види і об’єкти інтелектуальної влас-

ності. Поняття інтелектуальних інвестицій. Форми інтелектуальних 
інвестицій. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. МЕТОДИКА ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСО-

ВОГО ІНВЕСТУВАННЯ 

 

Тема 8. Поняття фондового ринку, його суб’єкти та об’єкти 

Поняття фондового ринку, його сегменти. Первинний та вторин-

ний ринок цінних паперів, їх структура та організаційна побудова. 

Емітенти, інвестори та інвестиційні інститути як суб’єкти ринку. 
Централізований та децентралізований ринок, фондові біржі України. 

Поняття та види цінних паперів. Акції, облігації, інвестиційні та 

ощадні сертифікати, державні цінні папери та їх види. 

 
Тема 9. Інвестиційний портфель та принципи його формування 

Інвестиційний портфель та принципи його формування. Поняття 

та види інвестиційних портфелів. Критерії формування портфелів, ви-
ди портфельних ризиків. Збалансування та диверсифікація інвестицій-

них портфелів. 

Інвестиції фінансово-кредитних установ. Напрями діяльності 
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комерційних банків щодо обслуговування інвестиційних проектів, пе-

рвинний та вторинний банківські резерви цінних паперів, обмеження 
щодо інвестиційних операцій банків. 

 

 

Тема 10. Порядок здійснення фінансових інвестицій 

Операції фінансового інвестування на позабіржовому (децентра-

лізованому) та біржовому (централізованому) ринку цінних паперів, 

порядок їх проведення. 
Організаційна структура фондової біржі. Депозитарій цінних па-

перів, розрахункова палата, кліринговий банк, їх функції у процесі то-

ргівлі цінними паперами. 
Порядок подачі заявок на участь у торгах, організація торгів, по-

рядок укладання і виконання угод. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ, МЕХАНІЗМИ УП-

РАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 

 

Тема 11. Інвестиційний клімат, фактори, що його формують, мо-

тиваційні чинники інвестування 

 

Поняття та фактори, що формують інвестиційний клімат. Полі-
тична воля адміністрації, правове поле, інвестиційна активність насе-

лення, стан інвестиційного ринку, статус іноземного інвестора, стан 

фінансово-кредитної системи, рівень розвитку продуктивних сил, рі-

вень розвитку інвестиційної сфери.  
Передумови формування сприятливого інвестиційного клімату: 

макроекономічна стабільність, фактори суб’єктивного порядку, 

зв’язки з міжнародними організаціями, системна перебудова економі-
ки.  

Мотиваційні фактори для вкладання коштів та реалізації внутрі-

шніх та міжнародних інвестицій. 

 
Тема 12. Механізми організаційно-правового регулювання інвес-

тицій  

Система регулювання інвестиційної діяльності та її складові За-
конодавча та нормативна база, що регулює діяльність вітчизняних та 

іноземних інвесторів в Україні.  

Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності та її інститути. Фор-
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ми прямого та непрямого впливу держави на інвестиційних процес, 

Національний банк України, Фонд державного майна України, Держа-
вний інноваційний фонд. 

Регулювання сфер і напрямків діяльності підприємств з інозем-

ними інвестиціями. Охорона прав власності, прибутку, порядок врегу-

лювання інвестиційних суперечок. Трудові відносини і пенсійне за-
безпечення в підприємствах з іноземними інвестиціями. 

Динаміка інвестицій в Україні. Обсяги, галузева та регіональна 

структура інвестицій. Причини низької активності вітчизняних та іно-
земних інвесторів. 

 

Тема 13. Спеціальні економічні зони як інструмент стимулювання 

інвестиційної діяльності 

Спеціальні (вільні) економічні зоні, їх види. Поняття спеціаль-

них (вільних) економічних зон. Типи та види СЕЗ та їх характеристи-

ка: комплексні виробничі, банківсько-страхові (офшорні), науково-
технічні, зовнішньоторговельні, митні, транзитні, туристсько-

рекреаційні та інші. Поняття територій пріоритетного розвитку. Спеці-

альний режим інвестиційної діяльності в СЕЗ та їх роль у залучення 
іноземних інвестицій. 

 

Тема 14. Напрями удосконалення інвестиційної діяльності в Укра-

їні 

 

Шляхи залучення інвестицій в економіку України. Стабілізація 

економічної ситуації. Формування сприятливого інвестиційного клі-
мату. Поліпшення системи оподаткування. Стабільність законодавства 

та гарантії захисту інвестицій. Реалізація регіональних та загальноде-

ржавних програм стимулювання інвестицій. 
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Розподіл часу на вивчення дисципліни за видами роботи 

Назви змістових модулів і тем Всього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні аспекти інвестування 

Тема 1. Поняття та економічна суть інвестицій 
та інвестиційної діяльності 

7 2 2   3 

Тема 2. Інвестиційний ринок та особливості 
його функціонування 

7 2 2   3 

Тема 3. Інфраструктура інвестиційного ринку 8 2 2   4 

Разом за змістовим модулем 1 22 6 6 - - 10 

Змістовий модуль 2. Особливості реалізації інвестиційних проектів у реальному се-
кторі 

Тема 4. Інвестиційний проект як форма реалі-
зації реальних інвестицій 

7 2 2     3 

Тема 5. Фінансування та страхування інвести-
ційних проектів 

8 2 2     4 

Тема 6. Порядок та умови реалізації іноземних 
інвестицій 

8 2 2     4 

Тема 7. Інноваційна форма інвестицій 7 2 2     3 

Разом за змістовим модулем 2 30 8 8 - - 14 

Усього годин за модулем 1 52 14 14 - - 24 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Методика та умови здійснення фінансового інвестування 

Тема 8. Поняття фондового ринку, його 
суб’єкти та об’єкти 

7 2 2     3 

Тема 9. Інвестиційний портфель та принципи 
його формування 

8 2 2     4 

Тема 10. Порядок здійснення фінансових інве-
стицій 

9 4 2     3 

Разом за змістовим модулем 3 24 8 6 - - 10 

Змістовий модуль 4. Інвестиційний клімат, механізми управління та регулювання 

інвестицій 

Тема 11. Інвестиційний клімат, фактори, що 
його формують, мотиваційні чинники інвесту-
вання 

7 2 2     3 

Тема 12. Механізми організаційно-правового 
регулювання інвестицій 

7 2 2     3 

Тема 13. Спеціальні економічні зони як ін-
струмент стимулювання інвестиційної діяльно-
сті 

8 2 2     4 

Тема 14. Напрями удосконалення інвестиційної 
діяльності в Україні 

7 2 2     3 

Разом за змістовим модулем 4 29 8 8 - - 13 

Усього годин за модулем 2 53 16 14 - - 23 

Усього годин 105 30 28 - - 47 



3. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ЗА 

ТЕМАМИ 
 

ЗМ 1. Т.1. Поняття та економічна суть інвестицій та інвестиційної дія-
льності 

Господарські товариства і корпорації як форма реалізації інвестицій-

них проектів. 

 
ЗМ 1. Т. 2 Інвестиційний ринок та особливості його функціонування 

Складові системи інвестиційного ринку.3 

 
ЗМ 1. Т. 3 Інфраструктура інвестиційного ринку 

Будівельні компанії, аудиторські та юридичні фірми як суб’єкти інве-

стиційного ринку. 
 

ЗМ 2. Т. 4 Інвестиційний проект як форма реалізації реальних інвести-

цій 

Прямий та побічний ефект від реалізації інвестиційного проекту. 
Економічна та соціальна ефективність. 

 

ЗМ 2. Т. 5 Фінансування та страхування інвестиційних проектів 
Механізм здійснення лізингових операцій.  

Переваги лізингу. 

 
ЗМ 2. Т. 6 Порядок та умови реалізації іноземних інвестицій 

Державні програми заохочення іноземних інвестицій.  

Пріоритетні галузі для іноземного інвестування. 

 
ЗМ 2. Т. 7 Інноваційна форма інвестицій 

Фактори, що обумовлюють розвиток венчурного підприємства. 

 
ЗМ 3. Т. 8 Поняття фондового ринку, його суб’єкти та об’єкти 

Централізований та децентралізований фондовий ринок, фондові бі-

ржі України. 

 
ЗМ 3. Т. 9 Інвестиційний портфель та принципи його формування 

Умови здійснення та обмеження щодо інвестиційних операцій банків. 
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ЗМ 3. Т. 10 Порядок здійснення фінансових інвестицій 

Депозитарій цінних паперів, розрахункова палата, кліринговий банк, їх 
функції у процесі торгівлі цінними паперами. 

 

ЗМ 4. Т. 11 Інвестиційний клімат, фактори, що його формують, моти-

ваційні чинники інвестування 
Мотиваційні фактори для вкладання коштів та реалізації внутрішніх 

та міжнародних інвестицій. 

 
ЗМ 4. Т. 12 Механізми організаційно-правового регулювання інвести-

цій  

Динаміка інвестицій в Україні.  
Обсяги, галузева та регіональна структура інвестицій.  

Причини низької активності вітчизняних та іноземних інвесторів. 

 

ЗМ 4. Т. 13 Спеціальні економічні зони як інструмент стимулювання 
інвестиційної діяльності 

Поняття, характеристики та особливості функціонування терито-

рій пріоритетного розвитку. 
 

ЗМ 4. Т. 14 Напрями удосконалення інвестиційної діяльності в Україні 

Стан інвестиційного процесу в Україні.  
Основні тенденції розвитку фінансового інвестування. 

Шляхи формування сприятливого інвестиційного клімату. 
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4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

В процесі вивчення дисципліни передбачається виконання інди-

відуальних завдань. Для студентів денної форми навчання таким за-

вданням є підготовка реферату з його подальшою презентацією та об-
говоренням на практичному або семінарському занятті. 

Підготовка реферату здійснюється за бажанням студента, який 

прагне підвищити свій сумарний рейтинговий бал. Реферати може бу-
ти підготовлено по одному або двох модулях. Вимоги до оформлення 

реферату: формат А4, береги лівий – 3 см, правий – 1 см, верхній та 

нижній – по 2 см, розмір шрифту 14 пт, інтервал – 1,5 ст. Обсяг рефе-

рату: титульна сторінка, вступ – 1 сторінка, 3 розділи – мінімум по 4 
сторінки, висновки – 1 сторінка, список використаних джерел – 1 сто-

рінка. 

Тема реферату призначається викладачем, який веде практичні 
та семінарські заняття, з переліку наведеного нижче. Крім цих тем, за 

погодженням з викладачем, можу бути обрана й інша, актуальна на 

думку студента тема. 
 

9.1. Орієнтовна тематика рефератів  

з дисципліни «Інвестування» 

1. Досвід функціонування інвестиційних компаній та фондів в Укра-

їні 

2. Інтелектуальні інвестиції в Україні 

3. Розвиток інновацій в Україні 

4. Промислово-фінансові групи та їх діяльність в Україні 

5. Стан розвитку будівельного сектору в Україні 

6. Перспективи розвитку фінансового інвестування в Україні 

7. Іноземне інвестування АПК України 

8. Інвестиції України за кордоном: динаміка та основні тенденції 

9. Перспективи залучення іноземних інвестицій в енергетичну ін-

фраструктуру України  

10. Інвестиції в промисловість України: стан та перспективи 

11. Стан та перспективи інвестування в АПК України 

12. Стан та перспективи розвитку інвестиційної діяльності у Черкась-

кій області 
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13. Система нормативно-правових актів у сфері регулювання інвести-

ційної діяльності в Україні 

14. Система нормативно-правових актів у сфері регулювання інозем-

них інвестицій в Украйні 

15. Розвиток банківського інвестування в Україні 

16. Розвиток СЕЗ в Україні 

17. Гарантії захисту іноземних інвестицій в законодавстві України 

18. Інвестиційна привабливість регіонів України 

19. Динаміка та основні тенденції інвестування в основний капітал 

підприємств України 

20. Джерела фінансування інвестицій та їх структура в Україні 

21. Перспективи випуску державних цінних паперів в Україні 

22. Мотиваційні чинники міжнародного (іноземного) інвестування 

23. Перспективи удосконалення інвестиційного клімату в Україні 

24. Досвід функціонування СЕЗ у країнах Західної Європи 

25. Державне регулювання інвестицій та напрями його удосконалення 

26. Роль НБУ у регулюванні інвестиційної діяльності 

27. Інвестиційна привабливість галузей економіки України 

28. Особливості механізму реєстрації іноземних інвестицій та підпри-

ємств 

29. Досвід функціонування офшорних зон 
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5. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
В рамках самостійної підготовки студента, зокрема для підгото-

вки до поточного модульного контроль доцільним є виконання тесто-

вих завдань з дисципліни. 
1. Термін «інвестиції» походить від англійського терміну 

........................ 

А. Investigation 

Б. Innovation 

В. Investment 

Г. Income 

2. Вкладення будь-яких видів майнових та інтелектуальних цінностей, 

що мають на меті отримання прибутку чи досягнення соціального 

ефекту називаються ........................ 

А. Інвестиції 

Б. Інновації 

В. Капітальні вкладення 

Г. Банківські депозити 

3. Вкладення реальних активів у відтворення основних виробничих 

фондів підприємства, це – ................................ 

А. Амортизація 

Б. Капітальні вкладення 

В. Інновації 

Г. Інтелектуальні інвестиції 

4. Сукупність практичних дій фізичних, юридичних осіб і держави що-

до реалізації інвестицій, це – ......................... 

А. Інвестиційний проект 

Б. Інвестиційний процес 

В. Інноваційний процес 

Г. Інвестиційна діяльність 

5. Комплекс дій від моменту прийняття рішення про інвестування до 

завершальної стадії інвестиційного проекту називається 

........................ 

А. Інвестиційний цикл 

Б. Інвестиційний кругообіг 

В. Інвестиційний проект 

Г. Інвестиційний процес 

6. Ряд інвестиційних циклів, які повторюються називаються 

................... 

А. Інвестиційний проект 

Б. Інвестиційний процес 
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В. Інвестиційний цикл 

Г. Інвестиційна діяльність 

7. Майнові та інтелектуальні цінності, що вкладаються в підприємни-

цьку та інші види діяльності є ...................... 

А. Результатами інвестиційної діяльності 

Б. Суб’єктами інвестиційної діяльності 

В. Об’єктами інвестиційної діяльності 

Г. Стимулами для інвестиційної діяльності 

8. Прибуток починає отримуватись одразу ж після завершення інвесту-

вання в повному об'ємі при ............................. формі часового перебі-

гу. 

А. Паралельній 

Б. Комбінованій 

В. Інтервальній 

Г. Послідовній 

9. Прибуток починає отримуватись ще до завершення інвестування в 

повному об'ємі при ............................. формі часового перебігу. 

А. Паралельній 

Б. Комбінованій 

В. Інтервальній 

Г. Послідовній 

10. Прибуток починає отримуватись через певний час після завершення 

інвестування в повному об'ємі при ............................. формі часового 

перебігу. 

А. Паралельній 

Б. Комбінованій 

В. Інтервальній 

Г. Послідовній 

11. Загальний об'єм коштів, що спрямовуються у відтворення виробниц-

тва називають ........................... 

А. Чистими інвестиціями 

Б. Валовими інвестиціями 

В. Інвестиціями оновлення 

Г. Інвестиціями споживання 

12. Інвестиції, що спрямовуються на підтримання існуючих виробничих 

потужностей та обсягів виробництва, називаються ............................ 

А. Чистими інвестиціями 

Б. Валовими інвестиціями 

В. Інвестиціями оновлення 

Г. Інвестиціями споживання 

13. Основним джерелом фінансування інвестицій оновлення є 
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........................... 

А. Прибуток 

Б. Позикові кошти 

В. Державні субсидії 

Г. Амортизаційні відрахування 

14. Вкладення, що спрямовуються у нове будівництво, реконструкцію і 

розширення, технічне переозброєння, приріст товарно-матеріальних 

запасів, мають назву .............................. 

А. Чисті інвестиції 

Б. Валові інвестиції 

В. Інвестиції оновлення 

Г. Капітальні вкладення 

15. Джерелами фінансування чистих інвестицій є ........................... 

А. Податковий кредит 

Б. Відшкодування державою ПДВ 

В. Прибуток, позикові кошти, державні субсидії 

Г. Амортизаційні відрахування 

16. Вкладення коштів в реальні активи – як матеріальні (здебільшого це 

основні та оборотні виробничі фонди) так і в нематеріальні назива-

ються ...................... 

А. Фінансовими інвестиціями 

Б. Реальними інвестиціями 

В. Капітальними вкладеннями 

Г. Інтелектуальними інвестиціями 

17. Рухоме та нерухоме майно (будівлі, споруди, обладнання) та інші 

матеріальні цінності є об’єктом ............................ інвестування. 

А. Фінансового 

Б. Стратегічного 

В. Капітального 

Г. Реального 

18. Вкладення коштів в цінні папери, спеціальні (цільові) банківські 

вклади, депозити, паї тощо – це ......................... 

А. Інтелектуальні інвестиції 

Б. Комплексні інвестиції 

В. Фінансові інвестиції 

Г. Корпоративні інвестиції 

19. Форма інвестування, що передбачає безпосередню участь інвестора 

у виборі об'єктів інвестування і вкладанні коштів, називається 

........................ 

А. Прямими інвестиціями 

Б. Іноземними інвестиціями 
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В. Непрямими інвестиціями 

Г. Корпоративними інвестиціями 

20. Згідно положень МВФ міжнародні інвестиції вважаються прямими, 

якщо інвестору належить не менше ...................... статутного фонду 

підприємства. 

А. 50 % 

Б. 25 % 

В. 51 % 

Г. 20 % 

21. Фінансові інвестиції можуть в деяких випадках бути прямими, але 

лише у разі придбання інвестором ...................... 

А. Облігацій 

Б. Казначейських зобов’язань 

В. Акцій 

Г. Інвестиційних сертифікатів 

22. Підтвердженням прямих реальних інвестицій є .............................. 

А. Постійне проживання інвестора на території України 

Б. Довідка про іноземну інвестицію в Україні 

В. Наявність відповідної ліцензій у інвестора 

Г. Присутність інвестора в складі засновників або членів 

підприємства 

23. Інвестиції, опосередковані іншими особами, або ж які не дають 

можливості інвестору справляти суттєвий вплив на діяльність 

реципієнта, це – ........................................... 

А. Непрямі (портфельні) інвестиції 

Б. Комплексні інвестиції 

В. Фінансові інвестиції 

Г. Корпоративні інвестиції 

24. Вкладення капіталу на період не більше одного року називаються 

.......................... 

А. Середньотермінові інвестиції 

Б. Короткотермінові інвестиції 

В. Довготермінові інвестиції 

Г. Термінові інвестиції 

25. Вкладення капіталу на період понад один рік це – 

................................... 

А. Середньотермінові інвестиції 

Б. Короткотермінові інвестиції 

В. Довготермінові інвестиції 

Г. Термінові інвестиції 

26. Вкладення коштів, які здійснюються фізичними та юридичними 
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особами недержавних форм власності, це – .............................. 

А. Державні інвестиції 

Б. Іноземні інвестиції 

В. Спільні інвестиції 

Г. Приватні інвестиції 

27. Вкладення, які здійснюються центральними та місцевими органами 

влади та управління, а також інвестиції державних підприємств і ус-

танов, це – .............................. 

А. Державні інвестиції 

Б. Іноземні інвестиції 

В. Спільні інвестиції 

Г. Приватні інвестиції 

28. Вкладення, що здійснюються іноземними фізичними, юридичними 

особами і державами в особі уповноважених органів, це – 

.............................. 

А. Державні інвестиції 

Б. Іноземні інвестиції 

В. Спільні інвестиції 

Г. Приватні інвестиції 

29. Вкладення, які здійснюються суб'єктами спільної форми власності, 

це – .............................. 

А. Державні інвестиції 

Б. Іноземні інвестиції 

В. Спільні інвестиції 

Г. Приватні інвестиції 

30. Вкладення коштів в об'єкти інвестування, розміщені в 

територіальних межах країни, для якої інвестор є резидентом, 

називаються ........................... 

А. Інвестиціями за межами країни 

Б. Іноземними інвестиціями 

В. Міжнародними інвестиціями 

Г. Інвестиціями в межах країни 

31. Вкладення коштів в об'єкти інвестування, розміщені поза 

територіальними межами країни, для якої інвестор є резидентом, 

називаються ........................... 

А. Інвестиціями за межами країни 

Б. Іноземними інвестиціями 

В. Комплексними інвестиціями 

Г. Інвестиціями в межах країни 

32. Сукупність економічних відносин, які виникають між продавцями та 

покупцями інвестиційних товарів і послуг, це .................................. 
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А. Інвестиційна сфера 

Б. Інвестиційний ринок 

В. Інвестиційні відносини 

Г. Інвестиційна діяльність 

33. Місце, де громадяни і організації, які бажають взяти гроші в борг, 

зустрічаються з тими, у кого є "зайві" гроші, називаються 

................................ 

А. Інвестиційна сфера 

Б. Інвестиційний ринок 

В. Фінансовий інвестиційний ринок капіталу 

Г. Інвестиційна інфраструктура 

34. Ринок, що на ньому обертаються інвестиційні товари та послуги (не-

рухомість, ділянки під забудову; обладнання, будівельні матеріали, 

дослідницькі, конструкторські, будівельні-монтажні, пусконалаго-

джувальні та інші роботи і послуги; нові технології, ліцензії, патенти 

на винаходи та відкриття, досвід, знання, "ноу-хау", інжинірингові 

послуги), має назву .............................. 

А. Інвестиційний ринок 

Б. Ринок фінансових активів 

В. Підрядний ринок 

Г. Ринок реальних активів 

35. Форма проведення інвестиційного конкурсу при купівлі-продажу 

об’єктів, залученні інвестиційних ресурсів та розміщенні підрядних 

замовлень має назву .................................. 

А. Тендер 

Б. Аукціон 

В. Ярмарок 

Г. Біржа 

36. На тендерах, не залежно від мети їх проведення, інвестор завжди ви-

ступає в ролі ............................. 

А. Підрядника 

Б. Покупця 

В. Продавця 

Г. Організатора 

37. Юридичних та фізичних осіб, які здійснюють вкладення власних, 

позикових та залучених коштів в об’єкти підприємницької діяльнос-

ті з метою отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту 

називають ............................. 

А. Реципієнти 

Б. Державні органи 

В. Інвестори 
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Г. Інвестиційні посередники 

38. Постійно діючий оптовий ринок, що функціонує в певному місці та 

відповідно до встановлених правил торгівлі й регламенту, через який 

здійснюється торгівля крупними партіями інвестиційних, це – 

.................................... 

А. Валютна біржа 

Б. Фондова біржа 

В. Тендер 

Г. Товарна біржа 

39. Організаційно оформлений і регулярно функціонуючий ринок, на 

якому здійснюється торгівля цінними паперами, називається 

............................ 

А. Фондова біржа 

Б. Інвестиційний ринок 

В. Інвестиційна сфера 

Г. Товарна біржа 

40. Кредитне обслуговування, розрахункове обслуговування, касове об-

слуговування, депозитні операції, власні інвестиційні операції, інве-

стиційне консультування, управління інвестиційними портфелями 

клієнтів, це функції, які в інвестиційній сфері виконують 

.................................... 

А. Кредитні спілки 

Б. Комерційні банки 

В. Інвестиційні компанії 

Г. Лізингові компанії 

41. Юридичних осіб, у відтворення та розвиток яких вкладаються інвес-

тиційні ресурси, називають ..................................... 

А. Інвесторами 

Б. Інвестиційними фондами 

В. Реципієнтами 

Г. Функціональними учасниками інвестиційного процесу 

42. Юридичних осіб, які виконують посередницькі функції на інвести-

ційному ринку та надають кошти для фінансування інвестицій, нази-

вають ................. 

А. Функціональними учасниками інвестиційного процесу 

Б. Інвестиційними фондами 

В. Реципієнтами 

Г. Фінансовими посередниками 

43. Організаційні структури, які в процесі реалізації інвестиційних про-

ектів виконують специфічні функції, надаючи різноманітні послуги, 

називають .................................... 
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А. Функціональними учасниками інвестиційного процесу 

Б. Інвестиційними фондами 

В. Реципієнтами 

Г. Фінансовими посередниками 

44. Форма міжгосподарського об’єднання, що створюється з метою ко-

ординації діяльності, узгодження дій учасників щодо визначення 

цін, освоєння ринків збуту, захисту їх інтересів, має назву 

........................ 

А. Концерн 

Б. Асоціація 

В. Холдингова компанія 

Г. Консорціум 

45. Форма міжгосподарського договірного об'єднання підприємств, що 

побудована на повній фінансовій залежності від одного чи кількох її 

членів, що відрізняється тісними фінансовими, організаційними, ма-

ркетинговими зв'язками між учасниками, функціонуванням управ-

лінських структур на рівні об'єднання в цілому, називається 

................................... 

А. Асоціація 

Б. Конгломерат 

В. Корпорація 

Г. Промислово-фінансова група 

46. Статутне об'єднання підприємств промисловості, наукових організа-

цій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової 

залежності від одного або групи підприємств, це – 

................................. 

А. Конгломерат 

Б. Корпорація 

В. Консорціум 

Г. Концерн 

47. Тимчасове статутне об'єднання промислового і банківського капіта-

лу для досягнення статутної мети, після чого воно може бути лікві-

довано або реорганізовано в постійне господарське об'єднання, це – 

......................... 

А. Консорціум 

Б. Корпорація 

В. Асоціація 

Г. Концерн 

48. Статутне об'єднання підприємств, які здійснюють спільну діяльність 

на основі добровільної централізації окремих функцій виробництва, 

науково-технічної, інвестиційної, фінансової діяльності, а також для 
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організації комерційного обслуговування, має назву 

............................. 

А. Асоціація 

Б. Конгломерат 

В. Консорціум 

Г. Концерн 

49. Організація, яка володіє контрольними пакетами акцій інших ком-

паній з метою здійснення контролю і управління ними, називається 

...................... 

А. Промислово-фінансова група 

Б. Транснаціональна корпорація 

В. Холдингова компанія 

Г. Міжнародний концерн 

50. Вид холдингу, при якому головна компанія виконує лише функції 

управління і контролю за діяльністю дочірніх фірм, має назву 

...................... 

А. Частковий 

Б. Змішаний 

В. Повний 

Г. Чистий 

51. Вид холдингу, при якому головна компанія крім функцій управління 

і контролю, займається також підприємницькою діяльністю в про-

мисловості, кредитно-банківській, торгівельній, транспортній та ін-

ших сферах як самостійно, так і спільно з дочірніми підприємствами, 

має назву ...................... 

А. Змішаний 

Б. Частковий 

В. Повний 

Г. Чистий 

52. Велике господарське об’єднання, яке створюється за рішенням уря-

ду і до якого можуть входити промислові, сільськогосподарські під-

приємства, банки, торгові доми, наукові і проектні установи, інші 

організації всіх форм власності, що мають на меті отримання прибу-

тку, в тому числі й шляхом реалізації спільних інвестиційних проек-

тів, має назву ...................... 

А. Транснаціональна корпорація 

Б. Промислово-фінансова група 

В. Холдингова компанія 

Г. Міжнародний концерн 

53. Форма міжгосподарського співробітництва, при якій головна компа-

нія надає індивідуальному підприємцю або групі підприємців ліцен-
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зію на виробництво продукції, торгівлю товарами або надання пос-

луг під торговельною маркою даної компанії на обмеженій території, 

на термін і умовах, які визначені договором, називається 

................................ 

А. Лізинг 

Б. Ліцензування 

В. Франчайзинг 

Г. Кооперація 

54. Юридична особа, заснована у формі акціонерного товариства, ви-

ключною діяльністю якого є спільне інвестування, має назву 

.............................. 

А. Спільне підприємство 

Б. Інвестиційна компанія 

В. Підприємство з іноземними інвестиціями 

Г. Інвестиційний фонд 

55. Вид інвестиційного фонду, що організовується з зовнішнім апаратом 

управління, який працює за наймом, називається 

.................................... 

А. Довірче товариство 

Б. Акціонерне товариство 

В. Товариство з обмеженою відповідальністю 

Г. Командитне товариство 

56. Торгівець цінними паперами, який, крім інших видів діяльності, мо-

же залучати кошти для здійснення спільного інвестування шляхом 

емісії цінних паперів та їх розміщення, це – ......................................... 

А. Інвестиційний фонд 

Б. Інвестиційна компанія 

В. Акціонерна компанія 

Г. Фінансовий посередник 

57. Інвестиційний фонд або не може придбати більше ................... цінних 

паперів одного емітента 

А. 10 % 

Б. 15 % 

В. 5 % 

Г. 20 % 

58. Статутний капітал інвестиційного фонду повинен складати не менше 

......................... на момент реєстрації 

А. 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

Б. 50000 мінімальних заробітних плат 

В. 25000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

Г. 2000 мінімальних заробітних плат 
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59. Статутний капітал інвестиційної компанії повинен складати не мен-

ше ....................... на момент реєстрації 

А. 50000 мінімальних заробітних 

Б. 25000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

В. 2000 мінімальних заробітних 

Г. 100000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

60. Засновниками інвестиційного фонду чи компанії можуть бути фізи-

чні та юридичні особи, частина державного майна в статутному фо-

нді яких не перевищує ........................... 

А. 50 % 

Б. 25 % 

В. 10 % 

Г. 75 % 

61. Інвестиційний фонд не має права тримати в цінних паперах менше 

.............. своїх активів 

А. 50 % 

Б. 90 % 

В. 70 % 

Г. 75 % 

62. Юридична особа, яка приймає на себе функції щодо повної реаліза-

ції інвестованого капіталу, це – .................................... 

А. Фірма-рієлтер 

Б. Посередницька фірма 

В. Фінансовий посередник 

Г. Фірма-девелопер 

63. Розмір винагороди фірми-девелопера зазвичай становить 

......................... від суми інвестицій. 

А. 5-10 % 

Б. 10-15% 

В. 15-20 % 

Г. 1-5 % 

64. Юридична особа, яка здійснює надання посередницьких послуг на 

ринку нерухомості, називається ......................... 

А. Фірма-девелопер 

Б. Фірма-рієлтер 

В. Консалтингова фірма 

Г. Аудиторська фірма 

65. Розмір винагороди фірми-рієлтера зазвичай становить 

......................... від вартості об’єкту. 

А. 1-3% 

Б. 10-15% 
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В. 3-10 % 

Г. 15-18 % 

66. Організації, які розробляють на договірних засадах різноманітну до-

кументацію: інформаційну, науково-технічну, проектно-кошторисну 

тощо, мають назву ....................................... 

А. Аудиторські фірми 

Б. Посередницькі фірми 

В. Проектні фірми 

Г. Інжиніринго-консалтингові фірми 

67. Організації, що виконують весь комплекс робіт по інвестиційному 

проекту: проектно-пошукових, будівельних, монтажних, пусконала-

годжувальних і здають інвестору готовий об’єкт «під ключ», це – 

....................................... 

А. Будівельні фірми 

Б. Інжиніринго-консалтингові фірми 

В. Проектні фірми 

Г. Фірми-рієлтери 

68. Організації, що виконують в інвестиційному процесі функції переві-

рки фінансово-господарської діяльності як самого інвестора, так і 

його партнерів, називаються ............................................. 

А. Інжиніринго-консалтингові фірми 

Б. Аудиторські фірми 

В. Посередницькі фірми 

Г. Комерційні банки 

69. Сукупність політичних, правових, економічних та соціальних умов, 

які забезпечують і сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних та 

зарубіжних інвесторів, – це ........................ 

А. Інвестиційна діяльність 

Б. Інвестиційний ринок 

В. Інвестиційний процес 

Г. Інвестиційний клімат 

70. Основним чинником макроекономічної стабільності держави, що ви-

значає характер її інвестиційного клімату, є ........................ 

А. Зростання валового національного продукту 

Б. Високий рівень зайнятості населення 

В. Зростання експорту країни 

Г. Відсутність дефіциту державного бюджету 

71. Сукупність державних підходів і рішень, які визначають напрями 

використання капітальних вкладень у сферах і галузях економіки; 

мобілізацію засобів підприємств та створення сприятливого клімату; 

інституційну визначеність в управлінні процесом залучення, плану-



 27 

вання та реалізації інвестицій і дебюрократизацію діяльності відпо-

відних організаційних структур, – це ........................ 

А. Програма розвитку інвестиційної діяльності 

Б. Державна інвестиційна політика 

В. Інвестиційний клімат держави 

Г. Пріоритети державної інвестиційної політики 

72. Основою чинного законодавства України з питань іноземних інвес-

тицій є ........................ 

А. Інструкції міністерств та відомств 

Б. Декрети та постанови кабінету міністрів 

В. Законодавчі акти та міжнародні договори 

Г. Конституція України 

73. Згідно чинному національному режиму іноземного інвестування, 

іноземні інвестори мають право здійснювати будь-яку господарську 

чи комерційну діяльність в Україні ........................ 

А. На умовах, кращих, ніж для українських інвесторів 

Б. Лише в окремих галузях економіки 

В. Лише у виключних випадках, з дозволу уряду 

Г. На рівних умовах з українськими інвесторами 

74. Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється 

........................ 

А. Міністерством фінансів України 

Б. Міністерством економіки та європейської інтеграції 

В. Міністерством зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі 

Г. Міністерством закордонних справ 

75. Термін державної реєстрації іноземних інвестицій за звичайних умов 

становить ........................ 

А. 10 днів 

Б. 3 дні 

В. 7 днів 

Г. 21 день 

76. Гарантії від націоналізації чи реквізиції іноземних інвестицій, ком-

пенсація і відшкодування збитків, гарантії у випадку припинення ді-

яльності та гарантії переказу прибутку, доходів і інших коштів зафі-

ксовано у ........................ 

А. Міжнародних договорах України 

Б. Статуті Міжнародного банку реконструкції і розвитку 

В. Внутрішньому законодавстві України 

Г. Статуті Багатостороннього інвестиційного гарантійного 

агентства 

77. Суперечки між іноземним інвесторами і Україною з питань держав-
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ного регулювання інвестицій крім судів загальної юрисдикції Украї-

ни можуть розглядатися ........................ 

А. Багатостороннім інвестиційним гарантійним агентством 

Б. Організацією з безпеки та співробітництва в Європі 

В. Організацією економічного співробітництва та розвитку 

Г. Міжнародними арбітражними судами 

78. Визначення відповідності інвестиційних проектів з залученням іно-

земних інвестицій вимогам державної програми заохочення інозем-

них інвестицій здійснює ........................ 

А. Агенція міжнародного співробітництва та інвестицій 

Б. Кабінет міністрів України 

В. Міністерство фінансів України 

Г. Державна податкова адміністрація України 

79. До заяви, крім інших документів, до Агенції міжнародного співробі-

тництва та інвестицій для прийняття рішення про доцільність надан-

ня пільг додаються ........................ 

А. Копії Установчого договору та Статуту підприємства з інозем-

ними інвестиціями 

Б. Копія зареєстрованого інформаційного повідомлення про іно-

земну інвестицію та бізнес-план проекту 

В. Баланс підприємства з іноземними інвестиціями за перші 6 

місяців роботи 

Г. Висновок експертної комісії Української спілки промисловців та 

підприємців 

80. Підприємства, що базуються на спільному капіталі суб’єктів госпо-

дарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської ді-

яльності, на спільному управлінні та спільному розподілі результатів 

та ризиків, – це ........................ 

А. Підприємства з іноземними інвестиціями 

Б. Державні підприємства 

В. Спільні підприємства 

Г. Транснаціональні корпорації 

81. Будь-яка правова форма підприємства, створена у відповідності з за-

конами України, в якій іноземний інвестор володіє протягом року в 

середньому не менше 10 % оголошеного статутного капіталу, – це 

........................ 

А. Спільне підприємство 

Б. Закордонне підприємство 

В. Приватне підприємство 

Г. Підприємство з іноземними інвестиціями 

82. Підприємства з іноземними інвестиціями, як юридичні особи підля-
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гають державній реєстрації в ........................ 

А. Обласних державних адміністраціях 

Б. Міністерстві зовнішньоекономічних зв’язків та торгівлі 

В. Міністерстві фінансів 

Г. Районних державних адміністраціях 

83. Продукція спільних підприємств не підлягає ліцензуванню і квоту-

ванню за умови ........................ 

А. Її сертифікації як продукції власного виробництва 

Б. Її спрямування на експорт 

В. Її використання в межах України 

Г. Її виробництва з вітчизняної сировини 

84. При переказі (вивезенні) за кордон частини прибутку (доходу), яка 

належить іноземному партнеру (інвестору) в результаті діяльності 

спільного підприємства, сплачується податок в розмірі 

........................ суми, яку переказують або вивозять, якщо інше не пе-

редбачено міжнародними договорами України. 

А. 10 % 

Б. 15% 

В. 20 % 

Г. 5 % 

85. Спільні підприємства, у своїй зовнішньоекономічній діяльності з пи-

тань економічної, технологічної, екологічної та соціальної безпеки 

контролюються ........................ 

А. Міжнародним арбітражним судом 

Б. Організацією з безпеки та співробітництва в Європі 

В. Відповідними державними органами України 

Г. Міжнародним валютним фондом 

86. Основним джерелом надходження інвестицій в основний капітал 

підприємств України на даний час є ........................... 

А. Власні засоби підприємств 

Б. Засоби іноземних інвесторів 

В. Кредити банків 

Г. Кошти державного бюджету 

87. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україні на даний час 

становить ................................. 

А. Менше 25 млрд. дол. США 

Б. Понад 25 млрд. дол. США 

В. Від 30 до 35 млрд. дол. США 

Г. Понад 43 млрд. дол. США 

88. Найбільшу частку іноземних інвестицій спрямовано на даний час в 

таку галузь економіки України як ................................. 
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А. Сільське господарство 

Б. Оптова та роздрібна торгівля 

В. Металургія 

Г. Харчова промисловість 

89. Лідером за обсягами залучених іноземних інвестицій в Україні на 

даний час є ................................ 

А. Київська область 

Б. Дніпропетровська область 

В. Донецька область 

Г. м. Київ 

90. Найбільшим країною-реципієнтом закордонних інвестицій України є 

.................. 

А. Російська Федерація 

Б. Кіпр 

В. Латвія 

Г. Польща 

91. Прийняття державою функцій інвестора в різних секторах економіки 

відноситься до ........................... впливу на інвестиційний процес. 

А. Опосередкованого 

Б. Прямого 

В. Регулятивного 

Г. Економічного 

92. Через свої інститути (органи законодавчої та виконавчої влади, наці-

ональний банк, фонд держмайна, інноваційний фонд та інші поза-

бюджетні фонди, державний антимонопольний комітет, органи дер-

жавного арбітражу та ін.) держав реалізує .................................. вплив 

на інвестиційний процес. 

А. Прямий 

Б. Економічний 

В. Опосередкований 

Г. Адміністративний 

93. Обмежена частина території країни, для якої характерний специфіч-

ний режим функціонування економічних суб’єктів, анклавність як 

гарантія досягнення стабільності і певної свободи, – це 

........................ 

А. Спеціальна економічна зона 

Б. Колонія держави 

В. Місце компактного проживання національних меншин 

Г. Офшорна зона 

94. Частина суверенної території держави, де товари іноземного вироб-

ництва зберігаються, продаються та купуються без сплати звичайних 
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у таких випадках митних платежів, відноситься до видів спеціальних 

економічних зон, що має назву ........................ 

А. Технополіс 

Б. Зона вільної торгівлі 

В. Комплексна виробнича зона 

Г. Туристично-рекреаційна зона 

95. Вільні банківські чи страхові зони носять назву ........................ 

А. Науково-технологічні парки 

Б. «Дьюті-фрі» 

В. Офшорні зони 

Г. Венчурні зони 

96. Форма інтеграції науки і виробництва, що сприяє прискореному 

впровадженню передових науково-технічних розробок у виробничу 

практику, має назву ........................ 

А. Офшорна зона 

Б. Експортна промислова зони 

В. Комплексна виробнича зона 

Г. Технополіс 

97. Вид спеціальних економічних зон, що створюється для пожвавлення 

бізнесу за рахунок надання підприємцям більшої свободи діяльності 

та значних фінансових пільг, має назву ........................ 

А. Підприємницька зона 

Б. Франко-порт 

В. Експортна промислова зони 

Г. Науково-технічна зона 

98. Юридична особа, яка здійснює випуск цінних паперів і несе відпові-

дальність за ними перед їх власниками, це – ................................. 

А. Інвестор 

Б. Емітент 

В. Фінансовий посередник 

Г. Інвестиційний інститут 

99. Фізичні і юридичні особи, які купують цінні папери від свого імені і 

за свій рахунок з метою отримання прибутку, це – ............................ 

А. Брокери 

Б. Емітенти 

В. Інвестори 

Г. Фінансові посередники 

100. Фінансово-кредитні установи, спеціалізовані брокерські й дилерські 

контори, індивідуальні брокери та дилери, які мають ліцензію на 

право і займаються здійсненням посередницьких операцій з цінними 

паперами, називаються .................................... 
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А. Брокери 

Б. Емітенти 

В. Інвестори 

Г. Фінансові посередники 

101. Документ, що засвідчує право власності або позики інвестора по ві-

дношенню до емітента, може бути в самостійному обігу на ринку і 

бути об’єктом купівлі-продажу, називається .......................... 

А. Цінний папір 

Б. Акція 

В. Сертифікат акцій 

Г. Вексель 

102. Цілеспрямовано сформована сукупність об'єктів реального та фі-

нансового інвестування для здійснення інвестиційної діяльності від-

повідно до вибраної стратегії, має назву .................................. 

А. Інвестиційні вкладення 

Б. Інвестиційний портфель 

В. Інвестиційна база 

Г. Інвестиційна кон’юнктура 

103. Надання грошових коштів (здійснення витрат) різними інвесторами 

на невизначений час з надією на отримання від реалізації проекту в 

майбутньому доходів, які покриють з прибутком ці витрати, це – 

................................. 

А. Фінансування на поворотній основі 

Б. Інвестиційне кредитування 

В. Фінансування на безповоротній основі 

Г. Реінвестування 

104. Надання інвестором грошових коштів на визначений час, із зобов'я-

занням повернути до обумовленого терміну з відсотками, це – 

.............................. 

А. Фінансування на поворотній основі 

Б. Інвестиційне кредитування 

В. Фінансування на безповоротній основі 

Г. Реінвестування 

105. Період, протягом якого первісні інвестиції окуплюються за рахунок 

одержаного прибутку, має назву .......................................... 

А. Термін капіталізації 

Б. Термін окупності 

В. Термін погашення 

Г. Термін рефінансування 
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