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I. Сутність і віди капітальних вкладень.
II. Співробітництво України з МВФ і МБРР.
III. Модель управління ризиковою ситуацією та фактори, що формують ризики.
IV. Оцінити інвестиційну привабливість Германії.
V. Оберіть одну або декілька вірних відповідей:
1. До залучених джерел фінансування інвестицій відносяться:
a. кошти від розміщення паїв;

с. кошти від емісії акцій;

b. прибуток;

d. кошти від емісії облігацій.

2. Іновації за сферою використання класифікують на:
a. капітальні вкладення;

с. реальна;

b. товарні;

d. управлінські.

3. За періодом вкладення капітала може бути класифікована інвестиція:
a. безстрокова;

с. оперативна;

b. поточна;

d. довгострокова.

4. При досліджені інвестиційної привабливості проекту вивчають:
a. фінансові можливості інвестору;

c. організаційну структуру підприємства;

b. чуттєвість проекту;

d. прибутковість інвестицій.

5. До економічних факторів, що формують інвестиційний клімат, не відносяться:
a. ставлення держави до інвесторів;

c. рівень розвитку профспілок;

b. митна політика;

d. рівень кріміногенності в державі.

6. Дослідження впливу організаційної структури підприємства на інвестиційну привабливість
проекту це:
a. маркетинговий аналіз;

c. аналіз ризиків;

b. технологічний аналіз;

d. інституційний аналіз.

7. Початкове накопичення вільних коштів для подальшого інвестування здійснюється на:
a. стадії підйому кон’юнктури;

c. стадії послаблення кон’юнктури;

b. стадії кон’юнктурного бума;

d. стадії кон’юнктурної ями.

8. Боргові зобов’язання зі строком повернення більше року формуються на:
a. грошовом ринці;

c. фондовом ринці;

b. ринці капіталів;

d. кредитном ринці.

9. Посередниками при здійсненні фінансових інвестицій можуть виступати:
a. підрядні організації;

c. страхові компанії;

b. пенсійні фонди;

d. фондові біржі.

10. Правом інвестору є:
a. обирати об’єкт інвестування;

с. отримати ліцензію;

b. використовувати прибуток від інвестицій;

d. надавати фінансову звітність.

11. Визначення прав і обов’язків інвесторів - це:
a. метод інвестиційної політики;

с. стратегічна мета інвестиційної політики;

b. принцип інвестиційної політики;

d. інструмент інвестиційної політики.

12. За рестрикційної грошово-кредитною політиці:
a. зросте облікова ставка;

с. збільшаться обсяги продаж ОВДП;

b. зросте норма резервування;

d. зростуть ставки податків.

13. До внутришніх факторів, що формують ризики, відносяться:
a. кваліфікація менеджера;

c. якість маркетингових досліджень;

b. зміна економічного середовища;

d. якість споживчого попиту.

14. Втрата коштів в результаті відмови від платежу - це ризик:
a. несистематичний;

c. торговий;

b. будівельний;

d. неліквідності.

15. За причинами винекнення виділяють ризики:
a. реальні;

c. фінансові;

b. будівельні;

d. грошові.

16. Облігація, за рахунок якої формується субординований борг АТ, є:
a. привілейованою;

c. державною;

b. конвертуємою;

d. приватною.

17. Врахування зміни облікової ставки під час формування доходів за цінними паперами це:
a. фіксований процент;

c. плаваючий процент;

b. ступеньковий процент;

d. дисконтний дохід.

18. Головна мета формування інвестиційного портфеля:
a. максимізація прибутків;

c. реалізація інвестиційної стратегії;

b. зниження доходів;

d. зниження ризиків.
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