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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 24 
«ІНВЕСТИЦІЇ» 

 
Питання для обговорення: 

1. У чому різниця між поняттями «інвестиції» та «інвестиційна 
діяльність»? 

2. За якими ознаками класифікують інвестиції? 
3. Назвіть складові інвестиційного ринку. 
4. Що таке «інвестиційний клімат держави»? 
5. Як можна оцінити «інвестиційний клімат держави»? 
6. Які існують форми державного стимулювання інвестиційної 

діяльності? 
7. Розкрийте інструменти податкового стимулювання інвестиційної 

діяльності. 
8. Що є ланкою процесу накопичення капіталу? 
9. Що включає ринок фінансових ресурсів? 
10. Які регіони України найбільш інвестиційно привабливі? 
 

Тести 24 
1. Під інвестиціями розуміються такі цінності: 
а) інтелектуальні; б) валютні; 
в) прибуткові; г) фінансові. 
 
2. Що не є ланкою процесу накопичення капіталу? 
а) витрати; б) цінності; 
в) вкладення; г) дохід. 
 
3. Яка з інвестицій класифікується за об’єктом інвестування? 
а) деривативи; б) спільні; 
в) портфельні; г) активи. 
 
4. Валові інвестиції відносяться до наступної класифікації: 
а) за об’єктами інвестування; 
б) за матеріально-речовою формою цінностей; 
в) за структурою; 
г) немає вірної відповіді. 
 
5. Ринок робочої сили є складовою: 
а) ринку фінансових послуг; 
б) ринку інвестиційних ресурсів; 
в) підрядного ринку; 
г) ринку капіталів. 
 

Тема 3 
СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

3.1. Сутність і функції процесу управління 
3.2. Методи управління діяльністю підприємств 
3.3. Організаційні структури управління підприємствами 
3.4. Вищі органи державного управління підприємствами та 

організаціями 
 

3.1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 
 

Згідно з основними положеннями теорії систем будь-який об’єкт, 
явище чи процес потрібно розглядати як систему. Під системою 
розуміють сукупність взаємопов’язаних в одне ціле елементів. Елемент 
системи – це частина цілого, що в процесі аналізу не підлягає 
поділу на складові. Отже, будь-яка система: 

по-перше, складається з двох або більшої кількості елементів; 
по-друге, кожний елемент системи має властиві лише йому 

якості; 
по-третє, між елементами системи існують зв’язки, за допомогою 

яких вони впливають один на одного; 
по-четверте, система не може існувати поза часом і простором. 

Система має часову сутність, свої межі та навколишнє середовище. 
Перша особливість підприємства полягає в тому, що воно як 

відкрита система, може існувати лише за умови активної взаємодії з 
навколишнім середовищем (рис. 2). 
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Зовнішнє середовище підприємства 

 
Рис. 2. Схема взаємодії підприємства з навколишнім середовищем 
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14. За формою спеціалізації основних цехів розрізняють виробничу 
структуру: 

а) багатопрофільну; б) технологічну; 
в) безцехову; г) багатогалузеву. 
 
15. У залежності від наявності основних та допоміжних процесів 

розрізняють підприємства з комплексною структурою виробництва: 
а) багатопрофільну; б) технологічну; 
в) спеціалізовану; г) багатогалузеву. 
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6. Ринок фінансових ресурсів включає: 
а) грошовий ринок; б) іпотечний ринок; 
в) кредитний ринок; г) підрядний ринок. 
 
7. Інвестиційний клімат є характеристикою таких передумов: 
а) економічних; б) географічних; 
в) специфічних; г) культурних. 
 
8. Найбільш інвестиційно привабливими регіонами України є: 
а) Одеська обл; б) АРК Крим; 
в) Запорізька обл.; г) Дніпропетровська обл. 
 
9. Що не входить до фінансового стимулювання? 
а) прискорена амортизація; б) інвестиційні гарантії; 
в) пільгові кредити; г) немає вірної відповіді. 
 
10. Інструментом якого стимулювання є прискорена амортизація? 
а) податкового; б) фінансового; 
в) інфраструктурного; г) комерційного. 
 
11. До суб’єктів ринку відносять? 
а) грошові кошти; б) ліцензії; 
в) права; г) інвестори. 
 
12. До об’єктів ринку відносять: 
а) проектні і науково-дослідні організації; 
б) ноу-хау; 
в) замовників; 
г) підрядників. 
 
13. За об’єктами інвестування фінансові інвестиції поділяються на: 
а) фінансові; б) нематеріальні; 
в) портфельні; г) деривативи. 
 
14. До ринку інвестиційних товарів відносять: 
а) іпотечний ринок; б) грошовий ринок; 
в) кредитний ринок; г) підрядний ринок. 
 
15. Фінансове стимулювання передбачає: 
а) зниження ставки податку; 
б) інвестиційні гарантії; 
в) податкові кредити; 
г) інвестиційну податкову знижку. 
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