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ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення предметної олімпіади 

з дисципліни «ІНВЕСТУВАННЯ» 

 

Мета проведення олімпіади – розвиток творчих здібностей студентів, 

формування навичок і переконань, які будуть визначати поведінку і вміння 

спеціаліста з економіки підприємств в майбутній економічної діяльності по 

розробці інвестиційних на підприємствах різних форм власності та сфер 

діяльності. 

Строк проведення олімпіади – олімпіада проводиться в листопаді у VІI 

навчальному семестрі. 

Контингент учасників олімпіади – студенти спеціальності 076 - 

підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

Методика проведення першого (внутрівузівського) туру олімпіади. 

Олімпіада проводиться в два етапи. На першому етапі відбір переможців 

здійснюється на базі результатів відповідей на запитання з використанням 

класу комп’ютерної підготовки (список запитань наведено в додатку А). 

Переможці першого етапу беруть участь у другому етапі. 

На другому етапі учасники виконують науково-дослідну роботу по 

проблемам інвестування (зразкова тематика наведена в додатку Б). Кращі 

роботи відбираються для участі в обласному, республіканських та 

міжвузівських олімпіадах. 
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Журі олімпіади: 

 голова журі – ведучий викладач дисципліни «Інвестування», 

 к. е. н. , ст. викладач Грицаєнко М.І. ; 

 члени журі – к.е.н., доцент Андрєєва Л.О., к.е.н., доцент Грицаєнко Г.І. 

Заохочення для переможців олімпіади – за результатами олімпіади 

переможці заохочуються різноманітними формами матеріального і морального 

стимулювання. 

Порядок оновлення матеріалу для проведення олімпіади. Запитання 

до першого етапу оновлюються щорічно і затверджуються на засіданні 

кафедри. 

Критерії відбору переможців для участі в другому турі 

Всеукраїнської олімпіади. Кращі роботи другого етапу розглядаються на 

засіданні журі, яке складається з ведучих викладачів кафедри. Роботи 

оцінюються за такими критеріями: актуальність, відповідність нормативним 

актам, наукова новизна, практичне застосування. 

 

 

 

В.о. зав. кафедри ПТБ, 

к.е.н., доцент      Л.О. Болтянська 
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Додаток А 

ЗАПИТАННЯ  

для першого етапу предметної олімпіади 

з дисципліни “ІНВЕСТУВАННЯ” 

 
1. Дайте визначення інвестиціям. 
2. Що представляють собою майнові та інтелектуальні цінності? 
3. Що є основним джерелом інвестування в країні? 
4. Що представляють собою валові і чисті інвестиційні ресурси? 
5. Під впливом яких факторів перебуває розмір інвестиційних ресурсів? 
6. Які ознаки покладені в основі класифікації інвестицій? 
7. Що розуміють під реальними інвестиціями? 
8. Що розуміють під фінансовими інвестиціями? 
9. Що розуміють під прямими інвестиціями?  
10. Що розуміють під непрямими інвестиціями? 
11. Що є внутрішніми інвестиціями?  
12. Чим іноземні інвестиції відрізняються від закордонних інвестицій? 
13. Що розуміють під короткостроковими інвестиціями? 
14. Що розуміють під довгостроковими інвестиціями? 
15. Чим відрізняються приватні та державні інвестиції? 
16. Порівняйте ризикові та безризикові інвестиції. 
17. Дайте визначення інвестиційної діяльності. 
18. На якої основі здійснюється інвестиційна діяльність? 
19. За який рахунок може здійснюватися інвестиційна діяльність? 
20. За чиїм рішенням провадиться зупинення або припинення інвестиційної 

діяльності? 
21. За яких причин може бути прийнято рішення державного органу про 

зупинення або припинення інвестиційної діяльності? 
22. Наведіть визначення інвестиційного проекту. 
23. Що являє собою проектна (інвестиційна) пропозиція? 
24. Наведіть визначення інноваційної діяльності. 
25. Дайте визначення суб’єктам інвестиційної діяльності. 
26. Наведіть визначення інвестора і учасника інвестиційної діяльності. 
27. Що є об’єктом інвестиційної діяльності? 
28. Що є інститутом спільного інвестування? 
29. Дайте визначення фірмі-девелоперу. 
30. Чим займаються фірми-ріелтери? 
31. Дайте визначення інжиніринго-консалтингової фірмі. 
32. Перелічіть функції еккаутингових компаній. 
33. Яка роль будівельних фірм в інвестиційному процесі? 
34. Перелічіть функції аудиторських фірм в інвестиційному процесі. 
35. Дайте визначення і перелічіть складові інвестиційного комплексу країни. 
36. Розкажіть про прямі та непрямі засоби регулювання інвестиційного 



середовища, які є у розпорядженні держави. 
37. Перелічите та охарактеризуйте державні важелі регулювання 

інвестиційної діяльності. 
38. Що включає державне регулювання інвестиційної діяльності? 
39. Що включає управління державними інвестиціями?  
40. Яким шляхом надається державна підтримка реалізації інвестиційних 

проектів? 
41. Що є захистом інвестицій? 
42. Наведіть визначення державних гарантій захисту інвестицій. 
43. Наведіть повний перелік функцій інвестиційного управління (технологію 

управління інвестиційною діяльністю). 
44. Від яких чинників залежіть вибір інвестиційної стратегії підприємства? 
45. Наведіть визначення інвестиційної стратегії підприємства. 
46. Як поділяються інвестиційні стратегії підприємства? 
47. Дайте визначення інвестиційного портфеля. 
48. Перелічить та охарактеризуйте види інвестиційних портфелів. 
49. Які принципи та критерії формування інвестиційного портфеля Вам 

відомі? 
50. Наведіть типову послідовність формування інвестиційного портфеля. 
51. На якому рівні повинна розглядатись інвестиційна привабливість? 
52. Наведіть визначення інвестиційної привабливості країни.  
53. Які чинники впливають на інвестиційну привабливість країни? 
54. В чому сутність інвестиційної привабливості регіону?  
55. Які чинники впливають на інвестиційну привабливість регіону? 
56. В чому сутність інвестиційної привабливості галузі?  
57. Які чинники впливають на інвестиційну привабливість галузі? 
58. Як оцінити інвестиційну привабливість підприємства? 
59. Перелічить складові «економічного паспорту» окремого підприємства, 

що характеризує його інвестиційну привабливість. 
60. Сформулюйте головний принцип вартості грошей в часі. 
61. Що Ви розумієте під нарощуванням і дисконтуванням? 
62. Перелічіть основні елементи, що пов’язані між собою в концепції 

вартості грошей в часі. 
63. Запишіть основну формулу теорії складних відсотків. 
64. Наведіть визначення номінальної і реальної сум грошових коштів. 
65. В яких випадках, пов’язаних з інвестуванням, враховується інфляція? 
66. Які показники інфляції використовуються при корегуванні майбутньої 

вартості грошей? Коли процес інвестування стає збитковим? 
67. Як здійснюється процес нарощування і дисконтування грошових потоків? 
68. Який грошовий потік має назву «ануїтет»? Як визначити теперішнє та 

майбутнє значення ануїтету? 
69. Наведіть визначення реальних інвестицій. 
70. Перелічіть та охарактеризуйте особливості реальних інвестицій. 
71. В яких формах здійснюється реальне інвестування? 
72. Які етапи містить процес формування політики управління реальними 



інвестиціями підприємства? 
73. Перелічіть та охарактеризуйте основні фази і стадії життєвого циклу 

інвестиційного проекту. 
74. Назвіть та охарактеризуйте основні схеми фінансування інвестиційних 

проектів. 
75. Які принципи використовуються при оцінці ефективності реальних 

інвестиційних проектів? 
76. Які методи оцінки ефективності інвестиційних проектів Вам відомі? 
77. Як визначається чиста теперішня вартість проекту? 
78. Що передбачає управління реалізацію інвестиційного проекту? 
79. Які принципи враховують при розробці календарного плану реалізації 

реального інвестиційного проекту? 
80. Які Ви знаєте передумови розробки капітального бюджету? 
81. Назвіть головну мету розробки системи контролингу. 
82. Які причини обумовлюють зниження ефективності інвестицій та 

прийняття рішення про вихід окремого інвестиційного проекту із 
інвестиційної програми підприємства? 

83. Які форми виходу окремих проектів із інвестиційної програми 
підприємства Вам відомі? 

84. Дайте визначення інноваційної діяльності підприємства. 
85. За якими етапами формується політика управління інноваційними 

інвестиціями підприємства? 
86. Наведіть визначення фінансових інвестицій. 
87. Які особливості характеризують фінансові інвестиції? 
88. В яких формах здійснюється фінансове інвестування підприємства? 
89. В чому полягає сутність політики управління фінансовими інвестиціями? 
90. Перелічить головні етапи формування політики управління фінансовими 

інвестиціями підприємства. 
91. Що являє собою оцінка інвестиційних якостей фінансових інструментів? 
92. Як класифікуються фондові фінансові інструменти? 
93. Опишіть інтегральну оцінку інвестиційних якостей акцій. 
94. Як здійснюється інтегральна оцінка облігацій? 
95. За якими параметрами здійснюється інтегральна оцінка інвестиційних 

якостей ощадних (депозитних) сертифікатів? 
96. Що являє собою оцінка ефективності окремих фінансових інструментів 

інвестування? 
97. Перелічить та охарактеризуйте моделі оцінки реальної вартості окремих 

видів фінансових інструментів інвестування. 
98. Наведіть визначення фінансового інвестиційного портфеля. 
99. Які головна та локальні цілі формування фінансового інвестиційного 

портфеля? 
100. Охарактеризуйте сучасні підходи до типізації інвестиційних 

портфелів підприємств. 
101. Що являє собою «портфельна теорія»? Наведіть алгоритм реалізації 

сучасної портфельної теорії. 



102. Що являє собою оперативне управління портфелем фінансових 
інвестицій? 

103. Перелічить та охарактеризуйте етапи процесу оперативного 
управління портфелем фінансових інвестицій. 

104. Наведіть визначення внутрішнім інвестиціям. 
105. В чому сутність валових внутрішніх інвестицій? 
106. Як пов’язані категорії валових внутрішніх інвестицій та валових 

внутрішніх заощаджень? 
107. В чому сутність валових внутрішніх заощаджень? 
108. Розкажіть про валові приватні внутрішні інвестиції. 
109. В чому сутність чистих приватних внутрішніх інвестицій? 
110. Як пов’язані категорії валових приватних внутрішніх інвестицій та 

чистих приватних внутрішніх інвестицій? 
111. Наведіть визначення капітальних інвестицій. 
112. В чому сутність інвестицій у матеріальні активи? Інвестицій в 

нематеріальні активи? 
113. Наведіть визначення інвестицій в основний капітал. 
114. Які основні напрями активізації внутрішнього інвестиційного ринку 

України Вам відомі? 
115. Наведіть визначення інвестиційної співпраці. Розкажіть про експорт 

капіталу.  
116. Наведіть визначення чистих іноземних інвестицій. В чому сутність 

іноземних інвестицій? Наведіть визначення іноземного інвестора. 
117. В чому сутність прямих інвестицій? Наведіть визначення прямого 

інвестора. 
118. Наведіть визначення резидента та нерезидента. 
119. В чому сутність портфельних інвестицій?  
120. У яких формах можуть здійснюватися іноземні інвестиції? 
121. Охарактеризуйте переваги залучення іноземних інвестицій. 
122. Охарактеризуйте недоліки залучення іноземних інвестицій. 
123. Охарактеризуйте міжнародну інвестиційну діяльність та її 

інститути. 
124. Які іноземні інституційні інвестори Вам відомі? 
125. Що Вам відомо про Світовий банк? Розкажіть про структуру Групи 

Світового банку. 
126. Охарактеризуйте діяльність Міжнародного банку реконструкції та 

розвитку (МБРР). Що Вам відомо про Міжнародну асоціацію розвитку 
(МАР)?  

127. В чому сутність діяльності Міжнародної фінансової корпорації 
(МФК)? 

128. Розкажіть про Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій 
(БАГІ). 

129. Що Вам відомо про Міжнародний центр врегулювання спірних 
питань щодо інвестицій (МЦВСПІ)? В чому сутність діяльності 
Міжнародного валютного фонду (МВФ)?  



Додаток Б 
ТЕМАТИКА 

науково-дослідних робіт для другого етапу 

предметної олімпіади з дисципліни 

“ІНВЕСТУВАННЯ” 

 

1. Активізація інвестиційної діяльності в перехідній економіці України 
2. Аналіз та оцінка інвестиційної діяльності підприємств (на прикладі 

сільського господарства України) 
3. Банківське кредитування інвестиційних проектів 
4. Важелі та стимули формування інвестиційних ресурсів у сільському 

господарстві 
5. Вдосконалення реального інвестування при відтворенні основних 

виробничих фондів сільськогосподарського підприємства 
6. Еколого-економічні аспекти управління ефективністю інвестиційної 

діяльності в сучасних умовах 
7. Економічна діагностика і вибір інвестиційно привабливих рішень у 

сільському господарстві України 
8. Економічна оцінка і прогнозування ефективності інвестицій 
9. Економічне обґрунтування процесу інвестиційного проектування в 

сільському господарстві 
10. Економічне регулювання інвестиційного процесу в сільському 

господарстві 
11. Економічні методи активізації інвестиційної діяльності 
12. Ефективність інвестування переробних підприємств 
13. Ефективність інвестування сільськогосподарських підприємств (за 

матеріалами ... області) 
14. Ефективність іноземних інвестицій в АПК 
15. Інвестиційна діяльність у сільському господарстві (на прикладі 

реформованих аграрних підприємств) 
16. Інвестиційна підтримка інноваційної діяльності підприємств 
17. Інвестиційний процес в АПК і обґрунтування пріоритетних напрямків 

його прискорення. 
18. Інвестиційні процеси в умовах соціально-економічних трансформацій 
19. Обґрунтування доцільності реальних інвестицій 
20. Організаційно-економічний механізм інвестування 

сільськогосподарського виробництва 
21. Організаційно-економічний механізм мотивації інвестиційної діяльності 

підприємств 
22. Організаційно-економічний механізм підвищення інвестиційної 

активності в регіоні 



23. Організаційно-економічні фактори підвищення інвестиційної 
привабливості сільськогосподарських підприємств 

24. Організаційно-методичне забезпечення використання лізингової форми 
інвестування в сільськогосподарських підприємствах  

25. Оцінка економічної ефективності інвестицій з урахуванням ризиків 
26. Підвищення ефективності інвестиційного проекту (на прикладі ...) 
27. Планування та регулювання інвестиційної діяльності підприємств 
28. Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту 
29. Стратегічне управління інвестиціями в сфері підприємництва 
30. Управління інвестиційним проектом з урахуванням ризику 
31. Управління інвестиційним процесом на підприємстві 
32. Управління інвестиційною діяльністю підприємств агропромислового 

комплексу 
33. Управління прийняттям інвестиційних рішень в системі фінансового 

менеджменту підприємства 
34. Управління ризиками інвестиційних проектів 
35. Формування економічного механізму лізингових відносин в 

інвестиційній діяльності 
36. Формування інвестиційної стратегії сільськогосподарських підприємств 
37. Формування механізму мотивації інвестора і підвищення інвестиційної 

активності 
38. Шляхи активізації інвестиційної діяльності сільськогосподарських 

підприємств в умовах обмеженості ринку позикового капіталу 
39. Шляхи покращення інвестиційної привабливості сільськогосподарського 

підприємства  
 


