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Кількість 

балів 

Значення оцінки 

37-40 

балів 

Допущено не більше 3 помилок у тестових завданнях. Відповіді повні. 

Студент вільно володіє теоретичним матеріалом. 

36-30 

балів 

Допущено не більше 10 помилок у тестових завданнях. Відповіді 

повні, з незначними неточностями. Студент володіє теоретичним 

матеріалом. 

29-15 

балів 

Допущено не більше 15 помилок у тестових завданнях. Відповіді з 

суттєвими неточностями. Студент володіє теоретичним матеріалом на 

низькому рівні. 

14-1 

балів 

Допущено більше 15 помилок у тестових завданнях. Відповіді з 

суттєвими неточностями. Студент не  володіє теоретичним матеріалом. 

 

 

Орієнтовний перелік питань:  

1. Якими нормативно-правовими актами регулюються відносити у сфері спільного 

(корпоративного) інвестування? 

2. Корпоративне інвестування це? 

3. Що слід вважати метою об’єднання інтелектуальних та майнових цінностей? 

4. Яким шляхом здійснюється корпоративне інвестування? 

5. Господарська організація це? 

6. У яких нормативно-правових актах закріплюються загальні засади державної 

реєстрації господарської організації? 

7. Організація, яка створюється фізичними та/або юридичними особами на договірних 

засадах шляхом об’єднання майна та підприємницької діяльності  та з метою отримання 

прибутку (як загальне правило) це? 

8. Які основні риси повного товариства? 

9. Яка має бути мінімальна кількість засновників сільськогосподарського виробничого 

кооперативу та якого віку ці особи мають досягти на момент створення такого 

кооперативу? 

10. Які є види будівельної продукції? 



11. Що не являється видом капітального будівництва? 

12. Що не відноситься до основних способів капітального будівництва? 

13. Що можна віднести до видів суб’єктів правовідносин з капітального будівництва? 

14. Суб’єкт інвестиційної діяльності в сфері капітального будівництва, який приймає 

рішення про вкладення власних, позичкових або залучених коштів (інвестицій) в 

об’єкти інвестування, що належать до основних фондів це? 

15. Підрядник це? 

16. Якою статтею Господарського кодексу України встановлені державні гарантій 

інноваційної діяльності?  

17. Що не є об’єктами інноваційної діяльності? 

18. Хто є учасниками інноваційних відносин? 

19. Яким чином створюються інноваційні структури договірного типу (виду Б)? 

20. Комплект документів, що визначає комплекс і процедуру усіх необхідних заходів (у 

тому числі інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту і (або) 

інноваційної продукції це? 

21. Які характерні ознаки договору інноваційного характеру? 

22. В якому нормативно-правовому акті є глава щодо виконання науково-дослідних або 

дослідно- конструкторських робіт та технологічних робіт? 

23. Іноземні інвестиції це? 

24. Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді? 

25. В який термін та яким державним органом здійснюється державна реєстрація 

іноземних інвестицій? 

26. Які документи подає органу державної реєстрації іноземний інвестор або 

уповноважена ним в установленому порядку особа для реєстрації? 

27. Чи відносяться до видів об’єктів іноземного інвестування оборотні кошти підприємств 

та організацій усіх сфер і галузей народного господарства? 

28. Чи можуть міжнародні неурядові організації виступати іноземними інвесторами в 

Україні? 

29. Які не існують види правових режимів, що запроваджуються для іноземних інвесторів 

на території України? 

30. Що включає система гарантій для іноземних інвесторів? 

31. Якій ознаці інвестиційного договору відповідає те, що однією з сторін договору є 

інвестор або уповноважена ним особа? 

32. Якій ознаці інвестиційного договору відповідає те, що інвестор несе основні ризики, 

пов’язані з вибором (вдалим чи невдалим) виду інвестицій, об’єкта інвестування, 

форми інвестування, виконавців, з ефективністю прогнозування, планування та 

організації інвестування? 

33. Якій ознаці інвестиційного договору відповідає те, що за практичні дії щодо реалізації 

інвестицій виконавець отримує плату за рахунок вкладених інвестором коштів (власне 

- частина інвестицій спрямовується на оплату роботи виконавців); в результаті 

виконання договору задовольняються також інтереси інвестора майнового характеру 

(отримання збудованого чи поліпшеного об’єкта інвестування), задовольняються 

господарські (запровадження новітніх технологій на виробництві) чи соціальні потреби 

інвестора чи визначеного ним кола осіб (надання працівникам підприємства 

можливості отримувати якісне харчування в їдальні тощо)? 

34. За якою ознакою інвестиційні договори поділяються на короткострокові, 

середньострокові та довгострокові?  

35. За якою ознакою інвестиційні договори поділяються на вертикальні та горизонтальні?  

36. За якою ознакою інвестиційні договори поділяються на інвестиційні договори 

організаційного характеру та інвестиційні договори майнового характеру?  

37. За якою ознакою інвестиційні договори поділяються на основні та обслуговуючі?  

38. За якою ознакою інвестиційні договори поділяються на двосторонні та багатосторонні?  

39. Яка із функцій інвестиційного договору проявляється в тому, що за допомогою 

інвестиційного договору здійснюється регулювання відносин між сторонами? 



40. Яка із функцій інвестиційного договору проявляється в тому, що учасники 

інвестування, заінтересовані у спільній співпраці, розробляють умови інвестиційного 

договору через погодження своїх позицій (нерідко відмінних) щодо договірних умов, 

які були б прийнятними для всіх сторін договору? 

41. Яка із функцій інвестиційного договору проявляється в тому, що за допомогою 

інвестиційного договору здійснюється контроль за ефективністю дій (діяльності) 

суб’єктів інвестування? 

42. Яка із функцій інвестиційного договору проявляється в можливості забезпечити захист 

прав та законних інтересів сторін договору? 

43. Які способи укладення інвестиційних договорів відносяться до конкурентних? 

44. Який спосіб укладання інвестиційного договору передбачає направлення запиту для 

закупівель вже готових для вжитку товарів щонайменше трьом виконавцям, кожен з 

яких може подати лише одну цінову пропозицію, а замовник укладає договір про 

закупівлю з тим виконавцем, який подав пропозицію з найнижчою ціною? 

45. В чому полягають особливості укладення інвестиційних договорів за державним 

замовленням? 

46. До яких умов інвестиційного договору належать умови про: форми платежу; 

визначення порядку виконання та прийняття виконання; відповідальність сторін за 

порушення договірних зобов’язань; порядок розгляду спорів, що виникають між 

сторонами в процесі виконання договору; обставини, що звільняють сторони від 

відповідальності; страхування інвестиційних ризиків і обов’язки сторін щодо цього, 

способи забезпечення сторонами виконання договірних зобов’язань? 

47. До яких умов інвестиційного договору належать умови про, наприклад, надання 

інвестором виконавцям робіт виробничих та житлових приміщень, забезпечення 

працівників виконавця харчуванням тощо? 

48. До яких умов інвестиційного договору належать умови про кількісні та якісні 

характеристики предмета договору– інвестицій, форму та об’єкт інвестування, ціну та 

строки договору? 

49. Якому способу забезпечення виконання договірних зобов’язань відповідають заходи, 

що встановлюють відповідальність, яка застосовується до порушника договірних 

зобов’язань згідно із законом або договором (відшкодування збитків, сплата неустойки, 

оперативно-господарські санкції)? 

50. Якому способу забезпечення виконання договірних зобов’язань відповідають заходи, 

які передбачають надання стороні, яка належним або покращеним способом виконала 

покладені на неї договірні зобов’язання, певних пільг чи додаткових матеріальних благ 

(наприклад, залишення у виконавця устаткування, що було передано йому замовником 

для виконання обумовлених договором робіт)? 

51. Що включає в себе державне регулювання інвестиційної діяльності? 

52. До якої правової форми державного регулювання відноситься видача дозволів, 

ліцензій, реєстрація іноземних інвестицій, окремих видів договорів інвестиційного 

характеру, інвестиційних та інноваційних проектів, проведення комплексної державної 

експертизи інвестиційних проектів будівництва, кваліфікування інноваційних 

проектів, створення державних приймальних комісій тощо? 

53. До якої правової форми державного регулювання відноситься перевірка відповідності 

діяльності інвесторів, виконавців та інших учасників інвестиційних відносин 

встановленим правилам, нормам і нормативам, виявлення правопорушень та 

застосування до порушників заходів впливу з метою усунення негативних наслідків 

неправомірної поведінки тощо? 

54. До якої правової форми державного регулювання відноситься встановлення правил 

організації та здійснення інвестування в Україні за участю суб’єктів, що функціонують 

на будь-яких формах власності - державній, комунальній, приватно-колективній? 

55. Якій державні гарантії захисту інвестицій відповідає норма Закону України «Про 

режим іноземного інвестування», яка передбачає, що інвестиції не можуть бути 

безоплатно націоналізовані, реквізовані, до них також не можуть застосовуватися 



заходи, тотожні за наслідками; такі заходи можуть застосовуватися лише на основі 

законодавчих актів України з відшкодуванням інвестору в повному обсязі збитків, 

заподіяних у зв’язку з припиненням інвестиційної діяльності? 

56. Які  залежно від джерел інвестування виділяють зовнішні інвестиції? 

57. Господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних 

паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів, відносяться до_____? 

58. Господарські операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших об'єктів 

нерухомої власності, інших основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають 

амортизації, відносяться до______? 

59. Господарські операції, що передбачають здійснення капітальних або фінансових 

інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від інвестиційних операцій, відносяться 

до_____? 

60. Відмінність між прямими та портфельними інвестиціями полягає у тому, що_____? 

61. Об’єктами інвестиційної діяльності можуть бути______? 

62. З точки зору строків інвестування, інвестиції можуть поділятися на_____? 

63. Які види інвестування має корпоративна форма ? 

64. Чи правильна наступне твердження: придбання значних за розміром (від 10 до 40% 

статутного фонду) підприємств з метою перепродажу їх стратегічним інвесторам, якщо 

вартість акцій досягне максимальної межі, називається портфельне інвестування? 

65. В чому виявляється тісний зв'язок інвестування з господарською діяльністю? 

66. Яким є склад учасників інвестування? 

67. Які основні етапи включає інвестиційний цикл? 

68. Які основні функції виконує інвестиційне право? 

69. В яких правових формах може здійснюватися інвестування? 

70. Чим відрізняються інвестиції від інших видів вкладень? 

71. За допомогою яких методів регулюють інвестиційні відносини? 

72. Які майнові цінності можуть використовуватися в якості інвестицій? 

73. Чим відрізняються інвестиції від інших видів діяльності? 

74. Як за методами господарювання розрізняють окремі види інвестицій? 

75. Як в залежності від джерел походження поділяються інвестиції? 

a. Як в залежності від форм власності поділяються інвестиції? 

76. Інвестиції, які здійснюються фізичними особами та юридичними особами, які не 

належать до державної та комунальної власності, за рахунок власних або позичкових 

коштів, відносяться до____? 

77. Ідея, пропозиція або проект, які після опрацювання стане інновацією, називається___? 

78. До якої форми інвестиційної діяльності належить  діяльність, що здійснюється з 

метою створення нових і відтворення діючих основних фондів, в які вкладаються 

кошти?  

79. Чи правильне наступне твердження: інвестиційне право є новою підгалуззю 

господарського права? 

80. Чи правильне наступне твердження: об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, 

в які вкладаються інвестиції (виробництво, підприємства, господарські товариства, 

основні фонди, техніка, технології, соціальна сфера, довкілля тощо) є змістом 

інвестиційних правовідносин? 
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