
 
 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ» 

 

1.Концепція оцінки вартості грошей у часі під час здійснення 

інвестиційної діяльності підприємства.  

2.Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності.  

3.Поняття інвестиційних ризиків. Класифікація інвестиційних ризиків за 

окремими ознаками.  

4.Поняття ліквідності інвестицій.  

5.Класифікація інвестицій підприємства за рівнем ліквідності.  

6.Характеристика окремих видів та сегментів інвестиційного ринку 

України на сучасному етапі. 

7.Методи поточного спостереження кон’юнктури інвестиційного ринку.  

8.Методи аналізу поточної кон’юнктури інвестиційного ринку. 

9.Поняття інвестиційної привабливості галузей економіки.  

10.Система основних показників, що характеризують інвестиційну 

привабливість галузей економіки. 

11.Поняття інвестиційної привабливості регіонів. Методичні засади 

дослідження інвестиційної привабливості окремих регіонів. 

12.Поняття інвестиційної стратегії підприємства.  

13.Основні етапи процесу формування інвестиційної стратегії 

підприємства – визначення горизонту стратегічного управління інвестиційною 

діяльністю, формування її стратегічних цілей, обґрунтування стратегічних 

напрямів інвестиційної діяльності, стратегії формування інвестиційних ресурсів; 

структурування реалізації стратегії за періодами та іншими кількісними 

параметрами. 

14.Оцінка інвестиційної стратегії підприємства за критеріями відповідності 

загальній стратегії його економічного розвитку, внутрішньої збалансованості її 

розділів, узгодженості із зовнішнім інвестиційним середовищем, урахування 

впливу факторів зовнішнього інвестиційного середовища, ресурсного потенціалу 

підприємства, рівня інвестиційного ризику, проектної результативності тощо. 



 
 

15.Оптимізація співвідношення різних форм інвестування за окремими 

етапами реалізації його інвестиційної стратегії, виходячи із профільного 

спрямування діяльності підприємства, стадії його життєвого циклу, розміру, 

стану кон’юнктури окремих сегментів інвестиційного ринку тощо. 

16.Поняття інвестиційних ресурсів підприємства, класифікація, форми 

залучення.  

17.Визначення загальної потреби в інвестиційних ресурсах.  

18.Поняття вартості інвестиційних ресурсів.  

19.Середньозважена вартість інвестиційного капіталу.    

20.Оцінка вартості  внутрішніх та зовнішніх джерел залучення власного 

капіталу для інвестицій.  

21.Методи оцінки вартості джерел позикового капіталу. 

22.Характеристика основних форм реальних інвестицій підприємства – 

придбання цілісних майнових комплексів, нове будівництво, реконструкція, 

модернізація, придбання окремих видів матеріальних та нематеріальних активів 

тощо. 

23.Основні етапи процесу управління реальними інвестиціями на 

підприємстві – аналіз стану реального інвестування у передплановому періоді, 

визначення загальної потреби в реальному інвестуванні в плановому періоді, 

обґрунтування форм реального інвестування; розробка бізнес-планів реальних 

інвестиційних проектів, методи формування програми реальних інвестицій; 

управління забезпеченням реалізації окремих реальних інвестиційних проектів 

та інвестиційних програм. 

24.Бізнес-план реального інвестиційного проекту, методичні засади його 

розробки. 

25.Принципи оперативного управління реалізацією реальних 

інвестиційних проектів. 

26.Бюджет реального інвестиційного проекту, його види.  

27.Побудова системи моніторингу реалізації реальних інвестиційних 

програм і проектів. Система основних показників моніторингу.  

28.Методи оцінки ефективності проектів реальних інвестицій.  



 
 

29.Критерії ефективності реальних інвестиційних проектів – чистий 

приведений дохід, індекс дохідності, період окупності, внутрішня норма 

дохідності та ін., порядок їх розрахунку.  

30.Обґрунтування інвестиційних рішень про заміну капітальних активів у 

зв'язку з вибором «покупка–лізинг». 

31.Управління інвестиційними ризиками: профілактика, мінімізація і 

запобігання окремим видам інвестиційних ризиків.  

32.Методи оцінки рівня ліквідності окремих реальних інвестиційних 

проектів та її вплив на прийняття інвестиційних рішень. 

33.Поняття програми реальних інвестицій та принципи її формування.  

34.Основні етапи формування програми реальних інвестицій на 

підприємстві.  

35.Критерії відбору до програми реальних інвестиційних проектів.  

36.Методи планування інвестиційних потреб і фінансових можливостей 

підприємства.  

37.Оптимізація програми реальних інвестицій підприємства. 

38.Поняття інноваційних інвестицій підприємства та характеристика їх 

основних форм.  

39.Мета та принципи управління інноваційними інвестиціями 

підприємства.  

40.Управління інноваційними інвестиціями підприємства як інструмент 

реалізації інноваційної стратегії. 

41.Обґрунтування основних напрямів інноваційної діяльності 

підприємства і потреби в інноваційних інвестиціях у плановому періоді.  

42.Порядок вибору об’єктів інноваційних інвестицій та методи оцінки їх 

вартості.  

43.Особливості оцінки ефективності інноваційних інвестицій. 

44.Цілі та умови здійснення фінансових інвестицій.  

45.Характеристика основних форм фінансових інвестицій підприємства – 

вкладення в статутні фонди інших підприємств; розміщення тимчасового 

вільного капіталу в дохідні інструменти грошового ринку, вкладення капіталу в 



 
 

дохідні інструменти фондового ринку. 

46.Принципи й методи оцінки інвестиційної привабливості фінансових 

інструментів. 

47.Характеристика основних інструментів інвестування фондового ринку 

України, особливості показників і методів оцінки їх інвестиційної привабливості.  

48.Рейтингова оцінка інвестиційних якостей акцій, облігацій та інших 

цінних паперів. 

49.Характеристика основних інструментів інвестування грошового ринку 

України та інших, особливості показників і методів оцінки їх інвестиційної 

привабливості. 

50.Мета і завдання управління формуванням портфеля фінансових 

інвестицій підприємства.  

51.Типи портфелів фінансових інвестицій, їх характеристика.  

52.Принципи і послідовність здійснення процесу формування портфеля 

фінансових інвестицій підприємства. 

53.Особливості відбору інструментів інвестування до портфеля фінансових 

інвестицій: акцій, облігацій, ощадних сертифікатів та інших.  

54.Принципи та параметри оперативного управління портфелем 

фінансових інвестицій підприємства. 

55. Основні фактори, що впливають на зниження ефективності фінансових 

інвестицій, методи оцінки їх впливу. 

 

 


