
Питання до іспиту ( заліку ) з предмету «Інвестиційний менеджмент» 

ПИТАННЯ  

ПІДСУМКОВОГО ЗАЛІКУ З ПРЕДМЕТУ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Сутність та форми інвестування. 

2. Мета та завдання дисципліни «Інвестування». 

3. Економічна сутність інвестування. 

4. Роль інвестицій у розширеному відтворенні. 

5. Класифікація інвестицій. 

6. Фактори, що впливають на прийняття рішень про розміщення 

інвестицій. 

7. Базові інвестиційні стратегії підприємства. 

8. Класифікація інвестицій. 

9. Поділ інвестицій за ступенем ризику. 

10. Регулювання інвестиційної діяльності. 

11. Суть та умови інвестиційної діяльності. 

12. Методи, принципи та функції державного регулювання інвестиційної 

діяльності. 

13. Об’єкти та суб’єкти інвестиційної діяльності. 

14. Правові засади інвестиційної діяльності. 

15. Права суб’єктів інвестиційної діяльності. 

16. Інвестиційні інструменти. 

17. Визначення реальної вартості інвестиційного доходу. 

18. Поняття та методи оцінки інвестиційних ризиків. 

19. Оцінка ліквідності інвестицій. 

20. Методи оцінки ефективності реальних інвестицій. 

21. Оцінка ймовірності реалізації інвестиційних проектів. 

22. Види інвестиційних ризиків. 

23. Сценарії розвитку проектів. 

24. Ринок об’єктів інвестування. 

25. Склад та інфраструктура інвестиційного ринку. 



26. Учасники інвестиційного ринку та їх функції. 

27. Характеристика стану інвестиційного ринку на макрорівні. 

28. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів. 

29. Класифікація інвестиційних ринків. 

30. Основні групи учасників інвестиційного ринку. 

31. Інвестиційні ресурси. 

32. Визначення потреби в інвестиційних ресурсах. 

33. Джерела формування інвестиційних ресурсів. 

34. Методи фінансування інвестиційних проектів. 

35. Активізація використання інвестиційних ресурсів. 

36. Принципи формування інвестиційних ресурсів. 

37. Класифікація інвестиційних ресурсів підприємства. 

38. Етапи формування інвестиційних ресурсів. 

39. Основні причини зниження інвестиційної активності. 

40. Іноземні інвестиції в Україні. 

41. Переваги та недоліки залучення іноземного капіталу в економіку 

України. 

42. Методи залучення іноземного капіталу. 

43. Стратегія залучення іноземних інвестицій. 

44. Система державного регулювання інвестиційних процесів. 

45. Податкові і митні пільги для іноземних інвесторів, в т.ч. у вільних 

економічних зонах. 

46. Основні цілі залучення іноземних інвестицій. 

47. Тенденції, що характеризують іноземне інвестування в Україні. 

48. Механізм інвестування та інструменти фондового ринку. 

49. Основні фондові інструменти ринку цінних паперів в Україні. 

50. Структура ринку цінних паперів. 

51. Інвестиційна політика підприємства. 

52. Види та основні характеристики цінних паперів. 

53. Основи портфельного інвестування. 



54. Поняття інвестиційного портфеля, мета і задачі його формування. 

55. Особливості формування портфеля цінних паперів. 

56. Класифікація інвестиційних портфелів. 

57. Деривативи, форвардні та ф’ючерсні контракти, опціони. 

58. Інвестиційні портфелі як ефективний спосіб інвестування. 

59. Основні завдання портфельного інвестування. 

60. Типи портфелів цінних паперів. 


