
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «Інвестиційна стратегія та портфельний аналіз»  

курс 1 

рівень освіти: другий (магістр) 

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Форма проведення                                      письмова 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  10 балів -  письмова відповідь на  

                                                                       питання, 15 балів - тести, 15 балів  

                                                                       – вирішення  ситуаційного  

                                                                       завдання 

Перелік допоміжних матеріалів:  таблиці коефіцієнтів 

                                                                       дисконтування 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Економічна сутність поняття «інвестиція». 

2. Суб’єкти та об’єкти інвестування. 

3. Класифікація інвестицій. 

4. Поняття інвестиційної стратегії. 

5. Етапи розробки інвестиційної стратегії  підприємства. 

6. Формування інвестиційних ресурсів підприємства. 

7.  Джерела формування інвестиційного капіталу підприємства та оптимізація 

його структури. 

8. Оцінка інвестиційної стратегії підприємства за критеріями. 

9. Роль  реального  інвестування  у  розвитку  підприємств. 

10. Інвестиційний проект: сутність, види, етапи підготовки.  

11. Класифікація інвестиційних проектів.   

12.  Процес розробки інвестиційного проекту. 

13.  Характеристика календарного плану  реалізації  реального інвестиційного 

проекту та порядок його розробки. 

14. Розподіл відповідальності і ризиків замовника та підрядчика під час реалізації 

інвестиційного проекту. 

15. Зміст та  порядок  розробки  поточного  бюджету  експлуатації  реального  

інвестиційного проекту.   

16. Показники ефективності інвестиційного проекту.  

17. Процес формування портфеля проектів.  

18. Система управління проектним портфелем.  

19. Місце,  взаємозв’язок  управління  портфелем  зі  стратегією  організації  й 

діяльністю, спрямованою на створення нової вартості.  



20. Етапи процесу управління проектним портфелем. 

21. Цикл життя управління проектним портфелем. 

22. Офіс управління проектним портфелем  

23. Групи процесів управління проектним портфелем.  

24. Види процесів управління проектним портфелем.  

25. Показники оцінки проектів.   

26. Методи відбору проектів.  

27. Матриця взаємозв’язку проектів.  

28. Інструментарій управління портфельним проектом. 

29. Моделі оптимізації портфеля проектів. 

30. Часова оптимізація портфеля інвестицій.  

31. Показники цінності (вартості) бізнесу.  

32. Принципи нарощування вартості У. Баффета. 

33. Фактори та принципи створення вартості бізнесу та проектний підхід.  

34. Управління ростом внутрішньої вартості компанії.  

35. Управління стійким розвитком організації.  

36. Поняття рівня зрілості управління портфелем проектів.  

37. Характеристика окремих рівнів.  

38. Вимірювання рівня зрілості.  

39. Показники зрілості.  

40. Методи оцінки  ефективності  проектів  реальних  інвестицій.   

41. Критерії ефективності  реальних  інвестиційних  проектів. 

42. Управління  інвестиційними ризиками. 

43.  Правила  прийняття  інвестиційних  рішень  в  умовах  невизначеності  і  

ризику. 

44.  Методи  оцінки  одиничних  ризиків  проектів  реальних  інвестицій. 

45.  Характеристика імітаційного  моделювання  за  методом  Монте  -  Карло. 

46.  Характеристика методу аналізу сценаріїв. 

47.  Характеристика методу аналізу  дерева рішень. 

48.  Методи оцінки несистематичних ризиків проектів реальних інвестицій. 

49.  Методи оцінки ринкових (систематичних) ризиків проектів реальних 

інвестицій. 

50.  Методи оцінки рівня  ліквідності  окремих  реальних  інвестиційних  проектів  

та  її  вплив  на  прийняття інвестиційних рішень. 

 

Приклад ситуаційного завдання 

Обґрунтувати розрахунками рішення щодо доцільності впровадження 

інвестиційних проектів на підприємстві. Виконати порівняльний аналіз 

альтернативних інноваційних проектів за критеріями та обрати кращий. Вихідні 

дані представлено в таблиці. 
 

Показник 

Інвестиційні проекти  

А Б В 

1. Обсяг інвестицій, тис. грн. 14000 15000 21000 

2. Період експлуатації, роки 3 4 4 

3. Прийнята дисконтна ставка,% 12 13 16 



4. Прибуток за роками 

експлуатації, тис. грн. 

   

1-й рік 4500 6500 7500 

2-й рік 6000 4500 9000 

3-й рік 7500 6000 8700 

4-й рік - 5000 12000 
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