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Перелік тем для підготовки до тестування:

 
Тема 1. Методологічні аспекти фінансового і фінансового менеджменту.
Економічна сутність інвестицій. Роль інвестицій в розвитку економіки. Валові та чисті інвестиції.

Ефект  інвестиційного  мультиплікатора.  Основні  чинники  що  визначають  обсяг  інвестиційного  попиту.
Класифікація форм и видів інвестицій.

Поняття  інвестиційної  діяльності.  Законодавча  база  правового  регулювання  інвестиційної
діяльності. Права та обов’язки інвесторів. Мета, задачі інвестиційного менеджменту. 

Держава  як  суб’єкт інвестування.  Державні  органи як суб’єкти інвестиційної  діяльності.  Форми
державного регулювання умов для інвестицій. Інвестиційний клімат.

Тема 2. Методологічні аспекти інвестицій і інвестиційного менеджменту.
Система  організаційного  забезпечення  інвестиційного  менеджменту.  Принципові  органіграми

управління інвестиційною діяльністю у рамках лінійно-функціональної, дивізіональної, матричної структур
управління  підприємством.  Центри інвестицій.  Інформаційне  забезпечення  інвестиційного  менеджменту.
Основні  користувачі  інвестиційної  інформації  підприємства.  Система  показників  інформаційного
забезпечення. Основні форми і системи інвестиційного аналізу. Системи інвестиційного планування і форма
реалізації його результатів на підприємстві. Системи і методи інвестиційного контролю.

Тема 3. Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту
Концепція оцінки зміни вартості грошей у часі. Методи компаундування, дисконтування вартості по

простим та складним відсоткам. Оцінка ануїтетів, методи розрахунків FVA, PVA, R. Інфляція та її вплив на
результати  інвестиційної  діяльності.  Інвестиційні  ризики,  їх  класифікація  та  вимірювання,  заходи  для
запобігання.  МОКА (САРМ).  Принципи  й  критерії  прийняття  інвестиційних рішень.  Оцінка  ліквідності
інвестицій.

Тема 4. Інвестиційний ринок: його оцінка й прогнозування
Поняття інвестиційного ринку, класифікація видів і сегментів ІР. Характеристика окремих сегментів

ІР. Взаємозв’язок основних елементів інвестиційного ринку. Задачі і послідовність вивчення кон'юнктури
інвестиційного ринку. Життєвий цикл галузі  та його стадії.  Методика і  результати оцінки інвестиційної
привабливості  галузей  економіки  України,  а  також  регіонів  України.  Основні  групи  показників  для
визначення  інвестиційно  привабливих  підприємств.  Вихідні  дані  та  алгоритм розрахунку  інтегрального
показника.

Тема 5. Фондовий ринок як важливий сегмент інвестиційного ринку
Фінансові інвестиції. Різновиди капіталу, що інвестується. Фіктивний капітал. Структура фондового

ринку України. Основні фондові інструменти ринку цінних паперів. Методи оцінки інвестиційних якостей
окремих  цінних  паперів.  Вексельне  право.  Практика  вексельного  обігу.  Організація  фондової  біржі  і
механізм функціонування.

Тема 6. Формування  інвестиційної стратегії підприємства
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Поняття інвестиційної стратегії і її значення в ефективному управлінні інвестиційною діяльністю
підприємства.  Взаємозв’язок  стратегічного,  тактичного  і  оперативного  управління  інвестиційною
діяльністю.  Принципи  і  послідовність  розробки  інвестиційної  стратегії.  Критерії  її  оцінки.  Розробка
стратегічних  напрямків  формування  інвестиційних ресурсів.  Методи  прогнозування загальної  потреби  в
інвестиційних ресурсах. Класифікація джерел формування інвестиційних ресурсів.

Бюджетування як форма планування інвестицій. Розробка бізнес-планів інвестиційних планів.
Тема 7. Фінансове забезпечення інвестування
Способи залучення капіталу. Характеристика власних джерел фінансування. Позикові інвестиції:

банківський кредит, комерційний кредит, вексель, інвестиційний лізинг. Залучені інвестиції. Оцінка вартості
капіталу. Обрахунок середньозваженої вартості. Оптимізація структури капіталу. 

Тема 8. Особливі форми фінансування інвестиційних проектів
Поняття лізингу, види, їх характеристика. Розрахунок орендної плати, склад лізингового платежу.

Проблеми  розвитку  лізингового  ринку  в  Україні.  Форфейтинг  як  форма  трансформації  комерційного
кредиту у банківський.

Тема 9. Оцінка ефективності інвестицій
Методи оцінки ефективності реальних інвестицій суб’єктів господарювання різних форм власності.

Система  показників  оцінки  ефективності  реальних  інвестиційних  проектів  –  чиста  приведена  вартість
проекту  (NPV),  термін  окупності  проекту,  фондовіддача,  коефіцієнти  прибутковості,  співвідношення
доходів та витрат, внутрішня норма прибутковості проекту. Моделі оцінки ефективності інвестицій в акції
та облігації.

Тема 10. Формування та оперативне управління інвестиційним портфелем
Мета  й  задачі  формування  інвестиційного  портфеля  підприємства,  їх  типи,  характеристика.

Принципи  і  послідовність  формування  інвестиційного  портфеля.  Основні  етапи  формування  портфеля
реальних  інвестицій,  їх  ранжирування  по  критеріям  ефективності,  ризику  і  ліквідності.  Особливості
формування портфеля цінних паперів, їх оцінка по критеріям дохідності, ризику і ліквідності. Календарний
план  реалізації  інвестиційного  проекту.  Форми  термінової  та  функціональної  диференціації  заходів
календарного  плану.  Розподіл  відповідальності  і  ризиків  замовника  та  підрядчика  в  процесі  реалізації
інвестиційного проекту.

Тема  11. Іноземні інвестиції
Іноземні інвестиції. Експорт та імпорт капіталу. Міжнародна інвестиційна діяльність та її інститути.

Політика держави щодо залучення іноземних інвестицій. Інвестиції іноземних фірм і спільних підприємств.
Міжнародні угоди щодо інвестування й захисту інвестицій.
 
Приклади тестів:
Майбутня вартість коштів – це:
a. послідовність грошових потоків, що оцінюються за часом здійснення, послідовно через різні проміжки 
часу і в рівних розмірах
b. сума майбутніх грошових надходжень, приведених з урахуванням визначеної процентної ставки на 
поточний період
c. сума інвестованих на поточний момент коштів, в яку вони перетворяться через певний час, з урахуванням 
встановленої процентної ставки
d. сума доходу, що утворюється в результаті інвестування за умови, що сума зарахованого простого відсотку
не виплачується після кожного періоду
 
Назвіть основні форми фінансового інвестування:
a.  вкладення  капіталу  на  депозитні  рахунки;  вкладення  капіталу  на  придбання  основних  засобів;
реінвестування чистого прибутку;
b. реінвестування чистого прибутку; вкладення капіталу на соціальний розвиток підприємства; вкладення
капіталу в оборотні активи підприємства;
c.  вкладення  капіталу  в  придбання  цінних  паперів;  вкладення  капіталу  в  статутні  фонди  спільних
підприємств; вкладення капіталу на депозитні рахунки.
d. іноваційне інвестування у нематеріальні активи; реінвестування чистого прибутку; вкладення капіталу у
статутні фонди спільних підприємств.
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