
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ 

з навчальної дисципліни «Інвестування» 

 

1. Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою. 

2. Інвестиційний ринок. Взаємозв'язок інвестиційного та 

фінансового ринку.  

3. Чинники, що роблять сприятливим інвестиційний клімат: 

інвестиційна активність населення; правове поле та політична воля 

адміністрації; рівень розвитку продуктивних сил та інфраструктури ринку 

інвестицій; рівень системи й статус іноземного інвестора.  

4. Шляхи активізації інвестування. Напрямки створення 

сприятливих умов інвестування.  

5. Держава як суб’єкт інвестування.  

6. Інвестори та учасники інвестиційної діяльності.  

7. Індивідуальні інвестори, фірми та компанії. Оренди, акціонерні та 

корпоративні учасники.  

8. Фінансово-кредитні установи.  

9. Галузеві й територіальні угруповання, асоціації, концерни, 

промислово-фінансові групи, холдинги.  

10. Функціональні учасники інвестиційного процесу.  

11. Мотивація інвестиційної діяльності.  

12. Поняття про інвестиційний капітал.  

13. Характеристика фінансових інвестицій.  

14. Інвестування за допомогою цінних паперів.  

15. Деривативи (похідні) цінні папери.  

16. Ринок цінних паперів.  

17. Учасники ринку цінних паперів, та їх функції.  

18. Фондова біржа, її роль і функції.  

19. Аналіз та оцінка ефективності фінансових інвестицій.  

20. Порядок формування портфеля цінних паперів. 

21. Економічна сутність реальних інвестицій.  

22. Інвестиції в основні засоби.  

23. Кругообіг реальних інвестицій.  

24. Види структур реальних інвестицій.  

25. Об’єкти реальних інвестицій та їх оцінка.  

26. Особливості оцінки нерухомості. 

27. Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу.  

28. Створення і розповсюдження принципово нових видів техніки і 

технологій.  

29. Об’єкти інноваційної діяльності.  

30. Суб’єкти інноваційної діяльності та їх функції.  

31. Венчурні фірми.  

32. Інтелектуальні інвестиції.  

33. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні. 

34. Характеристика іноземних інвестицій.  



35. Експорт та імпорт капіталу.  

36. Міжнародна інвестиційна діяльність та її інститути.  

37. Інвестиції іноземних фірм і спільних підприємств.  

38. Спеціальні економічні зони, їх класифікація та мета створення.  

39. Політика держави щодо залучення іноземних інвестицій. 

40. Концепція вартості грошей у часі.  

41. Інвестиційна стратегія, її види, параметри і показники.  

42. Методи та види оцінки ефективності інвестицій.  

43. Життєвий цикл інвестицій.  

44. По стадійне дослідження інвестиційної привабливості проекту.  

45. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту. 

46. Інвестиційний проект, його зміст і форми.  

47. Порядок розробки інвестиційного проекту.  

48. Аналіз інвестиційного проекту.  

49. Методи оцінки інвестиційного проекту.  

50. Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності.  

51. Врахування ризиків в процесі реалізації інвестиційного проекту. 

52. Фінансові  ресурси  інвестування.   

53. Фінансові  інструменти  та фінансовий інжиніринг.  

54. Способи залучення капіталу.  

55. Прогнозування структури джерел інвестування.  

56. Власні, позичкові й залучені інвестиції.  

57. Фінансовий, операційний та загальний леверидж і структуризація 

капіталу. 

58. Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів.  

59. Методи державного регулювання інвестиційної діяльності.  

60. Мета і напрямки інвестиційного менеджменту.  

61. Планування інвестиційної діяльності підприємств та інших 

суб'єктів господарювання.  

62. Способи реалізації інвестиційних проектів.  

63. Договори (контракти), що регулюють інвестиційний процес.  

64. Міжнародні угоди щодо інвестування захисту інвестицій.  

65. Тендерна документація, принципи її складання. 

66. Необхідність підтримки й розвитку виробництва.  

67. Інвестування технічного переозброєння та реконструкції.  

68. Обґрунтування доцільності санації виробництва.  

69. Продовження життєвого циклу інвестиційного проекту, 

реінвестування.  

70. Обґрунтування необхідності закриття проекту. 


