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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Навчальна дисципліна «Управління інвестиційним портфелем» є 

вибірковою дисципліною підготовки освітнього рівня «магістр» спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування». Оволодіння методами й 

інструментами здійснення та управління інвестиційною діяльністю й 

інвестиційними операціями є невід’ємним елементом підготовки 

висококваліфікованих фахівців. 

Головна мета вивчення дисципліни – надання студентам теоретичних і 

методологічних знань та практичних навичок з портфельного інвестування, 

аналізу інвестиційного ринку, вибору і аналізу інвестиційних інструментів, для 

вирішення конкретних задач формування й ефективного управління 

інвестиційним портфелем фірми, компанії (підприємства, корпорації, організації 

– надалі компанії). 

 Інвестиційний менеджмент, як і менеджмент взагалі, забезпечує 

ефективність функціонування і безперервний розвиток компаній (підприємств). 

Головна мета інвестиційного менеджменту – це забезпечення ефективного 

управління інвестиційними процесами для отримання компаніями оптимального 

прибутку на одиницю вкладених фінансових коштів з урахуванням існуючих 

ризиків, часу вкладання коштів та інших факторів. Задачі інвестиційного 

менеджменту полягають не тільки у виборі найефективніших об’єктів 

інвестування, а й у виборі надійних інвестиційних механізмів та інструментів, а 

також отримання найбільшого прибутку за оптимальним рівнем ризику. 

Інвестиційна діяльність також пов’язана не тільки з операціями вкладання 

фінансових коштів в інструменти або об’єкти, а й з відношеннями між людьми. 

Тому інвестиційний менеджер повинен бути висококваліфікованим фахівцем, 

який володіє основами менеджменту, маркетингу і маркетингових досліджень, 

бухгалтерського обліку, фінансового інвестиційного аналізу та планування. 
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Завдання навчальної дисципліни: 

- визначити основні функції і механізм функціонування інвестиційного 

ринку, а також фондового ринку, основних учасників, методів і способів 

здійснення фінансових інвестицій, формування і управління інвестиційним 

портфелем; 

- опанувати основні фінансові й економічні категорії – «інвестиційний 

ринок», «фінансові інвестиції», «реальні інвестиції», «методи оцінювання 

інвестиційної привабливості інвестиційних об’єктів та інструментів»; 

- ознайомитись з теоретичними і методологічними засадами формування, 

оптимізації й управління інвестиційним портфелем; організацією збирання 

необхідної інформації для аналізу і вибору фінансових інструментів і стратегій 

їх управління, методологією формування грошових потоків і оцінки 

ефективності інвестицій, методами визначення ефективності щодо прийняття 

рішень доцільності вибору інвестиційних об’єктів та інструментів; методами 

визначення ризиків фінансових і реальних інвестиційних інструментів, об’єктів 

і механізмів їх зменшення; способами і підходами управління ризиками 

інвестування в цінні папери та інші активи. 

Предмет навчальної дисципліни – інвестиційні ринки, а також фондовий 

ринок і практичні аспекти здійснення інвестиційних операцій та управління 

інвестиційними процесами, методологія формування і управління 

інвестиційним портфелем. 

Майбутні спеціалісти повинні професійно володіти сучасними науково-

обґрунтованими, практично перевіреними високоефективними технологіями 

оцінювання інвестиційних ринків, інвестиційних інструментів і об’єктів, їх 

альтернативного аналізу. 

У результаті вивчення курсу «Управління інвестиційним портфелем» 

студент повинен знати і уміти: 

 сутність інвестицій та інвестиційних процесів; 
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 фондовий ринок  і основні механізми його функціонування; 

 основні критерії та методи оцінювання інвестиційних ринків; 

 портфельну теорію; 

 акції, облігації, заставні та інші інвестиційні інструменти; 

 методи оцінювання інвестиційної привабливості інвестиційних 

інструментів і об’єктів; 

 стратегії формування інвестиційних портфелів, їх оптимізації і 

управління;  

 основні інформаційні та комп’ютерні технології здійснення 

інвестиційних операцій; 

 проводити аналіз ринків з точки зору їх прогнозування за допомогою 

методів технічного і фундаментального аналізу; 

 формувати і розраховувати прогнозні грошові потоки і розробляти 

прогнозні фінансові плани; 

 методологію альтернативного аналізу; 

 визначати ризики інвестицій в цінні папери і на всіх стадіях 

інвестиційного процесу, механізми та інструменти їх запобігання; 

 організовувати ефективне управління інвестиційними ризиками 

інвестиційного портфелю інвестора. 

 Таким чином, інвестиційний менеджер повинен бути класним аналітиком, 

володіти прийомами фінансового планування, використовувати у своїй 

діяльності сучасні технології з метою формування свого ефективного 

«інвестиційного портфелю» і управління ним. Крім цього інвестиційний 

менеджер у своїй діяльності не повинен задавати шкоди своїм клієнтам. 

Дисципліна «Управління інвестиційним портфелем» взаємопов’язана з 

дисциплінами: «Фінансовий ринок», «Ринок фінансових послуг», 

«Інвестування», «Фінанси підприємств», «Цінні папери і фондовий ринок», 

«Бухгалтерський облік і аудит», «Корпоративні фінанси» та ін. 
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У процесі навчання студенти повинні опанувати програмний матеріал, 

використовуючи рекомендовану літературу, законодавчо-нормативну базу, яка 

регламентує інвестиційну діяльність компаній при здійсненні фінансових 

інвестицій, виконати контрольну (курсову) роботу, відповісти на контрольні 

питання. 

Теоретичну основу навчальної дисципліни складають сучасні економічні 

теорії та концепції фінансів, менеджменту, фінансового менеджменту, 

інвестиційного менеджменту, аналітичного маркетингу і теорії ризиків, теорія 

ймовірностей, світовий досвід з теорії та практики функціонування і розвитку 

інвестиційних ринків, розробки провідних учених і практиків провідних країн 

світу, що максимально адаптовані до реальних умов національної економіки. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

«УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ» 
 

№ 
пор. 

Назва змістового модуля і теми 

 
Змістовий модуль І. Інвестиції в цінні папери: структура ринку, учасники та 
інструменти 

1 
Предмет та завдання дисципліни «Управління інвестиційним портфелем». 
Інвестиції як механізм управління компанією: процес прийняття і реалізації 
інвестиційних рішень. Взаємозв’язок між реальними і фінансовими інвестиціями

2 
Прийняття інвестиційних рішень в умовах визначеності та невизначеності. Ризик 
і дохід як фактори, які впливають на прийняття рішень при фінансових 
інвестиціях 

3 
Фондовий ринок як механізм залучення інвестиційних коштів; структура даного 
інвестиційного бізнесу: основні учасники та їх характеристики 

4 
Цінні папери як інструмент залучення інвестицій: види, характеристики, 
застосування, оцінка 

 Змістовий модуль ІІ. Формування і управління інвестиційним портфелем 

5 
Основні засади формування інвестиційного портфеля: теорія інвестиційного 
портфеля; теорія ринку капіталів і модель визначення цін основних активів

6 
Основні підходи до аналізу об’єктів та інструментів фінансового інвестування 
для формування інвестиційного портфеля

7 
Основні стратегії управління інвестиційним портфелем: активне управління; 
пасивне управління 

8 Ризики інвестиційного портфеля – їх визначення й управління 

9 
Специфіка формування й управління інвестиційного портфеля банківськими та 
іншими фінансовими установами 

Разом годин: 120 
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ЗМІСТ 

дисципліни  

«УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ» 

 

Змістовий модуль І. Інвестиції в цінні папери: структура ринку, 

учасники та інструменти 

 

Тема 1. Предмет та завдання дисципліни «Управління інвестиційним 

портфелем». Інвестиції як механізм управління компанією: процес 

прийняття і реалізації інвестиційних рішень. Взаємозв’язок між реальними 

і фінансовими інвестиціями 

Структура дисципліни і основні напрями вивчення. Взаємозв’язок з іншими 

економічними і фінансовими дисциплінами. Літературні джерела.  

Інвестиційний процес в організації та необхідність управління ним. Реальні 

та фінансові інвестиції. Відмінності між реальними і фінансовими інвестиціями, 

їх взаємозалежність. 

Інвестиційне планування. Складання капітального бюджету з урахуванням 

чистої поточної приведеної вартості. Інвестиції, які фінансуються за рахунок 

позикового капіталу. Інвестиції, які фінансуються за рахунок внутрішніх 

джерел. Інвестиційний контроль і контролінг. 

Моделі прийняття рішень з управління організацією в інвестиційній сфері. 

Основна модель теорії прийняття рішень в інвестиційній сфері. Інші моделі 

прийняття інвестиційних рішень. 

Література [1; 13; 14; 20; 21; 31; 42–47; 51; 56; 57; 60; 61] 

 

Тема 2. Прийняття інвестиційних рішень в умовах визначеності та 

невизначеності. Ризик і дохід як фактори, які впливають на прийняття 

рішень при фінансових інвестиціях 
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Прийняття рішень про вигідність інвестицій в умовах визначеності. 

Статичні моделі. Порівняльний облік витрат. Порівняльний облік прибутку. 

Порівняльний облік рентабельності. Динамічні моделі. Метод визначення 

вартості капіталу. Метод ануїтетів. Метод визначення внутрішньої процентної 

ставки. Метод визначення кінцевої вартості активів. 

Прийняття рішень про вигідність інвестицій в умовах невизначеності. 

Ризик і дохід, його співвідношення. Вплив інфляції на доходність інвестицій. 

Оптимізація співвідношення ризику і доходу. Коригування чистої приведеної 

вартості майбутніх доходів. Правила і критерії прийняття рішень. Методи 

обліку і врахування невизначеності. Аналіз ризику. Взаємовідношення між 

ризиком і доходом. 

Література [11; 12; 14; 18; 20; 21; 24; 26; 30; 31; 35; 38; 39; 42–47; 51; 61] 

 

Тема 3. Фондовий ринок як механізм залучення інвестиційних 

коштів; структура даного інвестиційного бізнесу: основні учасники та їх 

характеристики 

Поняття «фондовий ринок». Механізми функціонування фондового 

ринку. Біржовий та позабіржовий ринки цінних паперів. Первиний та 

вторинний ринки цінних паперів. Ринок акцій. Ринок облігацій. Ринок похідних 

цінних паперів (деривативів). Ринки ф’ючерсів та опціонів. Джерела 

інвестиційної інформації та стилі інвестування. 

Учасники фондового ринку: фондові біржі, клірингові (розрахункові) 

палати, брокерські компанії, трейдери, інституційні та не інституційні 

інвестори: банки, страхові компанії, інвестиційні компанії (компанії з 

управління активами (КУА)), пайові і корпоративні інвестиційні фонди: взаємні 

фонди, трастові фонди, хедж-фонди; регулятори та ін. 

 Поняття «інститут спільного інвестування». Види інститутів спільного 

інвестування (ІСІ): відкриті, закриті, інтервальні. Активи ІСІ та їх утворення. 
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Диверсифіковані та не диверсифіковані ІСІ. Пайові інвестиційні фонди (ПІФ): 

поняття, формування, управління. Визначення доходності та ризикованості 

ПІФ. Корпоративні інвестиційні фонди: поняття, створення, управління. Фонди, 

які інвестують в акції. Фонди, які інвестують в облігації. Фонди грошового 

ринку. Збалансовані фонди. Сім’я фондів. 

Взаємні інвестиційні фонди. Індексні інвестиційні фонди. Нейтральні 

інвестиційні фонди. Інвестиційні трасти. Структура управління і витрати 

фондів. 

Управління інвестиційними компаніями. Інвестиційні і фінансові 

консультанти і менеджери. 

Фондова біржа та її характеристика. Організація біржової торгівлі цінними 

паперами. 

Світовий фондовий ринок: основні учасники, інструменти. Західна 

практика інвестиційного бізнесу. 

Регулювання фондового ринку. 

Література [2–4; 21; 22; 24–27; 34; 36; 40; 53] 

 

Тема 4. Цінні папери як інструмент залучення інвестицій: види, 

характеристики, застосування, оцінка 

Кошти приватних інвесторів і підприємств (компаній). Використання 

цінних паперів у цілях інвестування. 

Основні цінні папери як об’єкт інвестування: акції, облігації, депозитні 

сертифікати, векселя. Іпотечні цінні папери. Похідні цінних паперів: ф’ючерси, 

опціони та ін. 

Акції: поняття, види, характеристики. Визначення інвестиційної 

привабливості. Аналіз емітента. Дивідендна політика компаній. Основні теорії, 

які обґрунтовують прийняття рішень щодо виплати дивідендів. Виплата 

дивідендів акціями. Дроблення та поєднання. 
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Облігації: поняття, види, характеристики. Визначення інвестиційної 

привабливості. Фундаментальна властивість облігації. Аналіз емітента. 

Векселя: поняття, види, характеристики. Визначення інвестиційної 

привабливості.  

Іпотечні цінні папери: поняття, види, характеристики, визначення 

інвестиційної привабливості. 

Ф’ючерси: поняття, види, характеристики. Визначення інвестиційної 

привабливості. Застосування. 

Опціони: поняття, види, характеристики. Визначення інвестиційної 

привабливості. Застосування. 

Інші об’єкти та інструменти фінансового інвестування. 

Література [2; 21–27; 34; 36; 40; 42–47; 53] 

 

Змістовий модуль ІІ. Формування й управління інвестиційним 

портфелем 

 

Тема 5. Основні засади формування інвестиційного портфеля: теорія 

інвестиційного портфеля; теорія ринку капіталів і модель визначення цін 

основних активів 

Поняття «інвестиційний портфель»: портфельні цілі; типи інвестиційних 

портфелей. Ефективний і оптимальний інвестиційні портфелі. Функції 

корисності та криві байдужості. Ризиковані та безризиковані активи. 

Портфельна теорія Гаррі Марковіца. Формування інвестиційного 

портфеля інвестора. Аналіз ринку. Аналіз цінних паперів. Аналіз емітентів. 

Диверсифікація. Визначення очікуваних доходів портфеля при непевних 

умовах. Доходність портфеля за один період. Ефективна множина. Вибір 

оптимального інвестиційного портфеля. Розрахунок очікуваних дохідностей і 
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стандартних відхилень портфелів цінних паперів та їх портфеля. Портфельний 

аналіз. Оптимізація портфеля «ризикованих цінних паперів». 

Загальні поняття інвестиційних ризиків. Оцінка інвестиційних ризиків 

портфеля. Фактори, що визначають рівень ризику інвестування у цінні папери. 

Методи оцінювання інвестиційних ризиків у цінні папери. Використання 

варіації для вимірювання ризику. Вимірювання ризику портфеля із двох активів. 

Вимірювання ризику портфеля, який складається з більше, ніж двох активів. 

Використання статистичних даних для оцінки характеристик активів.  

Визначення припустимого рівня інвестиційного ризику. Принцип переваги. 

Вплив інфляції на доходність цінних паперів. Диверсифікація портфеля. 

Створення ефективного портфеля Марковіца. 

Модель Шарпа. Виведення рівняння ефективної лінії ринку. Інтерпретація 

рівняння ефективної лінії капіталу. Графічне виведення рівняння ефективної 

лінії ринку.  

Систематичні і несистематичні ризики. Модель ринку. Коефіцієнт «бета» 

як вимірник ризику акцій. Оцінка «бети». Емпірична перевірка САРМ. Критика 

тестів САРМ. 

Інші моделі. Сучасні погляди на портфельну теорію. Модель Блека з 

нульовою «бетою». Багатофакторна САРМ Мертона. Модель теорії 

арбітражного ціноутворення. 

Література [2; 14; 18; 24; 26–28; 31; 33; 35; 38; 39; 51; 54; 56; 61] 

 

Тема 6. Основні підходи до аналізу об’єктів та інструментів 

фінансового інвестування для формування інвестиційного портфеля 

Аналіз стану світової економіки і світових фондових ринків. 

Аналіз економічного і фінансового стану країни. 

Аналіз фінансових ринків. 

Аналіз фондового ринку: фундаментальний і технічний аналіз. 
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Аналіз інвестора і емітента. 

Література [2; 14; 18; 24; 26–28; 31; 33; 35; 38; 39; 51; 54; 56; 61] 

 

Тема 7. Основні стратегії управління інвестиційним портфелем: 

активне управління; пасивне управління 

Поняття «управління інвестиційним портфелем». Оптимізація 

інвестиційного портфеля. 

Основні етапи управління інвестиціями у цінні папери: формулювання 

інвестиційних цілей. Цілі учасників інвестиційного бізнесу; формування 

інвестиційної політики; аналіз фондового ринку; вибір портфельної стратегії; 

вибір активів для інвестування; оцінка ефективності інвестицій. 

Стратегії управління інвестиційним портфелем. Активні стратегії 

управління. Пасивні стратегії управління.  Активні стилі управління 

інвестиціями у цінні папери. Види активного управління капіталом. 

Менеджери, які зорієнтовані на вартість. Менеджери, які зорієнтовані на 

зростання. Менеджери, які зорієнтовані на групову ротацію. «Техніки». 

«Таймери». «Хеджери». «Спекулянти». 

Фондові індекси та їх застосування у портфельному управлінні. 

Специфіка формування й управління дохідним портфелем і 

консервативним портфелем. Формування й управління спекулятивним 

портфелем. 

Управління інвестиційними портфелями акцій і облігацій, специфіка 

управління. 

Література [2; 14; 18; 24; 26–28; 31; 33; 35; 38; 39; 51; 54; 56; 61] 
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Тема 8. Ризики інвестиційного портфеля – їх визначення й управління 

Ф’ючерсні контракти та їх використання для хеджування ризиків. Закриття 

позиції. Роль розрахункової палати. Маржа. Ефект «фінансового важеля» 

ф’ючерсів. Роль ф’ючерсних контрактів в управлінні інвестиціями. 

Ф’ючерсні контракти на індекси акцій. Оцінка ф’ючерсних контрактів. 

Використання ф’ючерсів в управлінні інвестиціями. Управління ризиками 

портфеля акцій. Хеджування портфеля. Страхування портфеля. 

Використання опціонів для хеджування ризиків. Ціна опціону. 

Характеристика прибутку і збитків опціонів. 

Опціонні стратегії. Непокриті стратегії. Покриті (хедж-стратегії) стратегії. 

Комбіновані стратегії. Спред-стратегії. 

Моделі оцінки опціонів на цінні папери. 

Цінні папери з фіксованим доходом – облігації. Види облігацій. Оцінка 

облігацій. Міри дохідності облігацій. Мінливість ціни облігації. Чинники які 

впливають на дохідність облігацій.  

Портфелі облігацій і їх управління. 

Література [11; 12; 14; 18; 20; 21; 24; 26; 30; 31; 35; 38; 39; 42–47; 51; 61] 

 

Тема 9. Специфіка формування й управління інвестиційного портфеля 

банківськими та іншими фінансовими установами 

Банки та їх інвестиційна діяльність. Види банківських інвестиційних 

портфелів. Задачі, які виконують банківські портфелі цінних паперів. Стратегії 

формування й управління банківського інвестиційного портфеля. Використання 

свопу для підвищення ефективності банківського інвестиційного портфеля. 

Недержавні пенсійні фонди та їх інвестиційна діяльність. Учасники 

недержавного пенсійного забезпечення. Основні функції інвестиційних 

компаній в участі недержавного пенсійного забезпечення. Стратегії формування 

й управління пенсійними активами. 
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Страхові компанії та їх інвестиційна діяльність. Стратегії формування й 

управління активами страхових компаній. 

Література [2; 4; 7; 8; 17; 23; 29; 31–33; 35; 40; 49] 
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Контрольна робота за курсом «Управління інвестиційним портфелем» 

виконується у вигляді реферату. Теми контрольних (курсових) робіт наведені 

нижче. Зміст контрольної роботи повинен бути структурованим, відповідати 

своїй назві і складатися із таких частин: титульний лист (оформлений 

відповідно до вимог), зміст, вступ (введення), основна частина (складається із 

розділів і параграфів), висновки (не менше однієї сторінки), список 

використаної літератури і сучасних законодавчих актів. Обсяг контрольної 

роботи – не менше 15 сторінок друкованого тексту. Роботу можна виконувати 

як у друкованому, так і рукописному вигляді. 

 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

1. Інституційні та не інституційні інвестори. Інвестиційний процес і 

управління ним. 

2. Призначення інвестицій. Функції управління компанією (підприємством) 

у сфері інвестування. 

3. Основні моделі прийняття рішень з управління компанією 

(підприємством) в інвестиційній сфері. 

4. Основні моделі прийняття інвестиційних рішень в умовах визначеності 

при урахуванні однієї цільової функції. 

5. Основні моделі прийняття інвестиційних рішень в умовах 

невизначеності. 

6. Методи оцінювання ризикованості й ефективності фінансових 

інвестицій. 
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7. Фондовий ринок України, характеристика і механізм забезпечення його 

функціонування. Інструменти фондового ринку і їх використання для 

інвестування. 

8. Світовий фондовий ринок, характеристика і механізм забезпечення його 

функціонування. Інструменти світового фондового ринку і їх використання для 

інвестування. 

9. Портфельна теорія Марковіца і її внесок у теорію та практику 

інвестування. 

10. Теорія вартості активів Шарпа і її внесок у теорію та практику 

інвестування. 

11. Інвестиційні портфелі – їх види і задачі формування. Основні класи 

активів, які використовуються для їх формування. 

12. Аналіз і оцінка інвестиційної привабливості країни, галузі та 

фінансових ринків для визначення їх інвестиційної привабливості. 

13. Аналіз оцінки інвестиційної привабливості емітентів і їх цінних паперів 

для визначення інвестиційної привабливості. 

14. Формування й управління портфеля з цінних паперів – практичні 

аспекти. 

15. Інвестиційні фонди і хедж-фонди, їх участь в інвестиційних процесах.  

16. Пайові інвестиційні фонди, їх участь в інвестиційних процесах і 

управління ними. 

17. Корпоративні інвестиційні фонди, їх участь в інвестиційних процесах і 

управління ними. 

18. Взаємні інвестиційні фонди, їх участь в інвестиційних процесах. 

19. Основні стратегії формування й управління інвестиційного портфеля. 

Формування дохідного, консервативного, спекулятивного портфеля – практичні 

аспекти. 
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20. Оцінка дохідності й інвестиційних ризиків портфеля – практичні 

аспекти. 

21. Активні стратегії управління інвестиціями в цінні папери – практичні 

аспекти. 

22. Пасивні стратегії управління інвестиціями в цінні папери – практичні 

аспекти. 

23. Особливості формування інвестиційного портфеля підприємства із 

акцій. Провести його оцінку і оптимізацію. 

24. Особливості формування інвестиційного портфелю підприємства із 

облігацій. Провести його оцінку і оптимізацію. 

25. Методи управління ризиками інвестиційного портфеля – хеджування 

ризиків інвестування в цінні папери. 

26. Методи управління ризиками інвестиційного портфеля – страхування 

інвестиційних ризиків. 

27. Технічний аналіз фондового ринку для визначення інвестиційної 

привабливості інструментів і об’єктів інвестування. 

28. Фундаментальний аналіз фондового ринку для визначення 

інвестиційної привабливості інструментів і об’єктів інвестування. 

29. Інформація й інформаційні джерела управління інвестиціями в цінні 

папери. 

30. Особливості формування й управління інвестиційного портфеля банку. 

31. Особливості формування й управління інвестиційного портфеля із 

пенсійних активів. 

32. Особливості формування й управління інвестиційного портфеля із 

страхових активів. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Поняття «інвестиційний менеджмент» і основна його спрямованість. 

2. Поняття «інвестиційний портфель», його призначення і види. 

3. Основні класи активів, які використовуються для фінансових інвестицій, 

їх характеристики. 

4. Цінні папери, які використовуються для формування інвестиційного 

портфеля, їх аналіз і оцінка для визначення інвестиційної привабливості. 

5. Аналіз галузі з точки визначення інвестиційної привабливості. 

6. Аналіз фондового ринку для вибору інструментів інвестування. 

7. Аналіз інвестиційної привабливості емітента цінних паперів і його 

цінних паперів. 

8. Інвестиційний процес при фінансових інвестиціях, основні етапи і 

необхідність ним управляти. 

9. Управління інвестуванням у цінні папери. Специфіка управління 

інвестиціями в цінні папери. 

10. Основні етапи інвестиційного процесу при інвестуванні у цінні папери 

та управління ним. 

11. Учасники інвестиційного процесу при інвестуванні у цінні папери, їх 

характеристики. 

12.  Встановлення цілей інвестування у цінні папери і вибір конкретного 

напряму. 

13.  Цінні папери як інструменти інвестування – фактори, які впливають на 

їх вибір. 

14.  Акції як об’єкт інвестування і як інструмент залучення інвестиційних 

ресурсів. 

15.  Облігації як об’єкт інвестування і як інструмент залучення 

інвестиційних ресурсів. 
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16. Альтернативний аналіз – акції чи облігації? 

17. Механізм залучення коштів компаній і приватних інвесторів на 

інвестиційний ринок. Фондовий ринок і його характеристика. 

18. Механізм функціонування фондового ринку. Порядок емісії акцій та їх 

розміщення на ринку. 

19. Фондові індикатори та індекси, їх використання у портфельному 

інвестуванні. 

20. Джерела інвестиційної інформації, яка використовується для 

забезпечення ефективності інвестування у цінні папери. 

21.  Стилі (стратегії) інвестування у цінні папери. 

22.  Інвестиційні фонди та їх види. Здійснення інвестування через 

інвестиційні фонди. 

23.  Пайові інвестиційні фонди (ПІФ) та їх характеристики. 

24. Сімейства пайових інвестиційних фондів та їх привабливість для 

інвесторів. 

25.  Корпоративні інвестиційні фонди та їх характеристики. 

26. Хедж-фонди та їх типи. 

27.  Взаємні фонди. 

28.  Інвестиційні банки та їх функції з інвестування. 

29.  Страхові компанії та їх функції на інвестиційному ринку. 

30. Поняття «інвестиційний портфель». Види інвестиційних портфелів – 

мета і завдання формування. 

31.  Основні стратегії формування інвестиційних портфелів – принципи 

диверсифікації і концентрації – позитивні та негативні аспекти. 

32. Основні принципи формування інвестиційного портфеля. Врахування 

ризику і доходу при їх формуванні. 

33.  Портфельна теорія Гаррі Марковіца та її значення у розвитку 

фінансового інвестування. 
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34. Основні проблеми портфельної теорії Гаррі Марковіца і напрями їх 

вирішення. 

35. Гіпотеза економічної ефективності ринку. 

36. Поняття «крива байдужості». Які основні правила пов’язані з даними 

кривими. 

37. Оцінювання цінного паперу для включення в інвестиційний портфель. 

38.  Поняття «диверсифікованого» і «недиверсифікованого» ризику. 

Диверсифікація ризиків при формуванні інвестиційного портфеля. 

39.  Види ризиків у цінні папери та їх оцінка. 

40. Поділення інвесторів за рівнями ризиків і його значення в інвестиційній 

діяльності. 

41.  Визначення припустимого рівня інвестиційного ризику при інвестиціях 

у цінні папери. 

42.  Методи зменшення інвестиційного ризику при інвестиціях у цінні 

папери. 

43. Трастові інвестиційні фонди та їх використання в управлінні ризиками. 

44. Застосування ф’ючерсів для хеджування ризиків інвестування у цінні 

папери. 

45.  Застосування опціонів при хеджуванні ризиків інвестування в цінні 

папери. 

46.  Основні переваги і недоліки застосування ф’ючерсів і опціонів. 

47. Основний підхід Гаррі Марковіца до вибору інвестором цінних паперів 

та інших об’єктів інвестування. 

48.  Поняття «портфельна ціль». Цілі, які переслідують приватний та 

інституціональний інвестори. 

49. Поняття «ефективний» і «оптимальний» інвестиційний портфель, його 

формування. 

50.  Процес і основні складові портфельного аналізу. 
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51. Оптимізація портфеля «ризикованих цінних паперів». 

52.  Управління інвестиційним портфелем. Основні стратегії управління. 

53. Активні стратегії управління інвестиційним портфелем. Дати 

характеристики даним стратегіям.  

54. Пасивні стратегії управління інвестиційним портфелем. 

55. Визначення структури портфеля цінних паперів і його ефективності. 

56. Оцінка ефективності управління портфелем цінних паперів. 

57. Оцінка дохідності інвестиційного портфеля. 

58. Оцінка ризикованості інвестиційного портфеля. 

59. Фондові індекси і їх використання для оцінки ефективності 

інвестиційного портфеля. 

60. Оптимізація портфеля акцій та її оцінка ефективності. 

61. Модель оцінки дохідності капітальних активів Шарпа (САРМ). 

62. Емпірична перевірка САРМ. Критика тестів САРМ. 

63. Сучасні погляди на портфельну теорію. Модель Блека з нульовою 

«бетою». Проблеми застосування даної теорії на практиці. 

64. Сучасні погляди на портфельну теорію. Багатофакторна САРМ 

Мертона. 

65. Сучасні погляди на портфельну теорію. Модель теорії арбітражного 

ціноутворення.  

66. Сучасні погляди на портфельну теорію. Модель квазі-Шарпа. 

67. Формування дивідендної політики. Основні концепції дивідендної 

політики та їх значення для вибору об’єктів портфельного інвестування.  

68. Застосування співвідношення ризику та доходності для оцінки цінних 

паперів портфеля і ринку. Модель оцінки дохідності капітальних активів Шарпа 

(САРМ). 

69. Функції, які виконує фондовий ринок. Модель залучення коштів через 

фондовий ринок. 
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70. Обґрунтування емісії акцій. Для чого це необхідно знати портфельному 

інвестору? 

71. Обґрунтування емісії облігацій. Для чого це необхідно знати 

портфельному інвестору? 

72. Обґрунтування емісії привілейованих акцій. 

73. Фундаментальний аналіз фондового ринку для вибору інструментів 

портфельного інвестування. 

74.  Технічний аналіз фондового ринку для вибору інструментів 

портфельного інвестування. 

75. Основні методи технічного аналізу фондового ринку та їх застосування 

для вибору інструментів портфельного інвестування. 

76.  Японські свічки в технічному аналізі та його застосування для вибору 

інструментів портфельного інвестування. 

77.  Метод середньої ковзної та його застосування для вибору інструментів 

портфельного інвестування. 

78. Стовпчикові діаграми та їх застосування для вибору інструментів 

портфельного інвестування. 

79. Графіки в технічному аналізі, їх застосування для вибору інструментів 

портфельного інвестування. Основні теорії, які лежать в основі технічного 

аналізу. 

80. Світові фондові ринки та їх використання для портфельного 

інвестування. 

81. Основні інвестиційні інструменти світових фондових ринків і 

специфіка їх застосування для портфельного інвестування. 

82.  Банки та їх інвестиційна діяльність. 

83. Види інвестиційних банківських портфелів і задачі, які вони виконують. 

84. Стратегії формування й управління банківським інвестиційним 

портфелем. 
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85. Недержавні пенсійні фонди та їх інвестиційна діяльність. 

86. Специфіка управління фінансовими активами недержавних пенсійних 

фондів. 

87. Страхові компанії та їх інвестиційна діяльність. 

88. Специфіка управління фінансовими активами страхових компаній. 

89. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні. 

90. Державне регулювання фондового ринку в Україні. 
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