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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 07 Управління та адміністрування  

2. Код і назва спеціальності – 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування  

3. Назва спеціалізації –  

4. Назва дисципліни – Інвестування 

5. Тип дисципліни – Нормативна 

6. Код дисципліни – ППО 21. 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– Перший 

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– Бакалавр 

9. Курс / рік навчання – Четвертий 

10. Семестр – Восьмий 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 4 / 120 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 60 

 % від загального обсягу – 50 

 лекційні заняття (годин) – 30 

 % від обсягу аудиторних годин – 50 

 семінарські заняття (годин) – 30 

 % від обсягу аудиторних годин – 50 

 самостійна робота (годин) – 60 

 % від загального обсягу – 50 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 6 

 самостійної роботи – 6 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) –  

 % від загального обсягу –  

 лекційні заняття (годин) –  

 % від обсягу аудиторних годин –  
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 семінарські заняття (годин) –  

 % від обсягу аудиторних годин –  

 самостійна робота (годин) –  

 % від загального обсягу –  

 тижневих годин:   

 аудиторних занять –  

 самостійної роботи –  

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ЗПО 10 Теорія ймовірностей та математична 

статистика; ППО 7 Міжнародні економічні 

відносини; ПП0 11 Економіко-математичні 

методи та моделі; ППО 20 Фінансовий 

ринок; ППВ 3.1 Основи господарського 

права; ППО 10 Фінансове право; ППВ 6.1 

Макрофінансовий аналіз; ППВ 6.2 

Фінансовий аналіз підприємства 

 2) супутні дисципліни –  

 3) наступні дисципліни – – 
14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 06. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

Спеціальні компетентності 

СК 01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за 

допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, 

оцінювати сучасні економічні явища. 

СК 02. Розуміння особливостей функціонування сучасних 

світових та національних фінансових систем та їх структури. 

СК 03. Здатність до діагностики стану фінансових систем 

(державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, 

фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, 

фінансові ринки, банківська система та страхування). 

СК 04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення фінансових задач. 

СК 05.  Здатність застосовувати знання законодавства у сфері 

монетарного, фіскального регулювання та регулювання 

фінансового ринку. 

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку. 

Результати 

навчання 

ПР 05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 

страхування). 

ПР 06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення фінансових задач. 

ПР 07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та 
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ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

ПР 10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію 

визначення і методи отримання економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати 

показники, що характеризують стан фінансових систем 

ПР 14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез 

для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а 

також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР 16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

ПР 26. Застосовувати набуті знання з фінансів 

зовнішньоекономічної діяльності в міжнародних економічних і 

валютно-кредитних відносинах. 

 

 

 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи 

і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) описувати економічну сутність та форми інвестицій; 

1.2) називати особливості формування інвестиційної стратегії підприємства, залежно від 

стадії його економічного розвитку; 

1.3) визначати основні напрямки інвестиційної політики в сучасних умовах та особливості 

державного регулювання інвестиційної діяльності відповідно до законодавства 

України; 

1.4) впорядковувати основні підходи до обґрунтування доцільності інвестування та аналізу 

ефективності інвестиційних рішень з урахуванням фактора часу; 

1.5) знаходити основні джерела формування інвестиційних ресурсів. 

2. Розуміння 

(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) пояснювати структуру та порядок розробки бізнес-плану; 

2.2) класифікувати інвестиції за різними ознаками; 

2.3) визначати об’єкти інвестиційної діяльності, встановлювати їх переваги, оцінювати їх 

привабливість; 

2.4) характеризувати діяльність фондової біржі та ринку цінних паперів; 

2.5) виділяти основні процедури щодо вибору об’єктів для формування портфелю цінних 

паперів. 

3. Застосування знань  

(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати 

ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) оцінювати можливі варіанти залучення інвестицій шляхом здійснення співпраці з 

банками, страховими компаніями та іншими кредитно- фінансовими установами; 

3.2) вирішувати завдання, спрямовані на аналіз тенденцій та ефективності інвестиційної 

діяльності; 

3.3) застосовувати дисконтовані та недисконтовані методи оцінки інвестиційних проектів; 
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3.4) проводити процедури оптимізації структури інвестиційних ресурсів; 

3.5) організувати процес моніторингу інвестиційного процесу. 

4. Аналіз 

(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами 

і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) аналізувати стадії інвестиційного процесу; 

4.2) виділяти етапи реалізації інвестиційного проекту;  

4.3) проводити комплексну оцінку прибутковості та запасу фінансової міцності 

інвестиційного проекту;  

4.4) досліджувати вартість окремих джерел фінансування інвестицій та їх середньозважену 

вартість; 

4.5) визначати економічні та фінансові показники щодо оцінки результатів використання 

інвестиційних ресурсів. 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю) 

5.1) формулювати власні висновки щодо результатів оцінки інвестиційної активності та 

ефективності інвестиційних операцій; 

5.2) встановлювати чинники міжнародної інвестиційної активності; 

5.3) пояснювати зв'язок між компонентами мікро- та макросередовища впливу на 

інвестиційні проекти; 

5.4) упорядковувати законодавчу базу регулювання та контролю над інвестиційними 

процесами; 

5.5) інтегрувати сучасні підходи в практику управління інвестиційними проектами. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) визначати ефективність фінансових інвестицій; 

6.2) проводити діагностику використання фінансових ресурсів на основі фінансової 

звітності; 

6.3) оцінювати доцільність реалізації проекту з урахування фактору невизначеності та 

проводити попередню оцінку рівнів ризиків; 

6.4) досліджувати взаємодію між суб’єктами інвестиційної діяльності та враховувати 

особливості їх функціонування; 

6.5) надавати характеристику інноваціям та інноваційному процесу, аргументувати 

необхідність фінансування таких напрямів діяльності. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) будувати структуру бізнес плану інвестиційного проекту та проводити розрахунок 

основних показників, які оцінюють доцільність його фінансування; 

7.2) розробляти новітні підходи до організації інвестиційної діяльності; 

7.3) створювати системи управління інвестиційними проектами із врахуванням сучасних 

умов; 

7.4) пропонувати ефективні джерела та форми інвестування, відповідно до стратегічних 

напрямів діяльності підприємства; 

7.5) генерувати власні варіанти інвестиційних рішень. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

1. Методологічні основи інвестування. 

Сутність термінів  «інвестиції» та «інвестування». Економічна сутність інвестицій 

та інвестування.  

Класифікація інвестицій за об'єктами вкладення капіталу, за характером участі в 

інвестиційному процесі, відтворювальною спрямованістю, ступенем залежності від 

доходів, періодом здійснення, сумісністю здійснення, рівнем прибутковості, рівнем 

інвестиційного ризику, рівнем ліквідності та ін. 

Сутність та функціональна роль інвестиційних процесів в економічних системах. 

Концептуальні аспекти інвестиційної діяльності в Україні. Інституціональний підхід до  

інвестиційно-відтворювального процесу 

Концепція вартості грошей у часі. Прості, складні та безперервні відсотки. 

Майбутня і теперішня вартість грошей. 

Інвестиційний ринок та його структура. 

 

2. Характеристика інвестиційної діяльності. 

Поняття інвестиційної діяльності підприємства, її форми та методи здійснення. 

Інвестиційний процес та його складові. Особливості інвестиційної діяльності 

підприємства. Суб'єкти інвестиційної діяльності підприємства. Інвестор як самостійний 

суб'єкт підприємницької діяльності. Портфельні та стратегічні, індивідуальні та 

інституціональні інвестори. 

Поняття інвестиційного менеджменту. Теоретичні основи інвестиційного 

менеджменту як складової загального менеджменту підприємства. Принципи здійснення 

інвестиційного менеджменту, їх характеристика. 

Основна мета інвестиційного менеджменту, її місце в моделі формування 

інвестиційного рішення. Головна та другорядні цілі інвестиційного менеджменту, їх 

ієрархія. Завдання інвестиційного менеджменту. Основні функції інвестиційного 

менеджменту. 

Інвестиційна діяльність господарських товариств та інших учасників 

інвестиційного процесу. 

 

3. Інвестування в ринок акцій. 

Класифікація акцій. Сутність, специфіка та інвестиційні характеристики звичайних 

акцій Види вартості звичайних акцій Види звичайних акцій Особливості обігу звичайних 

акцій 

Природа та особливості привілейованих акцій. Основні характеристики випуску 

привілейованих акцій. Стратегії інвестування в привілейовані акції 

Визначення розміру та способу дивідендних виплат  

Вибір стратегії інвестування в звичайні акції (політика стандартних дивідендів, 

політика дивідендних премій, політика остійної частки в прибутку). Особливості оцінки 

рівня кредитоспроможності емітента привілейованих акцій. Особливості обігу 

привілейованих акцій в Україні 

 

4. Інвестування в облігації, конвертовані цінні папери та похідні фінансові 

інструменти   

Природа та особливості облігацій. Основні характеристики випусків облігацій. 

Основні складові ринку облігацій. Особливі випуски корпоративних облігацій. Інвестиційні 

стратегії при здійсненні операцій з облігаціями 

Сутність та особливості конвертованих цінних паперів. Характеристика випусків 

конвертованих цінних паперів. Види вартості конвертованих цінних паперів. Інвестиційні 

стратегії операцій з конвертованими цінними паперами 

http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Сутність, специфіка та основні види деривативів. Права та варанти. Особливості обігу 

конвертованих цінних паперів в Україні. Put- та call опціони. Ф’ючерсні та форвардні 

контракти. Свопи, контракти на різницю цін та депозитарні розписки. 

Оцінка дохідності та вартості облігацій. 

 

5. Інвестиційний аналіз та фондові індекси на фінансовому ринку 

Сутність та призначення фундаментального аналізу. Аналіз фінансових коефіцієнтів. 

Показники ліквідності балансу. Показники фінансової стійкості. Показники ділової 

активності. Показники рентабельності 

Сутність фондових індексів і методи їх розрахунків. Провідні фондові індекси США 

Західноєвропейські фінансові індекси. Японські фондові індекси. Російські фондові індекси. 

Українські фондові індекси 

Сутність та особливості технічного аналізу в інвестиційних процесах на фінансовому 

ринку. Методи технічного аналізу. Постулати (аксіоми) теорії Ч.Доу. Концепція акцій 

символів. Концепція технічних умов (індикаторів). 

Графічні (візуальні) методи технічного аналізу. Основні фігури технічного аналізу. 

 

6. Інвестиційні проекти як основа інвестиційного процесу 

Поняття інвестиційного проекту та його специфічні ознаки. Життєвий цикл 

інвестиційного проекту та його фази. Передінвестиційні дослідження проекту. Техніко-

економічне обґрунтування інвестиційного проекту та його структура 

Опис інвестиційного проекту. Оцінка ймовірності та здійснення інвестиційного 

проекту. Індикативне планування інвестиційного процесу. Стратегія фінансування 

інвестиційного проекту. Припинення інвестиційного проекту . Організація проектування та 

ліцензування в інвестиційних проектах. Прогнозування інвестиційної стратегії. 

Розрахунок внутрішнього інвестиційного потенціалу для реалізації проектів 

(операційний леверідж, фінансовий леверідж). Оптимізація структури капіталу для реалізації 

проектів. 

 

7. Інноваційні інвестиції. 

Поняття інноваційних інвестицій підприємства, характеристика їх основних форм. 

Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу.  

Особливості венчурного інвестування. Інтелектуальні інвестиції та особливості 

інвестування в людський капітал. 

Особливості фінансування інновацій. Пошук оптимальних джерел фінансування. 

Критерії відбору та оцінки об’єктів інноваційної діяльності. Роль держави у здійсненні 

фінансування і стимулювання інноваційного інвестування. 

 

8. Методичні засади оцінки доцільності інвестицій 

Процентна ставка та термін проведення операцій при визначенні майбутньої та 

теперішньої вартості. Ануїтет та його використання в оцінці доцільності інвестицій. 

Еквівалентність ставок в інвестиційному аналізі. Особливості визначення економічних 

категорій оцінки фінансових інструментів. Розрахункові моделі оцінки фінансових 

інвестицій.  

Статичні методи оцінки доцільності інвестицій та їх характеристика (Метод 

визначення середньої ставки доходу (ARR, ССД), Метод визначення рентабельності 

інвестицій (ROI), Метод визначення розрахункової норми прибутку (AROR), Метод 

визначення коефіцієнту співвідношення доходів і витрат). Динамічні методи оцінки 

інвестицій (Метод розрахунку дисконтованого терміну окупності (DPP), Метод 

визначення чистої теперішньої вартості / чистої поточної вартості / чистої приведеної 

вартості (NPV), Метод розрахунку внутрішньої норми прибутку/ внутрішньої норми 



 7 

доходу / внутрішньої ставки доходу / прибутку (IRR), Особливості застосування NPV та  

IRR) 

 

9. Інвестиційні ризики та основні методи їх оцінки та мінімізації 

Поняття ризиків в інвестиційній діяльності. Види інвестиційних ризиків. Політичний, 

правовий та економічний ризики в інвестуванні. Технічні ризики інвестування. Фінансовий, 

маркетинговий, екологічний ризики та ризик участі інвестиційної діяльності. Методи 

дослідження ризиків інвестування (метод експертних оцінок; метод еквівалента певності; 

аналіз доцільності витрат; аналіз чутливості реагування; моделювання ризиків; аналіз 

сценаріїв розвитку проекту; модель оцінки капітальних активів (САРМ, МОКА)). 

Врахування інфляції в прийнятті інвестиційних рішень. Методи мінімізації та 

запобігання ризиків (страхування ризиків; концепція вартості невизначеності; управління 

ризиками). Управління інвестиційними ризиками. 

 

10. Інвестиційні можливості та альтернативні способи інвестування 

Формування графіку інвестиційних можливостей фірми. Формування ринку об’єктів 

реального інвестування. Економічна оцінка об’єктів реального інвестування (витратний 

підхід, дохідний підхід, порівняльний підхід). Джерела фінансового забезпечення 

альтернативних інвестицій 

Інвестиції в оборотні активи. Інвестиції в особисті матеріальні активи. Інвестиції в 

нерухомість. Інвестиційний фонд як опосередкований шлях на фондовий ринок. Принципи 

побудови та управління інвестиційним портфелем. 

 
4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№
 т

ем
и

 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Методологічні основи 

інвестування 
10 2 2 - - 6 - - - - - - 

2 Характеристика 

інвестиційної 

діяльності 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

3 Інвестування в ринок 

акцій 
14 4 4 - - 6 - - - - - - 

4 Інвестування в 

облігації, конвертовані 

цінні папери та похідні 

фінансові інструменти   

14 4 4 - - 6 - - - - - - 

5 Інвестиційний аналіз 

та фондові індекси на 

фінансовому ринку 

14 4 4 - - 6 - - - - - - 

6 Інвестиційні проекти 

як основа 

інвестиційного 

процесу 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 
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7 Інноваційні інвестиції 10 2 2 - - 6 - - - - - - 

8 Методичні засади 

оцінки доцільності 

інвестицій 

14 4 4 - - 6 - - - - - - 

9 Інвестиційні ризики та 

основні методи їх 

оцінки та мінімізації 

14 4 4 - - 6 - - - - - - 

10 Інвестиційні 

можливості та 

альтернативні способи 

інвестування 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

 Всього годин 120 30 30 - - 60 - - - - - - 

 

4.2. Аудиторні заняття 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські заняття) проводяться згідно з темами та 

обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 

1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.2.3. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять з передбачених 

тематичним планом тем, засоби поточного контролю знань та методичні рекомендації для 

підготовки до занять  визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з 

дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів денної форми навчання включає завдання до 

кожної теми.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

5.  Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- ситуаційні завдання; 

- побудова логічних схем; 

- розрахункові вправи; 

- роздатковий матеріал. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

4) захист підготовленого звіту про виконання ІНДЗ. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі письмового екзамену / з 

використанням тестових технологій, у тому числі комп’ютерних.  

Структура екзаменаційного білету включає два теоретичних питання та тестові 

завдання.  
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6. Схема нарахування балів 

 6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 

  
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

   

  

     

 100 балів   

      

       

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) 

форма навчання 

 

       

10 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 

      

40 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 25 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 

       

20 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 40 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 

      

       

 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

   

 
6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять, самостійної 

роботи студентів та виконання індивідуальних завдань визначаються в навчально-

методичних матеріалах з цієї дисципліни. 

 

7. Рекомендовані джерела 

7.1. Основні  джерела 

1. Безродна С. М. Інвестування: компендіум / C. М. Безродна, Н. В. Миськова. 

Чернівці, 2013. – 200 с. 

2. Вовчак О. Д. Інвестиційний менеджмент: підручник / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин – 

Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. – 463 с. 

3. Зайцева І. Ю. Інвестування: навч. посіб. / І. Ю. Зайцева, М. В. Бормотова ; Укр. держ. 

ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2017. – 170 с. 

4. Лактіонова О.А. Навчальний посібник з дисципліни «Інвестування» / О. А. 

Лактіонова. Донецький національний університет імені Василя Стуса – Вінниця:2019. – 256 

с.  
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5. Луців Б. Л. Інвестування : підручник / Б. Л. Луців, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас. – 

Тернопіль : Економічна думка, 2014. – 544 с. 

6. Матюшенко І. Ю. Інвестування (в контексті міжнародної інтеграції України) : навч. 

посібн. / І. Ю. Матюшенко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 396 с. 

7. Майорова Т.В. Інвестування: практикум / Т.В. Майорова, В.І. Максимович, С. В. 

Урванцева та ін.; за наук. ред. Т. В. Майорової. – Київ : КНЕУ, 2012. – 577с. 

8. Омелянович Л.О. Інвестування: підручник / Л.О. Омелянович, О.В. Веретенникова, 

О.Ю. Руденок, Д.В. Фірсов – К. : Знання, 2012. – 278 с. 

9. Осецький В. Л. Інвестування : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. Л. Осецький, П. П. 

Мазурок, О. П. Гузенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 

2014. - 383 с.  

10. Скрипник Г. О. Інвестування : навч. посіб. / Г.О. Скрипник, В. Л. Гераймович; НУБП 

України. – Київ : Компринт, 2015. – 307 с. 

11. Селіверстов В.В. Інвестування: підручник./ В.В. Селіверстов – Суми: 

Університетська книга, 2011. – 480 с. 

12. Пєтухова О. М. Інвестування: навч. посіб./ О.М.  Пєтухова – Київ : «Центр учбової 

літератури», 2017. –  336 с. 

13. Шапуров О.О. Інвестування: підручник / О. О. Шапуров – Запоріжжя: ЗДІА, 2017. – 

175 с. 

 

7.2. Допоміжні джерела 

1. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua 

2. Закон України «Про інноваційну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

3. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 

технологій» від 14.09.200 6р. № 143-V [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua. 

4. Закон України «Про інвестиційну діяльність» вiд 18.09.1991 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

5. Закон України  «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 
30.10.1996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

6. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

7. Банківська діяльність у сфері інвестицій: проблеми розвитку, напрями вдосконалення, 

механізми управління : монографія / кол. авт.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Б. І. Пшика. 

– К. : УБС НБУ, 2015. – 398 с 

8. Боярко І. М. Інвестиційний аналіз : навч. посіб./ І.М. Боярко, Л. Л. Гриценко – Київ : 

Центр учбової літератури, 2011. – 400 с. 

9. Бутко М. П. Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник / М.П. Бутко, І.М. 

Бутко, М.Ю. Дітковська та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 480 с. 
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