




Анотація
          Досягнення високого рівня соціально-економічного розвитку в Україні
неможливе  без  ефективної  структурно-інвестиційної  політики  перебудови
економіки з метою створення сприятливого інвестиційного клімату. 

Однак,  в  умовах  значного  дефіциту  внутрішніх  фінансових  ресурсів  в
Україні  актуальним  також  стає  формування  виваженої  політики  залучення
іноземних  інвестицій,  які  б  забезпечили  інноваційну  основу  розвитку,  а  не
сприяли  б  подальшій  структурній  деформації  національного  виробництва.
Вирішення  цих  завдань  нерозривно  пов’язане  із  здійсненням  інвестиційних
затрат на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Однак,  в  осередку  економічних  кадрів  відчувається  гостра  нестача
спеціалістів з навичками щодо ідентифікації,  розробки, оцінки та управління
інвестиційними проектами,  які  б  з  урахуванням світового  досвіду  розробки,
аналізу,  впровадження  та  управління  інвестиціями  здійснювали  відповідні
комплекси  робіт  інвестиційного  характеру.  Ефективна  діяльність  суб’єктів
господарювання,  представників  малого  та  середнього  бізнесу  у  перспективі,
забезпечення  високих  темпів  їхнього  розвитку  і  зростання
конкурентоспроможності  в умовах ринкової  економіки залежить від рівня їх
інвестиційної активності та діапазону інвестиційної діяльності. 

Інвестиційна  діяльність  нерозривно  пов’язана  з  оцінкою  стану  та
прогнозуванням розвитку інвестиційного ринку. Важливе значення при цьому
має  вміння  вигідно  розмістити  кошти,  правильно  оцінити  інвестиційну
привабливість об’єктів інвестування. Адже показником ефективної економіки є
не  обсяги  залучення  інвестицій,  а  раціональність  їх  використання  з  метою
забезпечення процесу розширеного відтворення. Крім того, нові організаційно-
правові  відносини  між суб’єктами  інвестиційної  діяльності  для  ефективного
здійснення  різних  форм  інвестицій  вимагають  глибоких  теоретичних  і
практичних знань.

В  результаті  вивчення  курсу  студенти  повинні  знати  сутність  і
методологічні  основи  інвестиційного  менеджменту,  принципи  управління
ризиками  при  управлінні  інвестиціями,  прибутком  і  активами,  вміти
застосовувати інструменти антикризового управління грошовими потоками, що
направлені на інноваційну діяльність,  володіти методикою вивчення вартості
капіталу та опанування способів оптимізації структури інвестицій. 

Ключові  слова: інвестиції,  інвестиційна діяльність,  інвестиційний портфель,  валові
інвестиції, прибуток, активи, грошові потоки.

1



Summary
Achieving  a  high  level  of  socio-economic  development  in  Ukraine  is

impossible  without  an  effective  structural  and  investment  policy  of  economic
restructuring in order to create a favorable investment climate.

However,  given  the  significant  shortage  of  domestic  financial  resources  in
Ukraine,  it  is  also  important  to  form  a  balanced  policy  of  attracting  foreign
investment, which would provide an innovative basis for development, rather than
contribute  to  further  structural  deformation  of  national  production.  Solving  these
problems is  inextricably  linked  to  the  implementation  of  investment  costs  at  the
national, regional and local levels.

However, there is an acute shortage of specialists with skills in identifying,
developing,  evaluating  and managing investment  projects,  which would  take  into
account the relevant complexes of investment work, taking into account the world
experience  of  development,  analysis,  implementation  and  management  of
investments.  The  effective  activity  of  business  entities,  small  and  medium-sized
businesses in the long run, ensuring a high rate of their development and growth of
competitiveness  in  a  market  economy  depends  on  the  level  of  their  investment
activity and the range of investment activities.

Investment activity is inextricably linked with the assessment of the state and
forecasting of the investment market. Important in this case is the ability to profitably
place  funds,  correctly  assess  the  investment  attractiveness  of  investment  objects.
After all, the indicator of an efficient economy is not the volume of investment, but
the rationality of their use in order to ensure the process of expanded reproduction. In
addition,  the  new  organizational  and  legal  relations  between  the  subjects  of
investment activities for the effective implementation of various forms of investment
require deep theoretical and practical knowledge.

As  a  result  of  studying  the  course  students  must  know  the  essence  and
methodological  foundations  of  investment  management,  the  principles  of  risk
management in investment, profit and asset management, be able to apply anti-crisis
cash flow management tools aimed at innovation, have a method of studying capital
value and mastering ways to optimize investment structure. 

Key words: investments, investment activity, investment portfolio, gross investments, profit,
assets, cash flows.
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1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів  – 5

Галузь знань
07 Управління та
адміністрування

Нормативна

Індивідуальне науково-
дослідне завдання : 
«Інвестиційні 
перспективи стартапів»    

Спеціальність 072
Фінанси, банківська справа

та страхування

Семестр

Загальна кількість 
годин –  150 год.

1-й
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми навчання:
аудиторних – 2,7
самостійної роботи 
студента – 7,3

Ступінь бакалавра

20 год.

http://moodle.mdu.edu.ua/
course/view.php?id=1727

Практичні, семінарські
20 год.

Самостійна робота
110 год.

Вид контролю: 
залік

Мова навчання – українська 
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи
становить: для денної форми навчання – 40 год. – аудиторні заняття, 110 год. – самостійна
робота (26,7%  до 73,3%.).
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Заочна форма навчання

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів  

Галузь знань
07 Управління та
адміністрування

Нормативна

Індивідуальне науково-
дослідне завдання  Спеціальність 072

Фінанси, банківська справа
та страхування

Семестр

Загальна кількість 
годин Лекції
Тижневих годин для 
денної форми навчання:
аудиторних 
самостійної роботи 
студента Ступінь бакалавра

Практичні, семінарські

Самостійна робота

Вид контролю: 

Мова навчання – українська 
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи
становить: для заочної форми навчання –__ год. – аудиторні заняття, ___год. – самостійна
робота (__% / ___%.).
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 
Мета курсу: дати  майбутнім  фахівцям економіки  знання  суті  та  механізму  інвестиційної
діяльності; сформувати теоретичну та методологічну базу, необхідну для вільного володіння
практикою  використання  інвестиційних  інструментів;  виробити  вміння  оцінювати  й
аналізувати інвестиційну політику, що проводиться в країні, а також оцінювати інвестиційні
профілі та інвестиційні проекти.
Завдання  курсу:розкриття  сутності  процесу  інвестування,  пов'язаних  з  цим  визначень  та
понять,  механізму  інвестиційної  діяльності; забезпечення  розуміння  важливості,
об'єктивності  необхідності  здійснення  інвестиційної  діяльності  як  на  макроекономічному,
так  і  на  мікроекономічному  рівнях; формування  організаційної  і  науково-методичної
підстави  інвестування; набуття  вміння  використовувати  фінансові  інструменти  для
залучення  інвестицій; відпрацювання  навичок  оцінки  інвестиційної  політики,  окремих
інвестиційних проектів.
Передумови для вивчення дисципліни: Макроекономіка, Мікроекономіка, Фінанси, 
Економіка підприємства, Менеджмент.
Навчальна дисципліна складається з 5-ти кредитів.
Програмні результати навчання: 

Програмні результати навчання: 
ПРН04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової
систем,  фінансів суб’єктів господарювання,  фінансів домогосподарств,  фінансових ринків,
банківської системи та страхування. 
ПРН05.  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). 
ПРН09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману
інформацію. 
ПРН10.  Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання
економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати
показники, що характеризують стан фінансових систем. 
ПРН11. Володіти  методичним  інструментарієм  здійснення  контрольних  функцій  у  сфері
фінансів, банківської справи та страхування. 
ПРН12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем
та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. 
ПРН19. Виявляти  навички  самостійної  роботи,  гнучкого  мислення,  відкритості  до  нових
знань. 

1.  Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студент  оволодіває  такими
компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК03. Здатність планувати та управляти часом.
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК10. Здатність працювати у команді. 

ІІ. Фахові: 
ФК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію
макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. 
ФК02. Розуміння  особливостей  функціонування  сучасних  світових  та  національних
фінансових систем та їх структури. 
ФК03. 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). 
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ФК04. Здатність  застосовувати  економіко-математичні  методи  та  моделі  для  вирішення
фінансових задач. 
ФК05. Здатність  застосовувати  знання  законодавства  у  сфері  монетарного,  фіскального
регулювання та регулювання фінансового ринку. 
ФК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. 
ФК08. Здатність  виконувати  контрольні  функції  у  сфері  фінансів,  банківської  справи  та
страхування. 
ФК11. Здатність  підтримувати  належний  рівень  знань  та  постійно  підвищувати  свою
професійну підготовку.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни.
Тема 1. Методологічні основи інвестування
Тема 2. Суб’єкти і об’єкти інвестиційної діяльності
Тема 3. Фінансові інвестиції
Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва
Тема 5. Інвестиційні проекти
Тема 6. Інноваційна форма інвестицій 
Тема 7. Обґрунтування доцільності та оцінка ефективності інвестування
Тема 8. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу
Тема 9. Залучення іноземного капіталу.
Тема 10. Менеджмент інвестицій
Тема 11. Державне регулювання інвестиційної діяльності
Тема 12. Використання інвестицій

Програма навчальної дисципліни

Кредит 1. Теоретичні основи інвестування

Тема 1. Методологічні основи інвестування
Економічна  сутність  інвестицій.  Особливості  кругообігу  інвестицій  у  ринковій

економіці.  Еволюція  теорії  інвестиційної  діяльності.  Законодавча  база  здійснення
інвестиційної діяльності в Україні. Основні поняття інвестиційної діяльності. Інвестиційний
процес  та  його  стадії.  Класифікація  інвестицій.  Характеристика  інвестицій  за
класифікаційними  ознаками.  Інвестиційний  ринок.  Характеристика  інвестиційного  ринку.
Кон’юнктура  інвестиційного  ринку.  Розробка  стратегічних  напрямів  інвестиційної
діяльності.

Тема 2. Суб’єкти і об’єкти інвестиційної діяльності
Поняття  суб’єктів  та  об’єктів  інвестиційної  діяльності.  Господарські  товариства  як

суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності. Промислово-фінансові групи та правова база їх
функціонування.

Фінансові установи на інвестиційному ринку, діяльність яких регулюється Законом
України  "Про  фінансові  послуги  та  державне  регулювання  ринків  фінансових  послуг".
Банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії,
установи накопичувального пенсійного забезпечення, інститути спільного інвестування. 

Характеристика та функції фінансових установ на інвестиційному ринку.
Об’єкти інвестицій. Реальні та фінансові інвестиції, їх основна характеристика.

Тема 3. Фінансові інвестиції
Характеристика  фінансових  інвестицій.  Фінансові  інструменти  та  їх  класифікація.

Правова база емісії та операцій із цінними паперами. Ринок цінних паперів. Учасники ринку
цінних паперів та їх функції. Фондова біржа та її функції. Основні учасники фондової біржі.
Аналіз та оцінка фінансових інвестицій. Портфель цінних паперів. Порядок формування та
оцінки  ризику  портфеля  цінних  паперів.  Диверсифікація  ризиків.  Типи  управління
портфелем цінних паперів: активне управління та пасивне управління.
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Кредит 2. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств

Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва
Поняття  реальних  інвестицій  як  інвестицій  у  засоби  виробництва.  Організаційно-

економічні  основи  інвестицій  у  засоби  виробництва.  Об’єкти  реальних  інвестицій  та  їх
характеристика.

Оцінка  вартості  об’єктів  реального  інвестування.  Методичні  підходи  до  оцінки
нерухомості:  метод  дохідного  підходу,  метод  валової  ренти,  метод  прямої  капіталізації,
метод  відшкодування  інвестиційного  капіталу,  витратний  (майновий)  метод.

Тема 5. Інвестиційні проекти
Інвестиційних  проект,  його  зміст  та  форми.  Види  інвестиційних  проектів  та  їх

характеристика.  Форми  інвестиційних  проектів.  Класифікаційні  ознаки  інвестиційних
проектів  та їх характеристика.  Порядок розробки інвестиційного проекту.  Характеристика
інвестиційної бази проекту та етапи його експлуатації. Проектний цикл та його етапи.

Тема 6. Інноваційна форма інвестицій 
Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу. Поняття та типи інновацій.

Класифікація інновацій. Модель інноваційного процесу. Об’єкти інноваційної діяльності та
їх  характеристика.  Суб’єкти  інноваційної  діяльності  та  їх  характеристика.  Фінансова
підтримка інноваційної діяльності.

Венчурне  фінансування.  Види венчурного  фінансування,  їх  особливості.  Проблеми
розвитку венчурного фінансування в Україні.

Державне  регулювання  інноваційної  діяльності  в  Україні.  Головна  мета  державної
інноваційної  політики,  основні  принципи  інноваційної  політики  держави.  Пріоритетні
напрями державної підтримки інноваційної діяльності підприємств.

Кредит 3. Основні види реалізації інвестиційних послуг

Тема 7. Обґрунтування доцільності та оцінка ефективності інвестування
Організаційно-економічне  обґрунтування  інвестиційного  проекту:  бізнес-план  та

аналіз  проекту.  Структура  бізнес-плану  та  зміст  функцій  кожного  розділу  бізнес-плану.
Аналіз  інвестиційного  проекту  та  характеристика  його  складових. Процедури  фінансово-
економічної оцінки інвестиційного проекту.

Методи оцінки ефективності інвестиційного проекту. Показники оцінки ефективності
інвестиційного  проекту.  Оцінка  інвестиційного  проекту  в  умовах  невизначеності.
Врахування  ризику  в  процесі  інвестування.  Методи  оцінки  аналізу  ризику  інвестицій.

Тема 8. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу
Характеристика  інвестиційних  ресурсів.  Принципи  формування  інвестиційних

ресурсів.  Форми  інвестиційних  ресурсів.  Розрахунок  обсягу  інвестиційних  ресурсів
реального інвестиційного проекту.

Методи  формування  інвестиційних  ресурсів.  Джерела  формування  інвестиційних
ресурсів.  Самофінансування  та  джерела  фінансових  ресурсів  його  забезпечення.
Акціонування та механізм його здійснення. 

Банківський  інвестиційний  кредит  та  шляхи  його  залучення.  Державний,
міжнародний, податковий та товарний (лізинговий) інвестиційні кредити. 

Фінансування  інвестиційних  проектів  шляхом  надання  дотацій  та  змішане
фінансування.  Оцінка  вартості  інвестиційних  ресурсів.  Методи  оптимізації  структури
інвестиційних ресурсів.

Кредит 4. Управління інвестиційними процесами
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Тема 9. Залучення іноземного капіталу
Характеристика іноземних інвестицій. Правова база залучення іноземних інвестицій.

Специфіка  іноземних  інвестицій  та  її  врахування  при  залученні  іноземного  капіталу.
Чинники  міжнародної  інвестиційної  діяльності.  Напрями  міжнародної  інвестиційної
діяльності.  Прямі  та  портфельні  інвестиції.  Їх  характеристика.  Міжнародні  фінансово-
кредитні  інститути  та  їх  функції  на  інвестиційному  ринку.  Група  Світового  банку.
Організації, що входять до групи, їх характеристика та мета діяльності.

Спеціальні економічні зони, їх класифікація та мета створення. 
Пільги, що надаються інвесторам на територіях спеціальних (вільних) економічних

зон.  Політика  держави  щодо  залучення  іноземних  інвестицій.  Визначення  умов,
пріоритетних  сфер,  системи  інвестиційних  пільг,  системи  гарантій  щодо  захисту  прав
інвесторів для здійснення іноземних інвестицій.

Обсяги прямих іноземних інвестицій в Україні та їх динаміка.

Тема 10. Менеджмент інвестицій
Макроекономічне регулювання інвестиційного процесу. Класичні підходи до участі

держави в регулюванні загальноекономічних процесів та процесів інвестування, як складової
загальноекономічних процесів.

Індикативне планування інвестицій. Особливості індикативного планування. Способи
реалізації  інвестиційних  проектів.  Характеристика  підрядного  способу,  поточного,
наскрізного,  колективного  підрядів.  Типи  договорів  підряду:  генеральний  договір,  прямі
договори. Господарський спосіб упровадження інвестиційних проектів.

Кредит 5. Регулювання та використання інвестицій

Тема 11. Державне регулювання інвестиційної діяльності
Регулювання  взаємодії  учасників  інвестування.  Тендерні  угоди  та  механізм  їх

здійснення.  Методи  державного  регулювання  інвестиційної  сфери.  Законодавча  база
регулювання та контролю над інвестиційними процесами. 

Тема 12. Використання інвестицій
Методичні  підходи до оцінки використання інвестицій.  Моніторинг інвестиційного

процесу.  Введення  в  дію  об’єктів  інвестування.  Система  економічних  та  фінансових
показників  щодо  оцінки  результатів  використання  інвестиційних  ресурсів.  Діагностика
використання фінансових ресурсів на основі фінансової звітності.

3. Структура навчальної дисципліни
Денна форма навчання

Назви кредитів і тем

Кількість годин 

усь
ого

Денна форма

л.
пр
.

с.р
.

Кредит 1. Теоретичні основи інвестування
Тема 1. Методологічні основи інвестування 14 2 2 10
Тема 2. Суб’єкти і об’єкти інвестиційної діяльності 14 2 2 10
Тема 3. Фінансові інвестиції 14 2 2 10

Усього: 42 6 6 30
Кредит 2. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств

Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва 14 2 2 10
Тема 5. Інвестиційні проекти 14 2 2 10
Тема 6. Інноваційна форма інвестицій 10 - - 10

Усього: 38 4 4 30
Кредит 3.   Основні види реалізації інвестиційних послуг  
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Тема 7. Обґрунтування доцільності та оцінка ефективності 
інвестування

14 2 2 10

Тема 8.  Фінансове забезпечення інвестиційного процесу 14 2 2 10
Усього: 28 4 4 20

Кредит 4. Управління інвестиційною діяльністю
Тема 9. Залучення іноземного капіталу 14 2 2 10
Тема 10. Менеджмент інвестицій 9 2 2 5

Усього: 23 4 4 15
Кредит 5.   Регулювання та використання інвестицій  

Тема 11. Державне регулювання інвестиційної діяльності 9 2 2 5
Тема 12. Використання інвестицій 10 - - 10

Усього: 19 2 2 15
Усього годин: 150 20 20 110

Заочна форма навчання

Назви кредитів і тем
Кількість годин

усьо
го

в т.ч.
л п с.р

Кредит 1. 
Тема 1. 

Усього:
Кредит 2. 

Тема 2. 
Усього:

Кредит 3. 
Тема 3. 

Усього:
                                   Кредит 4.

Усього:
                                  Кредит 5.

Усього:
Усього:

4. Теми лекційних занять
Денна форма навчання

Назва теми
Кількість

годин
Кредит 1. Теоретичні основи інвестування

Тема 1. Методологічні основи інвестування       2
Тема 2. Суб’єкти і об’єкти інвестиційної діяльності       2
Тема 3. Фінансові інвестиції       2

Кредит 2. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств
Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва 2
Тема 5. Інвестиційні проекти 2
Тема 6. Інноваційна форма інвестицій -

Кредит 3.   Основні види реалізації інвестиційних послуг  
Тема 7. Обґрунтування доцільності та оцінка ефективності інвестування 2
Тема 8.  Фінансове забезпечення інвестиційного процесу 2
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Кредит 4. Управління інвестиційною діяльністю
Тема 9. Залучення іноземного капіталу 2
Тема 10 Менеджмент інвестицій 2

Кредит 5.   Регулювання та використання інвестицій  
Тема 11. Державне регулювання інвестиційної діяльності 2
Тема 12. Використання інвестицій -

Усього: 20

Заочна форма навчання
№

 з/п
Назва теми

Кількість
годин

Кредит 1.
Тема 1.

Кредит 2.
Тема 2. 

Кредит 3.
Тема 3. 

Разом

5. Теми практичних занять
Денна форма навчання

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

Кредит 1. Теоретичні основи інвестування
1 Тема 1. Методологічні основи інвестування

І.Питання для обговорення:
1. Визначте характерні ознаки економічної категорії "інвестиції".
2. Визначте ознаки за якими класифікують інвестиції.
3. Визначте зміст інвестиційної діяльності та інвестиційного 
процесу.
4.  Визначте  перелік  показників,  які  характеризують  інвестиційну
діяльність на макрорівні.
5.  Визначте  перелік  показників,  які  характеризують  інвестиційну
діяльність на макрорівні.
6. Дайте характеристику інвестиційного ринку, визначте його основних
учасників.
7. Визначте сутність інфраструктури інвестиційного ринку.
8.  Дайте  характеристику  складовим  інфраструктури  інвестиційного
ринку.
ІІ. Розгляд практичних ситуацій, тести

2

2 Тема 2. Суб’єкти і об’єкти інвестиційної діяльності
І.Питання для обговорення:
1. Охарактеризуйте права та обов’язки інвесторів та учасників 
інвестиційної діяльності.
2. Визначте функції держави як суб’єкта інвестування.
3. Охарактеризуйте напрями інвестиційної діяльності індивідуальних 
інвесторів в Україні.
4. Охарактеризуйте напрями інвестиційної діяльності компанії 
(фірми).
5. Охарактеризуйте напрями інвестиційної діяльності комерційного 
банку.
6. Визначте основні функції страхової компанії на інвестиційному ринку.

2
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7. Визначте та охарактеризуйте діяльність інститутів спільного 
інвестування.
8. Визначте та охарактеризуйте основні об’єкти інвестиційної діяльності.
9. Визначте роль функціональних учасників інвестиційної діяльності.
ІІ. Розгляд практичних ситуацій, тести

3 Тема 3. Фінансові інвестиції
І.Питання для обговорення:
1.Охарактеризуйте  фінансові  інвестиції,  фінансові  інструменти  та  їх
класифікацію. 
2. Визначте правову базу емісії та операцій із цінними паперами. 
3. Охарактеризуйте ринок цінних паперів. 
4. Визначте учасників ринку цінних паперів та їх функції. 
5. Суть фондової біржі та її функції. Основні учасники фондової біржі. 
6.  Проаналізуйте  і  дайте  оцінку  фінансових  інвестицій  та  портфелю
цінних паперів.
7.  Визначте порядок  формування  та  оцінки  ризику  портфеля  цінних
паперів. 
8. Що являє собою диверсифікація ризиків. 
9. Назвіть основні типи управління портфелем цінних паперів: активне
управління та пасивне управління.

2

Кредит 2. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств
4 Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва

І.Питання для обговорення:
1. Визначте характерні ознаки реальних інвестицій.
2. Назвіть основні об’єкти реальних інвестицій.
3. Визначте критерії, за якими відбираються об’єкти для реальних 
інвестицій.
4. Охарактеризуйте стадії кругообігу реальних інвестицій.
5. За якими ознаками класифікують реальні інвестиції.
6. Охарактеризуйте основні показники ефективності використання 
основних та обігових засобів.
7. Визначте, за якими принципами здійснюється оцінка об’єктів 
реального інвестування.
ІІ. Розгляд практичних ситуацій, тести

2

5 Тема 5. Інвестиційні проекти
І.Питання для обговорення:
1. Визначте структуру та зміст інвестиційних проектів.
2. За якими ознаками класифікують інвестиційні проекти.
3. Охарактеризуйте порядок розробки інвестиційного проекту.
4. Визначте передінвестиційну, інвестиційну та виробничу фази циклу 
інвестиційного проекту.
5. Охарактеризуйте процедуру оцінки інвестиційного проекту 
інвестором (кредитором).
6. Що таке чистий приведений дохід, індекс рентабельності 
інвестицій та як вони визначаються?
7. Охарактеризуйте зміст внутрішньої норми дохідності інвестицій.
8. Охарактеризуйте зміст бухгалтерської норми рентабельності 
інвестицій.
9. Як визначається строк окупності інвестицій?
ІІ. Розгляд практичних ситуацій, тести

2

6 Тема 6. Інноваційна форма інвестицій
І.Питання для обговорення:
1. Охарактеризуйте зміст інновацій.
2. Визначте особливості інноваційної форми інвестицій.

-
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3. Охарактеризуйте основні складові інноваційного процесу.
4. Назвіть основні об’єкти інноваційних інвестицій.
5. Охарактеризуйте види та форми інноваційних інвестицій.
6. Визначте роль державних органів управління в інноваційному процесі.
7. Визначте роль венчурного капіталу для розвитку підприємства.
8. Назвіть основні джерела фінансування інноваційних інвестицій.
9. Охарактеризуйте основні пріоритети науково-технологічного та 
інноваційного розвитку України.
ІІ. Розгляд практичних ситуацій, тести

Кредит 3.   Основні види реалізації інвестиційних послуг  
7 Тема 7. Обґрунтування доцільності та оцінка ефективності інвестування

І.Питання для обговорення:
1. Що включає в себе техніко-економічне обґрунтування проекту?
2. За якими принципами слід проводити фінансово-економічну оцінку 
інвестиційного проекту?
3. Назвіть основні критерії та показники за якими визначається 
ефективність інвестиційного проекту.
4. Що таке процедура експертизи інвестиційного проекту?
5. Охарактеризуйте грошовий потік за періодом життєвого циклу 
інвестиційного проекту.
6. Що включають в себе початкові інвестиційні витрати, операційні та 
ліквідаційні грошові потоки за проектом?
7. Чому оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності є 
обов’язковою ?
8. Визначте вплив інфляції на прийняття інвестиційних рішень
9. Що таке аналіз чутливості інвестиційного проекту?
10. Що таке аналіз беззбитковості і як він проводиться на практиці?
ІІ. Розгляд практичних ситуацій, тести

2

8 Тема 8.  Фінансове забезпечення інвестиційного процесу
І.Питання для обговорення:
1. Охарактеризуйте зміст інвестиційних ресурсів підприємства.
2. Визначте принципи формування інвестиційних ресурсів 
підприємства.
3. Назвіть основні форми інвестиційних ресурсів підприємства.
4. Обґрунтування потреби в інвестиційних ресурсах.
5. Охарактеризуйте методи розрахунку загального обсягу інвестиційних 
ресурсів.
6. Назвіть схеми та джерела формування інвестиційних ресурсів 
підприємства.
7. Назвіть проблеми формування та акумулювання фінансових 
ресурсів підприємства для забезпечення інвестиційної діяльності.
8. Охарактеризуйте основні методи фінансування інвестиційної 
діяльності.
9. Розкрийте зміст фінансового та оперативного важеля.
10. Як визначається оптимальна структура інвестиційних ресурсів з 
урахуванням ризику?
ІІ. Розгляд практичних ситуацій, тести

2

Кредит 4. Управління інвестиційною діяльністю
9 Тема 9. Залучення іноземного капіталу

І.Питання для обговорення:
1. Охарактеризуйте  іноземні  інвестиції  та  визначте  правову  базу,  що
регулює залучення іноземних інвестицій. 
2.  Визначте  специфіку  іноземних  інвестицій  та  її  врахування  при
залученні іноземного капіталу. 

2
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3. Назвіть основні чинники міжнародної інвестиційної діяльності. 
4. Вкажіть напрями міжнародної інвестиційної діяльності. 
5. Прямі та портфельні інвестиції та їх характеристика.
 6.  Назвіть  основні  Міжнародні  фінансово-кредитні  інститути  та  їх
функції на інвестиційному ринку. 
7.  Назвіть  організації,  що  входять  до  групи  Світового  банку,  їх
характеристика та мета діяльності.
8.  Які  існують  пільги,  що  надаються  інвесторам  на  територіях
спеціальних (вільних) економічних зон.
9.  Охарактеризуйте  політику  держави  щодо  залучення  іноземних
інвестицій. Визначте умови, пріоритетних сфер, системи інвестиційних
пільг,  системи  гарантій  щодо  захисту  прав  інвесторів  для  здійснення
іноземних інвестицій.
10.  Назвіть  обсяги  прямих  іноземних  інвестицій  в  Україні  та
охарактеризуйте  їх динаміку.

10 Тема 10. Менеджмент інвестицій
 І.Питання для обговорення:
1. Охарактеризуйте зміст управління проектами.
2. Назвіть напрямки, за якими здійснюється управління інвестиційними 
проектами.
3. Визначте порядок проведення комплексної державної експертизи 
інвестиційних програм та проектів будівництва.
4. Охарактеризуйте зміст механізму ціноутворення в інвестиційній сфері.
5. Визначте фактори, що впливають на формування ціни в 
інвестиційній сфері.
6. Охарактеризуйте способи реалізації інвестиційних проектів.
7. Що включає в себе система контролю за інвестиційним проектом?
ІІ. Розгляд практичних ситуацій, тести

2

Кредит 5.   Регулювання та використання інвестицій  
11 Тема 11. Державне регулювання інвестиційної діяльності 

І.Питання для обговорення:
1. На яких наукових течіях базуються теоретичні засади 
державного регулювання інвестиційних процесів?
2. Визначте основні принципи державної інвестиційної політики.
3. Який державний орган визначає державну політику у сфері 
інвестиційної діяльності?
4. Хто здійснює реалізацію державної політики у сфері інвестиційної 
діяльності?
5. Визначте основні завдання державної політики в інвестиційній 
діяльності.
6. Визначте зміст державного регулювання інвестиційної діяльності.
7. Охарактеризуйте прямі методи державного регулювання 
Інвестиційної діяльності.
8. Які важелі державного впливу відносять до непрямих методів 
регулювання інвестиційної діяльності?
ІІ. Розгляд практичних ситуацій, тести

2

12 Тема 12. Використання інвестицій
І.Питання для обговорення:
1. Як визначається прибуток від реалізації інвестиційних проектів, 
програм?
2. Визначте мету, види і напрями інвестиційного моніторингу.
3. За якими принципами має будуватися система моніторингу 
інвестиційних проектів? 
4. За якими критеріями можна оцінити ефективність використання 

-

13



інвестиційних ресурсів.
ІІ. Розгляд практичних ситуацій, тести

Всього: 20

Заочна форма навчання
№

 з/п
Назва теми Кількість годин

Кредит 1.
Тема 1.

Кредит 2.
Тема 2.

Кредит 3.
Тема 3.

               Кредит 4.

                Кредт 5.

Всього:

                                                                                                                     6. Теми лабораторних занять 
                                                                                                                     Не передбачені навчальним планом

7. Самостійна робота
Денна форма навчання

№ з/п Назва теми Кількість
годин

(дфн/зфн)
Кредит 1. Теоретичні основи інвестування

1 Тема 1. Методологічні основи інвестування
1. Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою.
2. Інвестиційний ринок і його інфраструктура.
3. Взаємозв’язок інвестиційного і фінансового ринку.
ІІ. Рекомендована література
Базова: 1 – 4
Допоміжна: 1, 2, 5, 7-12, 18, 22, 25-31
Інформаційні ресурси: 1 – 3

10

2 Тема 2. Суб’єкти і об’єкти інвестиційної діяльності
1.  Система  факторів,  що  визначають  інвестиційну  привабливість
країни.
2. Основні суб’єкти іноземного інвестування в економіку України.
3. Охарактеризуйте географічну структуру іноземного інвестування.
4. Охарактеризуйте галузеву структуру іноземного інвестування.
ІІ. Рекомендована література
Базова: 1 – 4
Допоміжна: 1, 3, 4, 8, 15, 22, 25-27
Інформаційні ресурси: 1 – 3

10

3 Тема 3. Фінансові інвестиції
1. Правова база емісії та операцій із цінними паперами.
2. Фондова біржа та її функції. Основні учасники фондової біржі.

10
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3. Аналіз та оцінка фінансових інвестицій.
4. Диверсифікація ризиків. Типи управління 
портфелем цінних паперів: активне управління та пасивне управління.
ІІ. Рекомендована література
Базова: 1 –4
Допоміжна: 1- 5, 6-12, 14, 20, 26-27
Інформаційні ресурси: 1 – 3

Кредит 2. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств
4 Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва

1.Організаційно-економічні основи інвестицій у засоби виробництва. 
2.Оцінка вартості об’єктів реального інвестування.
3. Метод дохідного підходу.
4. Метод валової ренти, 
ІІ. Рекомендована література
Базова: 1 –4
Допоміжна: 1- 5, 6-12, 14, 20, 26-27
Інформаційні ресурси: 1 – 3

10

5 Тема 5. Інвестиційні проекти
Інвестиційних проект, його зміст та форми. Види інвестиційних 
проектів та їх характеристика. Форми інвестиційних проектів. 
Класифікаційні ознаки інвестиційних проектів та їх характеристика.
Порядок розробки інвестиційного проекту. Характеристика 
інвестиційної бази проекту та етапи його експлуатації.
Проектний цикл та його етапи.
ІІ. Рекомендована література
Базова: 1 – 4
Допоміжна: 4, 5, 18, 26,  30-31
Інформаційні ресурси: 1 – 3

10

6 Тема 6. Інноваційна форма інвестицій
1. Модель інноваційного процесу.
2. Фінансова підтримка інноваційної діяльності.
3. Проблеми розвитку венчурного фінансування в Україні.
4. Пріоритетні напрями державної підтримки інноваційної діяльності 
підприємств.
ІІ. Рекомендована література
Базова: 1 – 4
Допоміжна: 1, 3- 5, 6-9, 18, 22, 27-31
Інформаційні ресурси: 1 – 3

10

Кредит 3.   Основні види реалізації інвестиційних послуг  
7 Тема 7. Обґрунтування доцільності та оцінка ефективності 

інвестування
1. Основні елементи проекту.
2. Фази реалізації проекту.
3. Організаційна структура управління проектом.
4. Основні етапи виконання проекту.
5. Технічний інжинірінг та інвестиційно-консалтингові послуги.
ІІ. Рекомендована література
Базова: 1 – 4
Допоміжна: 1, 2, 5, 7-12, 18, 22, 25-27
Інформаційні ресурси: 1 – 3

10

8 Тема 8.  Фінансове забезпечення інвестиційного процесу
1. Розрахунок обсягу інвестиційних ресурсів реального інвестиційного 
проекту.
2. Акціонування та механізм його здійснення. 

10
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3. Фінансування інвестиційних проектів шляхом надання дотацій та 
змішане фінансування.
4. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів. 
5. Методи оптимізації структури інвестиційних ресурсів
ІІ. Рекомендована література
Базова: 1 – 4
Допоміжна: 1, 2, 3, 7, 10, 12, 25-27
Інформаційні ресурси: 1 – 3

Кредит 4. Управління інвестиційною діяльністю
9 Тема 9. Залучення іноземного капіталу

1. Правова база залучення іноземних інвестицій. 
2. Чинники міжнародної інвестиційної діяльності. 
3. Пільги, що надаються інвесторам на територіях спеціальних 
(вільних) економічних зон.
4. Політика держави щодо залучення іноземних інвестицій. 
5.Визначення умов, пріоритетних сфер, системи інвестиційних пільг, 
системи гарантій щодо захисту прав інвесторів для здійснення 
іноземних інвестицій.
6.Обсяги прямих іноземних інвестицій в Україні та їх динаміка.
Література: [1; 4; 5; 10; 11; 15; 16; 20; 22; 27; 38; 39; 43; 45]

10

10 Тема 10. Менеджмент інвестицій
1. Класичні підходи до участі держави в регулюванні 
загальноекономічних процесів та процесів інвестування, як складової 
загальноекономічних процесів.
2. Особливості індикативного планування.
3. Типи договорів підряду: генеральний договір, прямі договори. 
4. Господарський спосіб упровадження інвестиційних проектів.
ІІ. Рекомендована література
Базова: 1 – 4
Допоміжна: 1, 4, 7-9, 17, 24, 28
Інформаційні ресурси: 1 – 3

5

Кредит 5.   Регулювання та використання інвестицій  
11 Тема 11. Державне регулювання інвестиційної діяльності

1. Тендерні угоди та механізм їх здійснення.
2. Законодавча база регулювання та контролю над інвестиційними 
процесами. Перелік законів.
ІІ. Рекомендована література
Базова: 1 – 4
Допоміжна: 1, 2, 5, 7-12, 18, 22, 25-27
Інформаційні ресурси: 1 – 3

5

12 Тема 12. Використання інвестицій
1. Введення в дію об’єктів інвестування.
2. Діагностика використання фінансових ресурсів на основі фінансової 
звітності.
Базова: 1 – 4
Допоміжна: 1, 2, 5, 7-12, 18, 22, 27
Інформаційні ресурси: 1 – 3

10

Всього: 110

Заочна форма навчання
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№
 з/п

Назва теми Кількість годин

Кредит 1.
Тема 1.

Кредит 2.
Тема 2.

Кредит 3.
Тема 3.

               Кредит 4.

                Кредт 5.

Разом

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
Тема наукового дослідження «Інвестиційні перспективи стартапів»

9. Форми роботи та критерії оцінювання 
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS
ОЦІНКА

ЄКТС
СУМА
БАЛІВ

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано
B 80-89

4 (добре) 4/добре/ зараховано
C 65-79
D 55-64

3 (задовільно) 
3/задов./ зараховано

 E 50-54

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і
навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й
підсумкового  контролю  знань  (КР).  Поточне  оцінювання  (індивідуальне,  групове  і
фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є
систематична  перевірка  розуміння  та  засвоєння  програмового  матеріалу,  виконання
практичних,  лабораторних  робіт,  уміння  самостійно  опрацьовувати  тексти,  складання
конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи
письмово представляти певний матеріал.

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння студентом
програмового матеріалу кредиту.

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
Студенту виставляється  відмінно якщо він глибоко засвоїв основні поняття, повністю

опрацював рекомендовану літературу і вільно використовує отриману з них та з суміжних
навчальних дисциплін інформацію у відповідях на поставлені питання, без помилок виконує
навчальні  завдання,  самостійно  і  критично  вміє  аналізувати  явища  і  процеси,  що
відбуваються у сфері державних фінансів та робить правильні узагальнення та висновки;

Студенту  виставляється  дуже  добре якщо  він  засвоїв  основні  поняття,  етапи  та
особливості  розвитку  інвестиційної  діяльності,  в  основному  опрацював  рекомендовану
літературу і без значних труднощів використовує отриману з них та з суміжних навчальних
дисциплін інформацію у відповідях на поставлені питання, без суттєвих помилок виконує
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інші навчальні завдання, самостійно вміє аналізувати явища і процеси, що відбуваються у
сфері державних фінансів, та в основному робить правильні узагальнення та висновки;

Студенту  виставляється  добре якщо  він  засвоїв  основні  поняття,  основні  етапи  та
особливості  інвестиційної  діяльності,  в  основному опрацював рекомендовану літературу і
без значних труднощів використовує отриману з них та з суміжних навчальних дисциплін
інформацію  у  відповідях  на  поставлені  питання,  без  суттєвих  помилок  виконує  інші
навчальні  завдання,  самостійно,  але  з  навідними  питаннями  вміє  аналізувати  явища  і
процеси,  що  відбуваються  у  інвестиційній  сфері,  та  в  основному  робить  правильні
узагальнення та висновки;

Студенту  виставляється  достатньо якщо  він  точно  засвоїв  основні  поняття,  суть
аналітичного  процесу,  основні  етапи  та  особливості  їх  розвитку,  ознайомився  с
рекомендованою  літературою,  може  іноді  залучати  знання  та  інформацію  з  інших
навчальних дисциплін, робить правильні узагальнення та висновки; 

Студенту  виставляється  задовільно якщо  він  не  точно  і  не  повно  засвоїв  основні
поняття, суть аналітичного процесу, основні етапи та особливості їх розвитку, недостатньо
ознайомився с рекомендованою літературою, не може вільно залучати знання та інформацію
з інших навчальних дисциплін, правильні узагальнення та висновки робить, як правило, з
допомогою викладача

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань самостійної
роботи виставляється з урахуванням таких параметрів:

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 250 до 500 балів (за 5 кредитів),
тобто сума балів за виконання усіх завдань. 
Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 5 крд.

Поточне тестування та самостійна робота
КР Залік Накопичувальні

бали/сума
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т

10
Т
11

Т
12

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 100 100 500

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.

10. Засоби діагностики
Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

- залік;
- тести;
- аналітичні звіти, реферати, есе; 
- розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень.

11. Методи навчання
Усний  виклад  матеріалу:  наукова  розповідь,  спрямована  на  аналіз  фактичного

матеріалу;  пояснення  −  вербальний  метод  навчання,  за  допомогою  якого  розкривається
сутність  певного  явища,  закону,  процесу;  проблемне  навчання,  робота  з  підручником  та
додатковими джерелами,  спостереження над усним мовленням, спостереження над мовним
матеріалом,  порівняльний  аналіз,  виразне  читання  текстів;  ілюстрація  −  метод  навчання,
який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми,
графіки)

12. Рекомендована література
1. Базова:

1. Борщ Л. М. Інвестування: теорія і практика / Л. М. Борщ, С. В. Герасимова. – К. :
Знання, 2007. – 685 с.

2. Гончаров А. Б. Інвестування : навч. посіб. / А. Б. Гончаров. – Х. : ІНЖЕК, 2004. –
240 с.
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3. Гриньова В. М. Інвестування : навч. посібн. / В. М. Гриньова. – Х. : ВД "Інжек",
2003. – 320 с.

4. Данілов О. Д. Інвестування : навч. посібн. / О. Д. Данілов, Г. М. Івашина, О. Г.
Чумаченко. – Ірпінь, 2009. – 377 с.

2. Допоміжна:
1. Yasinska  N.  Mechanisms of mergers &  acquisitions :  international experience /

N. Yasinska, H. Kelembet // Прометей. – 2009. – Вип. 1 (28). – С. 153–155.
2. Yasinska N.  Nongovernmental  Financing  of  the  Programs  of  the  Population

Employment  Assistance  at  the  Regional  Level  /  N.  Yasinska,  O. Akhmedova //  Економіка  і
менеджмент  –  2010 :  матер.  І  Міжнар.  конф.  молодих вчених   (25–27 листоп.  2010 р.,  м.
Львів,). – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – Серія «Економіка і менеджмент». –
С. 256–257.  

3. Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх
реалізації: монографія. - К.: ВІРА-Р, 1999.- 320 с. – 9 прим.

4. Гончаров А. Б. Інвестування : навч. посіб. / А. Б. Гончаров. – Х. : ІНЖЕК, 2004.
– 240 с. 

5. Гриньова В. М. Інвестування : навч. посібн. / В. М. Гриньова. – Х. : ВД "Інжек",
2003. – 320 с.

6. Данілов О. Д. Інвестування : навч. посібн. / О. Д. Данілов, Г. М. Івашина, О. Г.
Чумаченко. – Ірпінь, 2009. – 377 с.

7. Данілов  О.Д.  Інвестування:  Навч.  посібник./  О.Д.Данілов,  Г.М.Івашина,
О.Г.Чумаченко. -  К.: Вид. дім "Комп`ютерпрес", 2001.- 364 с. 

8. Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності.  Інвестування : навч.
посібн. / А. П. Дука. – К. : Каравела, 2008. – 432 с.

9. Інвестування : підручник. Затверджено МОН / за ред. Л. О. Омелянович. – К.,
2012. – 278 с.

10. Інвестування:  навчально-методичний  посібник  для  самостійного  вивчення
дисципліни/ Пересада А.А.[та ін.]. - К.: КНЕУ, 2001.- 251 с. – 2 прим.

11. Кириченко О. А. Інвестування : підручник / О. А. Кириченко, С. А. Єрохін. – К.
: Знання, 2009. – 573 с.

12. Кравцова Л. В. Інвестування / Л. В. Кравцова. – Донецьк : ДонІЕК, 2008. – 100
с.

13. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : навч. посібн. / Т. В. Майорова. –К. :
Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с.

14. Майорова  Т.В.  Інвестиційна  діяльність:  Навчальний  посібник  .  -  К.:  ЦУЛ,
2003.- 376 с. – 3 прим.

15. Мойсеєнко І.  П. Інвестування :  навч. посібн. /  І.  П. Мойсеєнко. –К. :  Лібра,
2006. – 490 с.

16. Музиченко  А.  С.  Інвестиційна  діяльність  в  Україні  :  навч.  посібн.  /  А.  С.
Музиченко. – К. : Кондор, 2005. – 406 с.

17. Опорний  конспект  лекцій  з  дисципліни  «Інвестиційний  менеджмент»  для
студентів денної та заочної форми навчання. – Миколаїв: РВЦ МНУ, 2016.

18. Пересада А. А. Інвестиційний аналіз : навч.-метод. посібн. для самост. вивч.
дисц. / А. А. Пересада, С. В. Онікієнко, Ю. М. Коваленко. – К. : КНЕУ, 2003. –134 с.

19. Реверчук С.К. Інвестологія: наука про інвестування: навч. посібник. - К.: Атіка,
2001.- 264 с. – 2 прим.

20. Татаренко  Н.О.  Теорії  інвестицій:  навчальний  посібник/  Н.О.Татаренко,
А.М.Поручник.-  К.: КНЕУ, 2000.- 160 с. – 20 прим.

21. Федоренко  В.  Г.  Інвестознавство  :  підручник  /  В.  Г.  Федоренко.  –3-тє  вид.,
допов. – К. : МАУП, 2008. – 480 с.

22. Череп А. В. Інвестознавство : підручник / А. В. Череп. – К. :Кондор, 2006. – 398
с.

23. Щукін Б. М. Інвестування : курс лекцій / Б. М. Щукін. – К. : МАУП, 2004. – 216
с.
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24. Ясинская  Н. А.   Развитие  платежных  инструментов  на  денежно-кредитном
рынке  Украины  /  Н. А.  Ясинская,  Н. О.  Шира  //  Технологический  аудит  и  резервы
производства. – 2014. – № 2/2 (16). – С. 15–20.

25. Ясинська  Н.  А.  Стартапи  в  Україні:  ринкові  запити  та  можливості  /
Н. А. Ясинська // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : тези доп.
ІІ  Міжнар.  наук.-практ.  конф.  (16–18  трав.  2013  р.,  м.  Львів).  – Львів  :  Видавництво
Львівської політехніки, 2013. – С. 139–140.

26. Ясинська Н. А. Актуальність підвищення інвестиційної активності вітчизняних
банків /  Н. А. Ясинська,  А. В.  Кортельова // Управління інноваційним процесом в Україні :
проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20–21 трав. 2010
р., м. Львів). – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010. – С. 129–131.

27. Ясинська  Н. А.  Зовнішні  фактори  інвестиційної  привабливості  України  в
період фінансової кризи / Н. А. Ясинська, К. Є. Яворська  // Фінансовий механізм державного
управління економікою України : зб. наук. праць Дон. держ. ун-ту упр. – Донецьк : ДонДУУ,
2010. – Т. XI. – С. 200–211/

28. Ясинська Н. А. Інвестиційна активність вітчизняних банків та перспективи її
підвищення /  Н. А.  Ясинська,  А. В.  Кортельова  //  Зб.  наук.  праць  НУ  «Львівська
політехніка». – Львів : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2010. – № 684. – С. 343–
345.

29. Ясинська Н. А. Пруденційність як інструмент регулювання фінансових потоків
на  фінансовому  ринку  /  Н. А.  Ясинська  // Вісник  Донбаської  державної  машинобудівної
академії. – 2015. – № 2 (35). – С. 247–254.

30. Ясинська  Н. А.  Розвиток  механізмів  реалізації  державної  інвестиційної
політики  /  Н. А.  Ясинська,  В. П.  Пшенична  //  Розвиток  фінансових  відносин  в  умовах
трансформаційних процесів : матер. ІІ Міжнар. симпозіуму (10 груд. 2009 р., м. Харків).  –
Х. : ХІФ УДУФМТ, 2009. – С.119–122.

31.
13. Інформаційні ресурси

1. Про  інвестиційну  діяльність  :  Закон  України  №  1560-ХІІ  від  18.09.1991  р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. rada.gov.ua.

2. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19.03.1996 р № 93/96-ВР
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. rada.gov.ua.

3. Ясинська  Н. А.  Зміст  курсу  «Інвестування».  Персональний  Web-
ресурс викладача. Інтернет- ресурс. -  Джерело доступу [htpp://mechmat.mnu. mk.ua/].

Розробник :                                                                               
К.е.н., старший викладач кафедри фінасів та обліку _______________ Колеватова А.В.
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