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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

24 6 

Модулів:2 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 4 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр: 7 
Семінарські заняття: 

24 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 3/1 

- самостійна робота: 5/7 

Консультації: 

  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета і завдання навчальної дисципліни 

 Метою викладання навчальної дисципліни інвестування є:  формування у 

студентів теоретичних знань та практичних вмінь у галузі ефективного вкладення грошових 

коштів у різні об’єкти інвестування, формування теоретичної та методологічної бази, 

необхідної для вільного володіння практикою використання інвестиційних інструментів, 

вироблення вміння оцінювати й аналізувати інвестиційну політику, що реалізується в 

країні, оцінювати інвестиційні портфелі та інвестиційні  

 

 Основними завданнями вивчення дисципліни інвестування  є: визначити 

економічний зміст інвестування,  його основні форми та об’єкти; здійснити класифікацію 

інвестицій та визначити їх особливості;  проаналізувати специфіку діяльності суб’єктів і 

інститутів інвестиційного ринку;  визначити правове поле інвестиційної діяльності України;  

розглянути методологічний інструментарій інвестування;  визначити принципи формування 

інвестиційної стратегії і тактики інвестора; засвоїти принципи і методи інвестування в цінні 

папери;   засвоїти принципи і методи інвестування в реальні активи;  розглянути 

методологію розробки бізнес-планів;  розглянути основні інвестиційні джерела, сформувати 

уміння.  

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

Для вибіркових навчальних дисциплін 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

 

Знання про: 

 основні положення організації, планування та державного регулювання 

інвестиційної діяльності підприємств;  



 основи формування та оптимізації структури джерел фінансування інвестиційної 

діяльності; 

 принципи формування, типи та тактику управління портфелем цінних паперів;  

 класифікацію та методичні підходи до аналізу інвестиційних проектів; 

 зміст, види та систему показників оцінки ефективності інвестицій; 

Уміння : 

 оцінювати вплив чинників зовнішнього середовища на інвестиційну діяльність 

підприємства;  

 розробляти стратегію і тактику інвестиційної діяльності підприємства; 

  складати довгострокові та короткострокові плани інвестиційної діяльності 

підприємства;  

 аналізувати окремі фінансові інструменти, обирати метод визначення та 

розраховувати показники ефективності інвестицій.                                                                                                                                                           

 

 

Комунікація : 

 

 показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички міжособистісної 

взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей. 

 використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та 

розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності.  

 оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації державною й 

іноземною мовами. 

 

Автономність та відповідальність . 

 

 відповідальність за прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування. 

 управління комплексними діями або проектами.      

 відповідальність професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб.  

 здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Примірний тематичний план 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  4 кредита  ЄКТС 120 годин. 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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Зм1. Теоретичні основи організації інвестицій 

1 Методологічні  основи  

інвестування. 

4 2 2   6 4 2 2   9 

2 Суб’єкти та об’єкти 

інвестиційної діяльності 

4 2 2   6 4 2 2   9 

3 Фінансові інвестиції 4 2 2   6 4 2 2   9 

4 Інвестиції в засоби 

виробництва 

4 2 2   6      9 

5 Інноваційна форма 

інвестицій 

4 2 2   6      9 

6 Інвестування іноземного 

капіталу. 

4 2 2   6      9 

7 Обґрунтування 

доцільності  

інвестування 

4 2 2   6      9 

Змістовний модуль 2. Реалізація інвестиційної діяльності та оцінка її ефективності 

8 Інвестиційні проекти 4 2 2   6      9 

9 Фінансове забезпечення  

інвестування. 

4 2 2   6      9 

10 Менеджмент інвестицій 4 2 2   6      9 

11 Організаційно-правове 

регулювання взаємодії 

учасників  інвестицій. 

4 2 2   6      9 

12 Використання 

інвестицій. 

4 2 2   6      9 

Разом:          48 24 24   72 12 6 6   108 

 

 

5. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

Зм1. Теоретичні основи організації інвестицій 

 

Тема 1. Методологічні  основи  інвестування. 

 

 Інвестиційний процес  в державі   з ринковою економікою.  Стадії  інвестиційного 

процесу. Принципові  розходження  методологій  підходу до життєвого циклу 

інвестиційного процесу  в ринковій  і командно-розподільчих  системах. 

 Інвестиційний ринок. Взаємозв’язок  інвестиційного і фінансового ринків.   Ринок 

інвестицій та інвестиційних товарів. 



 Інвестиційний клімат. Фактори, які визначають   сприятливість  інвестиційного 

клімату: інвестиційна активність населення, правове  поле  і політична  воля  адміністрації, 

рівень розвитку продуктивних сил  і  інфраструктура  ринку інвестицій. 

 Шляхи активізації  інвестування. Напрямки утворення  сприятливих  умов  

інвестування. Державна кредитно-інвестиційна політика. Розвиток ринку інвестиційних 

цінних паперів. Вдосконалення  фінансово-кредитної системи. 

 Прискорення  процесу приватизації. Фактори залучення  іноземного капіталу. 

Структурно-інноваційна  перебудова  країни. 

 

Тема 2. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності  

 

 Держава як суб’єкт інвестування. Інвестори і учасники інвестиційної діяльності. 

Індивідуальні  інвестори, фірми  і компанії. Орендні,  акціонерні та  корпоративні  учасники 

фінансово-кредитних  установ. Галузеві  і територіальні  групування, асоціації, концерни, 

промислово-фінансові групи, холдинги. 

 Мотивація інвестиційної діяльності. Поняття про інвестиційний проект. 

Класифікація інвестиційних проектів. Типи проектного фінансування.  Теорія 

інвестиційного портфелю. Види  портфелів, їх взаємодія. Інвестиційний комплекс країни. 

Інвестиційний паспорт регіону та підприємства 

 

Тема 3. Фінансові інвестиції 

 

 Фінансові інвестиції. Капітал,  який інвестується,  його різні види.  Фіктивний 

капітал, інвестування за допомогою  цінних паперів. Деривація цінних паперів. 

 Інвестиції в виробничі фонди. Прямі та портфельні  інвестиції. Інвестиції в основній  

і оборотний капітал.  Інноваційна  форма  інвестування. 

 Іноземні  інвестиції. Експорті  імпорт капіталу. Міжнародна  інвестиційна діяльність, 

її інститути.  Політика держави і прилученні іноземних інвестицій. Інвестиції іноземних 

фірм і суспільних підприємств. 

 

Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва 

 

 Матеріально-технічне  забезпечення   інвестиційного проекту. Комплектування  

будівництва  обладнанням.  Способи  комплектування і розрахунку операції,  виконання 

будівельно-монтажних робіт, умови  прийняття  їх інвесторами  і розрахунки  за виконання 

роботи.  Капіталізація  інвестицій в умовах діючого виробництва. 

         Технічне проектування  інвестицій, його способи і організація. Будування і 

технологічне проектування. Стадії  проектування. Ціноутворення  в інвестиційній сфері.  

Кошторисна документація. Необхідність і принципи  складання  інвестиційних  кошторисів 

Необхідність підтримки  і розвитку виробництва. Інвестування технічного 

переобладнання     і реконструкції. Обґрунтування санації виробництва.  Продовження 

життєвого  циклу  інвестиційного проекту, реінвестування.  Обґрунтування  необхідності 

закриття  проекту. 

  Мета, види і напрямки  моніторингу. Участь  інвестора  в пускових роботах.  Прийняття  

інвестором  виконаних робіт, етапів і готових об’єктів. Моніторинг  обновлення  

виробництва. 

 

Тема 5. 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 іннова- ційної діяльності 

підприємств. 

 

Тема 6. Інвестування іноземного капіталу. 

 

Переваги та недоліки залучення іноземних інвестицій. Інвестиційна політика країни . 

сутність прямих іноземних інвестицій.  

Організаційні форми іноземних інвестицій. Типи і види прямих іноземних інвестицій. 

Методи залучення іноземного капіталу. Стратегія залучення іноземного капіталу. Система 

стимулювання іноземних інвесторів. 

 Основні напрями іноземного інвестування. Засади здійснення прямих іноземних 

інвестицій. Аналіз обсягів та ефекту прямих іноземних інвестицій. 

 

Тема 7. Обґрунтування доцільності  інвестування 

 

 Інвестиційна стратегія, її види, параметри і показники. Інвестиційний аналіз. Методи 

оцінки ефективності  інвестиційних суб’єктів  господарювання різних форм  власності. 

Життєвий цикл  інвестицій, після стадійне  залученого проекту. 

 Розробка загальних положень  інвестиційного процесу. Концепція маркетингу і 

аналіз ринку збуту. Технічний інжиніринг  і інвестиційно-консультантські  послуги. Оцінка  

умов розміщення об’єктів  господарювання.  Фінансова, комерційна, бюджетна і економічна  

оцінка ефективності  інвестування. 

Концепція ризиків та їх зміни. Класифікація   інвестиційних ризиків. Проектні, 

фінансові, будівельні і   експлуатаційні  ризики. Заходи  по передбаченню  ризиків  та їх 

зниженню 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

 

Тема  8. Інвестиційні проекти 

 

 Поняття  інвестиційного проекту.  Етапи формування  інвестиційного бізнес-плану. 

Джерела інформації для складання бізнес-плану інвестиційного проекту 

 Бюджетна форма планування  інвестицій. Оцінка  альтернативних  конкуруючих 

інвестицій. Прогнозування  грошових потоків, часова  теорія грошей. Визначення поточної і 

наступної вартості грошей. Оцінка  якісних  чинників  інвестиційного проекту. 

 

Тема 9. Фінансове забезпечення  інвестування. 

 

 Фінансові ресурси інвестування. Фінансові  інструменти  і фінансовий  інжиніринг.   

Способи залучення  капіталу. Прогнозування структури  джерел  інвестування. Власні, 

позичкові і  залучені  інвестиції. Фінансовий, операційний і загальний леверидж, 

структуризація капіталу. Аналіз фінансового стану підприємства. Джерела фінансових 

ресурсів. 

 

Тема 10. Менеджмент інвестицій 

 



 Макроекономічне регулювання  інвестиційних проектів. Методи індикативного 

планування  інвестицій. Планування  інвестиційної діяльності  підприємств і інших 

суб’єктів  господарювання. Способи і методи вибору інвестиційних рішень в умовах ризику 

формування фінансових ресурсів і джерела їх утворення. Боргові фінансові ресурси 

підприємства. Управління портфелем цінних паперів на підприємстві. Розподіл прибутків 

підприємства на реінвестування розвитку виробництва ш дивіденди. 

 

Тема 11. Організаційно-правове регулювання взаємодії учасників  інвестицій. 

 

 Способи реалізації  інвестиційних проектів. Договори (контракти), які регулюють  

інвестиційний  процес. Міжнародні угоди  інвестування і захисту  інвестицій. Поняття про 

тендери. Тендерна  документація, принципи її розробки. Нормативно-правова база 

регулювання інвестиційної діяльності. Державна політика стимулювання інвестиційної 

діяльності. 

 

 

Тема 12. Використання інвестицій. 

 

 Визначення ефективності використання інвестицій. Система показників 

ефективності інвестиційних проектів. Комерційна ефективність. Бюджетна ефективність. 

Економічна ефективність. 

 Соціальна ефективність. Особливості оцінки ефективності проектів з урахуванням 

факторів ризику і невизначеності. Часовий метод визначення ефективності використання 

інвестицій. 

 

 
 

5.1. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ) 

ЗАНЯТЬ. 
Змістовний модуль 1. Теоретичні основи організації інвестицій 

Тема 1. Методологічні основи інвестування  

Тема 2. Суб’єкти та об’єкти інвестування  

Тема 3. Фінансові інвестиції  

Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва  

Тема 5. Інноваційна форма інвестицій  

Тема 6. Залучення іноземного капіталу  

 

Змістовний модуль 2. Реалізація інвестиційної діяльності та оцінка її ефективності  

 

Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестування  

Тема 8. Інвестиційні проекти 

Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу  

Тема 10. Менеджмент інвестицій  

Тема 11. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності  

Тема 12. Використання інвестицій  

 

 

5.3. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ. 

 
№ 

з/п 

 

Вид самостійної роботи 

Кількість годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 



1. Опрацювання лекційного матеріалу 10 20 

2. Підготовка до семінарських занять 10 20 

3. Підготовка до модульного (проміжного) 

контролю 

2 2 

4.  Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку, в тому числі конспектування за 

заданим планом 

10 10 

5. Виконання тестових завдань  10 10 

6. Участь у конференції з публікацією тез або 

підготовка рефератів 

10 20 

7. Робота з інтернет-ресурсами або анотування 

статті з теми 

3 3 

8. Огляд наукової літератури 2 3 

9 Проходження курсів  15 20 

 Всього 72 108 

 
 Тематика індивідуальних (групових) завдань 

Реферат – найпростіший вид наукової праці, яка має вид стислого викладу у 

письмовій формі суті певного питання або наукової проблеми, включає огляд відповідних 

інформаційних джерел. 

Як результат завдання самостійної роботи студентів молодших курсів найчастіше 

використовують інформативний реферат - короткий виклад змісту одного або декількох 

документів з певної теми, що найповніше розкриває зміст документу (документів), основні 

теоретичні та фактичні відомості.  

 Розширений або  оглядовий (багато джерельний) реферат містить відомості про 

певну кількість опублікованих і неопублікованих документів з однієї теми, викладені у 

вигляді зв’язного тексту.  

 Структуру реферату визначає декілька факторів, серед яких превалюючим є 

специфіка опрацьованих інформаційних джерел. Реферативний огляд наукової літератури 

на певну тему повинен складатися з таких структурних компонентів: 

 вступ, у якому висвітлено актуальність теми й поставлених завдань; 

 основна частина, у якій викладено стислий огляд і критичну оцінку наукових 

видань, їх порівняльне зіставлення, аргументацію висунутих положень, які автор 

вважає найважливішими; 

 висновки із пропозиціями щодо подальшого використання набутих знань; 

 список використаної літератури, що допомагає зорієнтуватися у виборі теми та 

обрати шлях наукового пошуку (не менше п’яти джерел). 

 При підготовці реферату обов’язково слід враховувати: 

 реферат пишеться за планом (не менше чотирьох пунктів), який стисло розкриває 

зміст роботи; 

 обсяг реферату має становити не менше, ніж 15 сторінок формату А4 з 1,5-ним 

інтервалом і розміром шрифту 14; титульна сторінка оформлюється з дотриманням 

правил нормативних документів; 

 підготовка реферату здійснюється за допомогою інформаційних технологій (він має 

бути набраним у текстовому редакторі відповідно до правил набору і вимог 

оформлення текстів); 

 для обчислень, побудови графіків та діаграм слід використовувати електронні 

таблиці. 

 Заслуховування рефератів відбувається під час семінарських занять або групових 

консультацій. 

Критерії оцінювання реферату 



 При  захисті реферату враховується  повнота  і   правильність розкритої обраної теми 

реферату, послідовність і логіка викладення, вміння студента застосовувати набуті знання, 

здатність аналізувати, оцінювати факти, події, прогнозувати результати діяльності. 

Оцінка за виконання реферату виставляється в окрему колонку аудиторного журналу 

(розділ ІНДЗ). 

 

Теми рефератів: 
1. Активізація інвестиційної діяльності промислових підприємств в умовах переходу 

на інноваційну модель сталого економічного розвитку. 

2. Амортизація необоротних активів – суттєве джерело фінансування інвестицій 

підприємства. 

3. Економічні та організаційні механізми управління інвестиційною діяльністю. 

4. Інвестиції іноземних фірм і сумісних підприємств. 

5. Інвестиційна привабливість та шляхи активізації інвестиційної діяльності міста 

Вінниці та Вінницької області. 

6. Інвестиційне проектування: інвестиційний проект, його склад та зміст. 

7. Іноземні інвестиції в Україні: джерела надходжень та особливості використання. 

8. Інтелектуальні інвестиції. 

9. Капітальне будівництво як цілісна система відтворення основних фондів та 

навколишнього середовища. 

10. Комплекс інвестиційних галузей: актуальні проблеми їх розвитку і завдання. 

11. Кошторисна документація для будівництва. 

12. Кредитування інвестиційної діяльності. 

13. Міжнародний рух капіталів та інвестицій. 

14. Напрямки вдосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності 

підприємств – суб’єктів вільних економічних зон. 

15. Необхідність контролю інвестиційної діяльності. 

16. Організація та планування інвестиційного процесу в промисловості. 

17. Освоєння інвестицій. 

18. Основні засади розробки регіональних інвестиційних програм в АПК. 

19. Основні положення по проектуванню підприємств, будівель і споруд. 

20. Оцінка інвестиційних проектів - передумова їх кредитування. 

21. Оцінка окупності виробничих інвестицій. 

22. Прийняття інвестиційних рішень у перехідній економіці. 

23. Проблеми розвитку інститутів спільного інвестування. 

24. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових інвестицій в Україні. 

25. Проблеми фінансування і кредитування у сфері інноваційної діяльності. 

26. Складання (формування) інвесторських кошторисів. 

27. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки. 

28. Формування джерел та методи інвестування на підприємствах в умовах кризи. 

 

ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ: 

 

1. Форма реальних інвестицій, яка передбачає вдосконален ня та приведення виробничих 

фондів у стан, що відповідає су часному техніко-економічному рівню виробництва, шляхом 

внесення конструктивних змін, заміни та зміцнення вузлів і де талей, установки 

пристосувань і приладів для механізації та автоматизації виробничих операцій, називається: 

а) модернізацією; 

б) реконструкцією; 

в) капітальним ремонтом; 

г) перепрофілюванням; 

 ґ) оновленням. 



2. Під терміном «інвестиції» розуміють: 

а) усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти 

підприємницької та інших видів діяльності для отримання прибутку або досягнення 

соціального ефекту; 

б) усі види майнових цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів 

діяльності для отримай ня прибутку або досягнення соціального ефекту; 

в) рухоме і нерухоме майно та грошові кошти; 

г) майнові права; 

ґ) сукупність технічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної 

документації. 

3. Частина ринку позикових капіталів, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних 

установ залучаються та розміщуються банками між собою переважно у формі 

міжбанківських депозитів на короткі строки, називається: 

а) міжбанківський ринок; 

б) грошовий ринок; 

в) інвестиційний ринок; 

г) фінансовий ринок;  

ґ) ринок капіталів. 

4. Послідовна та цілеспрямована діяльність усіх суб'єктів господарювання, спрямована на 

розширення сфери суспільного виробництва та соціальної сфери з метою отримання матері-

ального доходу та досягнення соціального ефекту, — це: 

а) інвестиційна стратегія; 

б) інвестиційний процес; 

в) інвестиційна діяльність; 

г) діяльність з управління інвестиціями; ґ) державна інвестиційна діяльність. 

5. Стандартний документ, який засвідчує зобов'язання придбати (продати) цінні папери, 

товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому з фіксацією цін 

на момент виконання зобов'язань сторонами контракту, називається: 

а) опціон; 

б) форвардний контракт;  

в) ф'ючерсний контракт; 

г) похідний фінансовий інструмент;  

ґ) сертифікат. 

6. До основних функцій (цілей) інвестування належать: 

 а) розширення ринків збуту; 

б) отримання прибутку; 

в) збереження позицій на ринку; 

г) розширення виробництва; ґ) поліпшення умов праці. 

7. Ринки, які обслуговують міжнародний платіжний оборот, пов'язаний зі сплатою 

грошових зобов'язань юридичних та фізичних осіб різних країн, називаються: 

а) ринки капіталів; валютні; 

в) інвестиційні; 

г) грошові;  

ґ) фінансові. 

8. Вартість майна підприємства, яка визначається за конкретних додаткових інвестиційних 

умов договору, називається: 

а) первісною; 

б) відновлювальною; 

в) інвестиційною; 

г) залишковою; ґ) ринковою. 

9. За направленістю дії інвестиції поділяються на: 

а) валові та чисті; 



б) початкові, інвестиції на розширення, реінвестиції, брутто-інвестиції; 

в) приватні, державні, спільні; 

г) прямі та непрямі; і) реальні та фінансові. 

10. На основі якого показника визначають поведінку групи пінних паперів або усього ринку  

в цілому: 

капіталізації; 

б) ступеня капіталізації; 

в) коефіцієнта котирування; 

г) фондового індексу; 

ґ) дивідендного виходу. 

 

Надайте анотацію прочитаної статті з елементами науково-дослідної роботи: 

  

1.Алькема А.Г., роль інноваційної стратегії в забезпеченні Економічної безпеки логістичних 

утворень \\ Інноваційна економіка,всеукраїнський науково-виробничий журнал ; №1-2011 

— с. 137-144 

2.Комлик М. О. Інноваційний розвиток – потреба та реальність / М. О. Комлик // Наукові 

вісті НТУУ ―КПІ‖. – 2003. – № 3(29). – С. 12–20.  

 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка завдань індивідуальної 

самостійної роботи. 

6.2.Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни. 

6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни. 

 

 

7. Основні й допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу 

Основна та додаткова : 
1. Алексєєнко І. І. Інвестування: навч. посіб.; Харківський національний економічний університет ім. 

С. Кузнеця.  Електрон. текстові дан. (1,41 МБ).  Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018.  205 с.  

2. Аналіз інвестиційних проектів: практикум для ст-ів ВНЗ / А. В. Череп, В. З. Бугай, Є. Л. Білий, А. 

В. Бугай.  К. : Кондор, 2017.  260 с.  

3. Бутко М.П., Бутко І.М., Дітковська М.Ю. та ін. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник за 

заг. ред. М. П. Бутка. Київ: ЦУЛ, 2018. 480 с.  

4. Вовчак О. Д. Інвестиційний менеджмент : підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин; Укоопспілка, 

Львів. торг.-екон. ун-т.  Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016.  463 c  
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VІІ. Доповнення та зміни, внесені до робочої програми в 20__ / 20__ н.р.
1
 

                                                           
1
 Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні 

кафедри на початку навчального року 
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