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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Розподіл годин за навчальним

планом
Денна Заочна

Кількість кредитів: 4
Лекції:

24 6
Модулів: 1 Практичні заняття:
Загальна кількість годин: 120 - -
Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 2-4
Лабораторні заняття:
- -

Семестр: 3-8
Семінарські заняття:

24 6
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 
- самостійна робота: 

Консультації:

Індивідуальні заняття:
Форма підсумкового контролю: залік - -

Мова навчання: українська
Самостійна робота:

72 108

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Курс  «Інвестиційний  менеджмент»  спрямований  на  підготовку  інвестиційних

менеджерів  для  малого,  середнього  та  великого  бізнесу,  фінансово-кредитних  установ,
інституцій  державного  сектору.  Курс  надає  змогу  амбітній  молоді  розкрити  свій
підприємницький потенціал, отримати нові знання у сфері інвестицій та фінансів.

Головним завданням курсу є набуття комплексу знань щодо загальних положень,
принципів та методів інвестування. 

Метою курсу «Інвестиційний менеджмент»  є  підготовка  фахівців,  які  володіють
сучасним  економічним  мисленням,  теоретичними  знаннями  і  практичними  навичками  з
інвестування, фінансів, банківської справи та страхування, здатних вирішувати комплексні
фаховізавдання і прикладні проблеми у сфері інвестиційного менеджменту.

Завдання:  формування  базових  знань  з  теорії  менеджменту,  засвоєння
закономірностей  їх  функціонування  на  макро-  і  мікрорівнях  як  теоретичної  основи
інвестиційної політики та розвитку інвестування.

Передмови вивчення дисципліни «Економіка підприємства», «Фінанси, податки та
податкова система», «Гроші та кредит».

Міждисциплінарні зв’язки «Інвестиційний менеджмент» тісно пов’язаний з такими
предметами як: «Інвестування», «Управління активами та інвестиційним портфелем».

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Вивчення  навчальної  дисципліни  передбачає  формування  та  розвиток  у  студентів

компетентностей  та  програмних  результатів  навчання  відповідно  до освітньо-професійної
програми: «Менеджмент: бізнес-адміністрування» зі спеціальності 073 Менеджмент

знати :
 дослідження зовнішнього інвестиційного середовища та прогнозування кон'юнктури

інвестиційної діяльності; 
 розробки стратегічних напрямків інвестиційної діяльності суб'єкта підприємництва; 
 розробки  стратегії  формування  інвестиційних  ресурсів  суб'єкта  інвестиційної

діяльності; 
 пошуку  і  оцінювання  інвестиційної  користі  реальних  проектів  і  добір  з  них

найефективніших; 



 оцінювання  інвестиційних  якостей  фінансових  інструментів  і  добір  з  них
найефективніших; 

 формування  та  оцінювання  інвестиційного  портфеля  за  критеріями  дохідності,
ризику та ліквідності; організацію моніторингу інвестиційних програм і проектів; 

 поточного  планування  та  оперативне  управління  реалізацією  окремих  програм  і
проектів; 

 підготовки рішень про своєчасний вихід з неефективних проектів (продаж окремих
фінансових інструментів). 

вміти: 
 формулювати цілі інвестиційної діяльності підприємства; 
 формувати  систему  організаційного  та  інформації  забезпечення  інвестиційного

менеджменту  на  підприємстві,  здійснення  інвестиційного  аналізу  та  планування
інвестиційної  діяльності,  забезпечування  контролю  за  основними  формами  інвестиційної
діяльності підприємства; 

 застосовувати основні методи прогнозування інвестиційного ринку; 
 розробляти  бізнес-плани  реальних  інвестицій  обґрунтування  інвестиційної

програми; 
 здійснювати оцінку фінансових інвестицій інвестиційний портфель підприємства; 
 проводити оцінку інвестиційних ризиків, обґрунтовувати методи їх мінімізації.
Комунікація:
− донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного

досвіду в галузі професійної діяльності;
− здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію.
Автономія та відповідальність:
− управління  комплексними  діями  або  прєктами,  відповідальність  за  прийняття

рішень у непередбачуваних умовах;
− відповідальність за професійний розвиток окремих осіб/груп;
− здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономії.

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
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1 Сутність, мета та функції 

інвестиційного 
менеджменту в умовах 
ринку

4 2 2 8 4 2 2 12

2 Методологічні основи та 
методичний інструментарій 
інвестиційного 
менеджменту

8 4 4 8 4 2 2 12

3 Управління реальними 
інвестиціями підприємства

8 4 4 8 4 2 2 12

4 Управління фінансовими 
інвестиціями підприємства

4 2 2 8 12

5 Управління інноваційними 
інвестиціями підприємства

8 4 4 8 12

6 Формування інвестиційної 
стратегії підприємства

4 2 2 8 12

7 Стратегія управління 4 2 2 8 12



формуванням 
інвестиційного капіталу 
підприємства

8 Політика управління 
реальними інвестиційними 
проектами

4 2 2 8 12

9 Політика управління 
портфелем фінансових 
інвестицій підприємства

4 2 2 6 10

Підготовка  до  проміжного
контролю

2 2

Разом: 24 24 72 12 6 6 108

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. СУТНІСТЬ, МЕТА ТА ФУНКЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ РИНКУ

 Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності підприємств.
 Види та форми інвестицій.
 Об'єкти та суб'єкти інвестиційної діяльності (ІД) підприємств.
 Форми державного регулювання ІД підприємств та їх особливості в Україні.
 Поняття інвестиційного ринку, класифікація його видів.
 Кон’юнктура інвестиційного ринку, методи її аналізу та прогнозування.
 Сутність  та  мета  інвестиційного  менеджменту,  його  принципи  і  місце  у  системі

загального менеджменту підприємства.
 Основні завдання та функції ІМ.

Тема 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Організаційно-методологічні засади інвестиційного менеджменту.
Оцінка вартості грошей в часі.
Фактор інфляції та методика його врахування в інвестиційних розрахунках.
Фактор ризику та його врахування в інвестиційних розрахунках.
Фактор ліквідності та методика його врахування в інвестиційних розрахунках. .

Тема 3. УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА
Економічна сутність реальних інвестицій.
Форми реальних інвестицій підприємства та їхня характеристика.
Політика управління реальними інвестиціями підприємства.
Об'єкти реальних інвестицій.
Оцінка об'єктів реальних інвестицій.

Тема 4 . УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА
Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій.
Характеристика фондових інструментів інвестування.
Учасники ринку цінних паперів та їх функції.
Інститути фондового ринку.

Тема 5. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
ПІДПРИЄМСТВА

Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу.
Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності та їх функції.
Взаємозв’язок інвестиційної та інноваційної сфер економічної діяльності.



Інструменти державної підтримки інноваційної діяльності в Україні.
Джерела фінансування інноваційних інвестицій.

Тема 6. ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Поняття інвестиційної стратегії та порядок її формування на підприємстві.
Принципи і послідовність розробки інвестиційної стратегії підприємств.
Обґрунтування стратегічних цілей, напрямів та форм ІД.
Обґрунтування стратегічних напрямків і форм ІД.
Оцінка результативності розробленої інвестиційної стратегії.

Тема 7. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Поняття інвестиційних ресурсів підприємства та порядок їх формування.
Формування інвестиційних ресурсів підприємства.
Джерела формування інвестиційного капіталу підприємства та оптимізація його 

структури.
Формування інвестиційного капіталу в умовах обмежених фінансових ресурсів.

Тема 8. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ
ПРОЕКТАМИ

Інвестиційний проект, його зміст та форми.
Порядок розробки інвестиційного проекту.
Бізнес-план інвестиційного проекту.
Аналіз інвестиційного проекту.
Методи оцінки ефективності інвестиційного проекту.

Тема 9. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ФІНАНСОВИХ
ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Оцінка ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти.
Оцінка ефективності інвестування в облігації.
Оцінка ефективності інвестування в акції.
Оцінка ризиків окремих фінансових інструментів інвестування.

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять.

Тема 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту в умовах ринку
Тема  2.  Методологічні  основи  та  методичний  інструментарій  інвестиційного

менеджменту
Тема 3. Управління реальними інвестиціями підприємства
Тема 4 . Управління фінансовими інвестиціями підприємства
Тема 5. Управління інноваційними інвестиціями підприємства
Тема 6. Формування інвестиційної стратегії підприємства
Тема 7. Стратегія управління формуванням інвестиційного капіталу підприємства
Тема 8. Політика управління реальними інвестиційними проектами
Тема 9. Політика управління портфелем фінансових інвестицій підприємства

5.3. Організація самостійної роботи студентів.
Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова освітнього процесу у

вищому  навчальному  закладі  є  однією  з  форм  оволодіння  навчальним  матеріалом  поза
межами  аудиторної  роботи,  в  час,  вільний  від  обов’язкових  навчальних  занять.
Результативність виконання конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5» і
фіксується в академічному журналі.  СРС може містити крім обов′язкової складової,  ще й
вибіркову.  Обов′язкова  складова  СРС  передбачає  опанування  програмного  матеріалу



дисципліни. Вибіркова складова передбачає виконання завдань, які студент вибирає з метою
підвищення свого професійного рівня, особистого рейтингу. 

Загальний  обсяг  СРС  з  дисципліни  «Інвестиційний  менеджмент»  становить  72
год/108год.

Види робіт запропоновані  студентам для засвоєння теоретичних знань з  дисципліни
«Інвестиційний менеджмент»:

 опрацювання  теоретичних  основ  прослуханого  лекційного  матеріалу  з
використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури;

 підготовка до семінарських занять; 
 вивчення  окремих  питань,  що  винесені  на  самостійне  опрацювання  та

розв’язання практичних завдань;
  пошукова робота з електронними джерелами;
 підготовка і написання рефератів, есе;
 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю;
 підготовка до підсумкового контролю.

Розподіл годин на виконання СРС
№з/п Вид самостійної роботи Кількість годин (денна/

заочна форми)
1. Опрацювання лекційного матеріалу 10/20
2. Підготовка до семінарських занять 10/20
3. Опрацювання   питань  тем,  винесених  на

самостійну  підготовку,  у  т.ч.  конспектування  за
заданим  планом  та  розв’язання  практичних
завдань

10/20

4. Підготовка і написання рефератів (есе) 20/20
5. Підготовка до проміжного контролю 2/4
6. Підготовка до підсумкового контролю 20/24
7 Загалом 72/108

Індивідуальне  завдання  для  самостійної  роботи  студентів  та  методичні
рекомендації до їх виконання

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та окрім завдання визначених
до кожної теми передбачає написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим
у  здобувач освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих науково-
дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент може написати
декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної оцінки за курс.

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування
курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus,
тощо. Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу

Тематика індивідуальних завдань та презентацій
1. Проблеми вивчення та оцінки інвестиційної привабливості галузі.
2. Проблеми вивчення та оцінки інвестиційної привабливості  регіону (на прикладі

Одеської області).
3. Дослідження інвестиційної привабливості окремого підприємства.
4. Загальні поняття та цілі державного регулювання інвестиційної діяльності.
5. Методи державного регулювання інвестиційної діяльності.
6. Основні принципи інвестиційної політики України.
7. Інвестиційний потенціал країни, інвестиційний комплекс.
8. Інвестиційної стратегія і політика України, інвестиційні пріоритети та фактори, які

їх визначають.
9. Макроекономічні показники розвитку інвестиційного ринку в Україні.
10. Показники оцінки інвестиційної привабливості підприємства.



11. Грошові відтоки і притоки у виробничій, інвестиційній та фінансовій діяльності.
12. Амортизаційна політика та її роль у фінансовому забезпеченні інвестицій.
13. Міжнародна інвестиційна діяльність та її інститути.
14. Особливості формування портфеля реальних інвестиційних проектів.
15. Оцінка альтернативних, конкуруючих і споріднених інвестицій.
16. Індикатори фондового ринку. Світові та українські фондові індекси.
17. Оцінка портфеля цінних паперів за критеріями дохідності, ризику та ліквідності.
18.  Кредитно-грошові  методи  регулювання  інвестиційних  процесів  та  їх

характеристика, механізм дії.
19. Значення антимонопольних заходів для створення умов для
стимулювання інвестиційної діяльності та залучення інвестицій.
20. Політика держави із залучення іноземних інвестицій.
21. Сутність та мета інвестиційного менеджменту.
22. Функції інвестиційного менеджменту.
23. Принципи інвестиційного менеджменту.
24. Завдання інвестиційного менеджменту.
25. Економічна сутність інвестицій.
26. Класифікація інвестицій.
27. Економічна сутність інвестиційної діяльності.
28. Сутність інвестиційного проекту.
29. Класифікація інвестиційних проектів.
30. Стадії (фази) інвестиційного проекту.
31. Життєвий цикл інвестиційного проекту.
32. Послідовність розроблення інвестиційного проекту.
33. Організаційне забезпечення інвестиційного менеджменту на підприємстві.
34. Характеристика інвестиційного клімату в Україні.
35. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства.
36. Інвестиційний ринок України.
37. Кон’юнктура інвестиційного ринку.
38. Інвестиційна політика держави.
39. Реальні інвестиції, особливості їх здійснення.
40. Форми здійснення реальних інвестицій.
Приклад тестового завдання: 
1. Цінні папери – це:
а) складені за встановленою формою документи, які подають у банк
юридичні та фізичні особи з дорученням (вимогою) перерахувати з їх рахунків
(або зарахувати на рахунки) певну суму коштів;
б) це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини
позики, визначають відносини між особою, яка їх випустила, та їхнім
власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів
або відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, що
випливають з цих документів, іншим особам;
в) це сукупність фінансових активів, котрими регулярно користуються для
реалізації угод;
г) це офіційний документ, який є керівництвом для заповнення форми
звітності, анкети, сукупності звітів тощо або встановлення якихось інших
взаємовідносин респондентів з органами державної статистики.
2. Яку функцію цінні папери виконують як кредитні знаряддя обігу:
а) засіб платежу;
б) регулювання грошової маси;
в) захисна;
г) кредитна.
3. Які з нижченаведених видів цінних паперів не випускаються в обіг
в Україні:



а) акції;
б) облігації;
в) ощадні сертифікати;
г) акредитив.
4. Цінні папери, які обертаються вільно і можуть використовуватися
для здійснення розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів
і кредитів, називаються:
а) іменними;
б) на пред’явника;
в) вільними;
г) розрахункові.
5. Цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує часткову
участь у статутному капіталі акціонерного товариства, підтверджує
членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним,
дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді
дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації
акціонерного товариства – це:
а) облігація;
б) вексель;
в) акція;
г) акредитив.
6. Цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів
і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього
цінного паперу в передбачений строк, з виплатою фіксованого щорічного
відсотка – це:
а) акція;
б) вексель;
в) ощадний сертифікат;
г) облігація.
7. Які акції можна в будь-який час обміняти на встановлену кількість
звичайних акцій того ж емітента з можливим виграшем від приросту їх
курсової вартості:
а) привілейовані;
б) іменні;
в) на пред’явника;
г) обмінні.
8. Письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке
засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого
строку депозиту й відсотків по ньому, – це:
а) акція;
б) вексель;
в) ощадний сертифікат;
г) облігація.
9. Які цінні папери розміщуються виключно добровільно і засвідчують
внесення їхніми власниками грошових коштів до бюджету та право на
отримання фіксованого доходу:
а) акредитив;
б) вексель;
в) облігація;
г) казначейські зобов’язання.
10. Цінні папери об'єктивно необхідні, тому що вони:
а) оперативно задовольняють потреби здійснення платежів;
б) прискорюють і полегшують розрахунки між суб'єктами
виробничо-комерційної діяльності;



в) дають змогу розв'язувати проблеми надійності гарантій у вигляді застав
на вкладені угоди;
г) усі відповіді вірні.

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
Дати розгорнуту відповідь. 
1) Стратегічні цілі й процес їх формування.
2) Види цінних паперів.
6.3. Форми підсумкового контролю: залік
6.4. Засоби діагностики результатів навчання
6.5.Критеріїоцінювання результатів навчання

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Ноутбук, проєктор, платформа Moodle.

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні джерела:
1. International investment law in the arbitration process / Sergiy A. Voitovich. Kyiv :

Юридичний світ, 2019. 269 с.
2. Pedro Matos. ESG and Responsible Institutional Investing Around the World. A

Critical  Review,  2020  CFA  Institute  Research  Foundation,  2020.  URL:
https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/book/rf-lit-review/2020/rflr-esg-andresponsible-
institutionalinvesting.ashx

3. Аналіз  сучасного  стану  інвестиційного  забезпечення  економіки  України.
Фінансово-економічна  система  України:  сучасний  стан  та  напрями  розвитку:  колективна
монографія / за заг. ред. Попової О.Ю., Мариної А.С. Покровськ, ДВНЗ «ДоНТУ». 2019. 284
с.

4. Боярко  І.  М.,  Гриценко  Л.  Л.  Інвестиційний  аналіз.  К.:  Центр  навчальної
літератури, 2022. 400 с.

5. Бутко  М.  П.,  Бутко  І.  М.,  Дітковська  М.  Ю.  Менеджмент  інвестиційної
діяльності. За заг. ред. М. П. Бутка.  К. : Центр учбової літератури, 2018. 480 с. 

6. Інвестиційний менеджмент : опорний конспект лекцій /Укладачі: доц., к.т.н.
Сухомлин  Л.В.,  доц.,  к.е.н.  Сакун  Л.М.;  для  студентів  спеціальності  073  «Менеджмент»
освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього
ступеня «магістр». Кременчук: КрНУ, 2018.  145 с.

7. Інвестування  :  підручник  для  студентів  вищих навчальних  закладів  /  І.  Л.
Сазонець, В. А. Федорова, А. Ю. Гладченко. Львів : Новий світ-2000, 2019. 388 с.

8. Інвестування:  навчальний  посібник  /  М.  А.  Вознюк,  Б.  І.  Пшик,  Г.  В.
Дурицька;  Міністерство  освіти  і  науки  України,  Державний  вищий  навчальний  заклад
"Університет банківської справи". Київ : ДВНЗ "Університет банківської справи", 2017. 526
с.

9. Інвестування:  навчальний  посібник  /  І.  Ю.  Зайцева,  М.  В.  Бормотова;
Міністерство  освіти  і  науки  України,  Український  державний  університет  залізничного
транспорту. Харків : УкрДУЗТ, 2017. 170 с.

10. Лугова М. С. Активізація інвестиційної діяльності в регіоні : автореф. дис. на
здобуття  наук.  ступеня  канд.  ек.  наук:  спец.  08.00.05  «Розвиток  продуктивних  сил  і
регіональна економіка». Луцьк, 2018.  21 с.

https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/book/rf-lit-review/2020/rflr-esg-andresponsible-institutionalinvesting.ashx
https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/book/rf-lit-review/2020/rflr-esg-andresponsible-institutionalinvesting.ashx


11. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підруч. для студ. вищ. навч. закл. К.:
Центр учбової літератури, 2018.  470 с.

12. Мойсеєнко І.,  Ревак І.,  Миськів Г.,  Чапляк Н. Інвестиційний аналіз  :  навч.
посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.

13. Родак О.Ф. Міжнародні інвестиції в економіку України: стан та перспективи.
Економіка і суспільство.  2018.  №14.  С. 147-150.

14. Сладкевич  В.П.  Навчальна  програма  дисципліни  «Основи  інвестиційного
менеджменту»  (для  бакалаврів).   К.:  МАУП,  2018.  https://maup.com.ua/ua/navchannya-u-
maup/library/metod/2-menedzhment/
navchalna_programa_disciplini_osnovi_investiciynogo_menedzhmentu_dlya_bakalavriv.html 

15. Хадарцев  О.В.  Портфельні  теорії  управління  фінансовими  інвестиціями.
Полтава: ПолтНТУ, 2018.  94 с.

16. Шапуров О. О. Інвестування: підручник; Міністерство освіти і науки України,
Запорізька державна інженерна академія. Запоріжжя : ЗДІА, 2017. 175 с.

Допоміжні джерела:

17. Боярко  І.М.  Інвестиційний  аналіз:  навч.  посіб.  К.:  «Видавництво  Ліра-К»,
2017.  400 с.

18. Гатеж С. А. Проблеми формування та перспективи розвитку інвестиційного
ринку  в  Україні  /  С.  А.  Гатеж,  Ю.  В.  Шмагіна:   http://www.rusnauka.
com/2_ANR_2010/Economics/4_57537.doc.htm.

19. Гулько  Л.Г.  Інвестиційний  аналіз:  навч.  посіб.  /  Л.Г.  Гулько.  –  К.:
«Видавництво Ліра-К», 2018.  264 с.

20. Кальний  С.  В.  Інвестування:  практикум  :  навчальний  посібник  /  С.  В.
Кальний. Київ : Видавництво «Наукова столиця», 2020. 135 с

21. Козирєва  О.В.  Інвестиційний  менеджмент  /  О.В.  Козирєва  //Методичні
рекомендації  до самостійних робіт для  здобувачів  спеціальності  073 Менеджмент /  О.В.
Козирєва  Х.: Вид-во НФаУ,  2019.  53 с.

22. Козирєва  О.В.  Інвестиційний  менеджмент.  Методичні  рекомендації  до
практичних робіт для  здобувачів спеціальності  073 Менеджмент денної  та заочної  форм
навчання. Х.: Вид-во НФаУ,  2019.  101 с.

23. Пєтухова О. М. Інвестування:  навч. посіб.  для студ.  вищ. навч.  закл.  Київ :
Центр учбової літератури, 2018. 335 с.

24. Робінетт  Джуді.  Як  зламати  код  фінансування.  Про  особливості  мислення
інвесторів і те, що їм потрібно почути, щоб захотіти вкласти гроші у ваш стартап /Джуді
Робінетт ; переклав з англійської Д. Дроздовський. Київ : Саміт-Книга, 2019. 316 с.

25. Скоробогатова,  Н.  Є.  Інвестування:  навчальний  посібник  для  самостійного
вивчення дисципліни. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського.  2022.  147 с. 

26. Цвейг  Джейсон,  Ґрем  Бенджамін.  Розумний  інвестор.  Стратегія  вартісного
інвестування. К.: Наш формат, 2019. 544 с.

Інтернет-ресурси:

27. The United States Securities and Exchange Commission [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://www.sec.gov

28. Moody's  Investors  Service  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
https://www.moodys.com
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