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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Інвестування» складена відповідно до 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

__________бакалавра ________________________________ 

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

напряму  6.030203 - «Міжнародні економічні відносини» 

спеціальності ________________________________________________________ 

спеціалізації _________________________________________________________ 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес інвестування в 

контексті міжнародної інтеграції України 

______________________________________________________________________ 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2. Опис навчальної дисципліни 

3. Виклад змісту навчальної дисципліни 

5. Теми семінарських занять 

6. Теми практичних занять 

7. Самостійна робота 

8. Методи навчання 

9. Методи контролю 

10. Методичне забезпечення 

11. Рекомендована література 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів 

сучасного економічного мислення та системи соціальних знань у галузі 

управління інвестиційною діяльністю на мікро- та макрорівні, засвоєння основних 

теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що 

мають забезпечувати її ефективність. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є Завдання: визначення 

сутності, мети, завдань та функцій інвестицій; оцінка та прогнозування розвитку 

інвестиційного ринку; оцінка видів інвестиційних ресурсів та інфраструктури 

інвестиційної діяльності; визначення мотивації партнерів в процесі 

підприємницької інвестиційної діяльності, а також форм інтернаціоналізації 

бізнесу; визначення фундаментальних якостей та систематизації цінних паперів, 
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їх ключових інвестиційних характеристик; опанування процедури прийняття 

рішень щодо інвестування у проект та порядку підготовки інвестиційних 

проектів; визначення особливостей управління інноваційними проектами; 

визначення режимів інвестиційної політики держави, заходів регулювання та 

системи державних гарантій інвесторам, оцінка інвестиційного клімату; 

визначення механізмів регулювання та стимулювання інвестиційної діяльності, а 

також їх особливостей в Україні. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 

студенти повинні досягти таких результатів навчання: 

 

знати: сутність, мету, завдання та функції інвестицій; методики дослідження 

кон’юнктури та прогнозування розвитку інвестиційного ринку; методичні вимоги 

до оцінки видів інвестиційних ресурсів та інфраструктури інвестиційної 

діяльності; сутність та складові мотивації партнерів в процесі підприємницької 

інвестиційної діяльності; процедури прийняття рішень щодо інвестування у 

проект та порядок підготовки інвестиційних проектів підприємства; методичні 

вимоги до оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту; сутність та 

складові інноваційної інфраструктури; сутність режимів інвестиційної політики 

держави; методичні вимоги до оцінки інвестиційного клімату країни; сутність та 

складові механізмів регулювання і стимулювання інвестиційної діяльності та їх 

особливості в Україні; 

вміти: оцінити прибуток від інвестиційної діяльності залежно від джерела 

інвестиційних ресурсів; визначити чистий грошовий потік, який формується в 

результаті інвестиційної діяльності підприємства; розрахувати динамічні 

показники економічної ефективності інвестиційних проектів; прийняти рішення 

щодо доцільності вкладення коштів у інвестиційний проект; прийняти рішення 

щодо формування оптимального портфелю інвестицій підприємства; провести 

просторову та часову оптимізацію розподілення інвестиційних ресурсів між 

декількома проектами; оцінити інвестиційну привабливість країни, регіону, галузі 

та підприємства. 
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2. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 2  

Галузь знань 
0302- «Міжнародні 

відносини»  
За вибором 

Напрям підготовки  
6.030203 - «Міжнародні 

економічні відносини» 

 

Спеціальність: 

 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 
 Семестр 

Загальна кількість 

годин - 72 
7-й 7-й 

  Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

18 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 0 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

36 год. 62 год. 

ІНДЗ:   0   год. 

Вид контролю: екзамен 

(7сем.) 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1/2 

для заочної форми навчання – 1/5 
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3. Виклад змісту навчальної дисципліни 
 

Розділ 1. Теоретичні засади інвестування 

Тема 1. Сутність, мета та функції інвестицій 

Поняття та економічна сутність інвестицій на мікро- та макрорівнях. 

Функціонально-елементний склад інвестицій. Міжнародні інвестиції, їх 

систематизація та особливості. Види, форми і мотивація руху капіталу. Втеча та 

чистий приплив капіталу. Сутність управління інвестиціями. 

 

Тема 2. Інвестиційний ринок, його оцінка та прогнозування розвитку. 

Інвестиційні ресурси, фактори та інфраструктура інвестування 

Характеристика суб’єктів та об’єктів інвестиційного ринку. Класифікація 

інвестицій за об’єктами інвестування. Ресурси суб’єктів інвестиційної діяльності. 

Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності.   

Взаємодія факторних, фінансових та інвестиційних ринків в економічній 

системі. Дослідження та прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку. 

Оцінка інвестиційних ризиків і рівня ліквідності інвестицій. 

 

Тема 3. Підприємницька інвестиційна діяльність. Інвестиції в цінні папери 

Контрактні та інвестиційні форми міжнародного бізнесу. Мотивація країн 

базування та приймаючих країн. Переваги та стримуючі фактори іноземної 

інвестиційної підприємницької діяльності 

Фундаментальні якості, інвестиційні характеристики та систематизація 

цінних паперів. Активний і пасивний підхід при формуванні інвестиційного 

портфелю. 

 

Тема 4. Прийняття рішень щодо інвестиційних проектів в реальні об’єкти   

Поняття і види інвестиційних проектів. Фази розробки інвестиційних 

проектів. Прийняття інвестиційного рішення. 

Методичні підходи до обґрунтування економічної ефективності 

інвестиційних проектів. Правила формування портфелю реальних інвестицій. 

Розробка бізнес-планів інвестиційних проектів. 

 

 

Розділ 2. Інвестиційна політика на мікро- і макрорівнях 

Тема 5. Особливості інноваційно-інвестиційної діяльності 

Основні поняття інноваційної діяльності. Інноваційно-інвестиційне коло. 

Вплив технологічних інновацій на економіку. Технологічні уклади та 

інвестиційне забезпечення технологічних змін. 

Комерціалізація і трансфер технологій. Венчурне підприємництво. 

Інноваційна інфраструктура. Наукові парки, технопарки, технополіси та 

особливості їх функціонування в Україні 
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Тема 6. Інвестиційна політика ї держави 

Основи державного регулювання інвестиційної діяльності. Основні 

інвестиційні режими. Співвідношення між зовнішньоторговельною та 

інвестиційною політикою. Державні гарантії і двосторонні інвестиційні угоди.  

Політика стимулювання припливу інвестицій. Фінансові стимули та 

податкові пільги інвесторам. Спеціальні економічні зони та індустріальні парки як 

механізми залучення інвестицій 

 

Тема 7. Інвестиційна привабливість на різних рівнях економіки 

Аналіз інвестиційної привабливості країни. Складові інвестиційного 

клімату країн. Міжнародні рейтинги. 

Аналіз інвестиційної привабливості регіонів, галузей і підприємств 

 

Тема 8. Інвестиційний клімат в Україні 

Регулювання іноземної інвестиційної діяльності в Україні. Державні 

інвестиційні програми та національні проекти. 

Особливості функціонування спеціальних режимів інвестиційної діяльності 

та індустріальних парків в Україні. 

Оцінка інвестиційного клімату в Україні в сучасних умовах.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Теоретичні засади інвестування 

Тема 1. Сутність, мета та 

функції інвестицій 
6 2 1   3 6 1    5 

Тема 2. Інвестиційний 

ринок, його оцінка та 

прогнозування розвитку. 

Інвестиційні ресурси, 

фактори та інфраструктура 

інвестування 

8 2 2   4 6 1    5 

Тема 3. Підприємницька 

інвестиційна діяльність. 

Інвестиції в цінні папери 

8 2 2   4 12 2    10 

Тема 4. Прийняття рішень 

щодо інвестиційних 

проектів в реальні об’єкти   

14 3 4   7 12 2    10 

Разом за розділом 1 36 9 9   18 36 6    30 

Розділ 2 Інвестиційна політика на мікро- і макрорівнях 

Тема 5. Особливості 

інноваційно-інвестиційної 

діяльності 

8 2 2   4 12 2    10 

Тема 6. Інвестиційна 

політика держави 
14 3 4   7 12 2    10 

Тема 7. Інвестиційна 

привабливість на різних 

рівнях економіки 

8 2 2   4 6     6 

Тема 8. Інвестиційний 

клімат в Україні 
6 2 1   3 6     6 

Разом за розділом 2 36 9 9   18 36 4    32 

Усього годин  72 18 18   36 72 10    62 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сутність, мета та функції інвестицій. Охарактеризувати категорій 

«інвестиції», «міжнародні інвестиції». Надати характеристику  моделі 

інвестиційного процесу 

1 

2 Інвестиційний ринок, його оцінка та прогнозування розвитку. 

Інвестиційні ресурси, фактори та інфраструктура інвестування. 

Проаналізувати методики врахування фактору ризику і фактору 

ліквідності. Порівняти можливості фінансування інвестиційних потреб 

підприємства за рахунок залучених, позикових та власних коштів. 

2 



 9 

3 Підприємницька інвестиційна діяльність. Інвестиції в цінні папери. 

Надати характеристику  основних форм та спонукальних мотивів виходу 

на зарубіжні ринки. Проаналізувати порівняльні інвестиційні 

характеристики акцій, облігацій та похідних цінних паперів. 

2 

4 Особливості інноваційно-інвестиційної діяльності. Проаналізувати 

основні поняття інноваційної діяльності. Охарактеризувати інноваційно-

інвестиційне коло. Визначити вплив технологічних інновацій на економіку. 

Надати характеристику технологічних укладів та інвестиційного 

забезпечення технологічних змін. 

Визначити особливості комерціалізації і трансферу технологій, 

венчурного підприємництва. Охарактеризувати інноваційну 

інфраструктуру, зокрема наукові парки, технопарки, технополіси та 

особливості їх функціонування в Україні 

2 

5 Інвестиційна привабливість на різних рівнях економіки. 

Проаналізувати інвестиційну привабливість країни і складові 

інвестиційного клімату країн. Охарактеризувати міжнародні рейтинги. 

Проаналізувати інвестиційну привабливість регіонів, галузей, підприємств 

2 

6 Інвестиційний клімат в Україні. Охарактеризувати порядок реєстрації 

іноземних інвестицій в Україні. Проаналізувати перспективи 

вдосконалення інвестиційного та підприємницького клімату в Україні. 

Проаналізувати перспективи розвитку СЕЗ, технопарків, створення 

індустріальних парків в Україні.  

1 

                                                                                                              

 

6. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Прийняття рішень щодо інвестиційних проектів в реальні об’єкти.   
Проаналізувати концепцію та методику врахування вартості грошей у 

часі. Скласти аналітичну записку щодо вирішення елементарної 

інвестиційної задачі для різних видів ризику. Провести аналіз можливих 

джерел фінансування проектів. Провести оцінку інвестиційних проектів 

та обґрунтувати вибір варіанту інвестиційного проекту за показниками 

економічної ефективності. Скласти аналітичну записку щодо отриманих 

результатів. 

4 

2 Інвестиційна політика держави.  

Охарактеризувати основні інвестиційні режими. Проаналізувати 

співвідношення між зовнішньоторговельною та інвестиційною 

політикою. Надати характеристику  існуючих форм державні гарантії і 

видів двосторонніх інвестиційних угод. 
Проаналізувати форми стимулювання іноземної інвестиційної діяльності. 

Надати характеристику інституціональним механізмам стимулювання 

інвестицій: спеціальні економічні зони (СЕЗ), території пріоритетного 

розвитку, індустріальні парки. Проаналізувати форми податкових пільг 

інвесторам. 

4 
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7. Самостійна  робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Сутність, мета та функції інвестицій 3 
2.  Інвестиційний ринок, його оцінка та прогнозування розвитку. Інвестиційні 

ресурси, фактори та інфраструктура інвестування 
4 

3.  Підприємницька інвестиційна діяльність. Інвестиції в цінні папери 4 
4.  Прийняття рішень щодо інвестиційних проектів в реальні об’єкти 7 
5.  Особливості інноваційно-інвестиційної діяльності 7 
6.  Інвестиційна політика держави 4 
7.  Інвестиційна привабливість на різних рівнях економіки 4 
8.  Інвестиційний клімат в Україні 3 

 Разом  36 

 

8. Методи навчання 
Основними видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: 

а) лекції, б) практичні та семінарські заняття, в) самостійна робота студентів, 

г)консультації.  

Методи навчання є одним з найважливіших компонентів навчального 

процесу. Без відповідних методів діяльності неможливо реалізувати цілі і 

завдання навчання, досягнути відповідних результатів. У процесі навчання зв'язок 

методу з іншими компонентами зворотній: метод є похідним від цілей, завдань, 

змісту, форм навчання; водночас він суттєво впливає на можливості їх практичної 

реалізації. Навчання прогресує настільки, наскільки дозволяють йому рухатись 

уперед застосовані методи. 

Під час викладення дисципліни «Інвестування» застосовуються наступні 

методи навчання: 

І. Методи організації і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності 

І.І. Методи навчання за джерелом передачі та сприймання інформації: 

 словесні (лекція, пояснення, семінарське заняття),  

 наочні (ілюстрація, демонстрація в т.ч. за допомогою ТЗН),  

 практичні (дослідження, практичні роботи, реферати, індивідуальні 

семестрові завдання) 

 опрацювання літературних джерел  

І.ІІ. Методи навчання за логікою передачі і сприймання навчальної інформації 

 індуктивні (від одиничного до загального, від конкретного до абстрактного)  

 дедуктивні (сприяє засвоєнню навчального матеріалу на основі узагальнень: 

від загального до одиничного). 

І.ІІІ. Методи навчання за рівнем самостійності (напруженості) пізнавальної 

діяльності, якого досягають студенти, працюючи за схемою навчання, 

запропонованою викладачем.  

 репродуктивний,  

 проблемний,  

 частково-пошуковий,  
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 дослідницький. 

І.ІV. Методи навчання за ступенем керівництва навчальною роботою 

 навчальна робота під керівництвом викладача (практична робота в 

аудиторії) 

 самостійна робота студента 

ІІ. Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності  

 ділова або рольова гра, 

 дискусія, 

 «мозкова атака», 

 аналіз конкретних ситуацій,  

 проблемна лекція. 

 

9. Методи контролю 
При вивченні дисципліни «Інвестування» застосовуються наступні методи 

контролю: усний, письмовий та тестовий. Контроль з дисципліни складається з 

поточного контролю, який проводиться у формі усного опитування або 

письмового експрес-контролю на практичних заняттях та лекціях, у формі 

виступів студентів при обговоренні питань на семінарських заняттях, у формі 

тестування, тощо. Результати поточного контролю (поточна успішність) є 

основною інформацією для визначення поточної оцінки і враховуються при 

визначенні підсумкової екзаменаційної оцінки з дисципліни. 

Засвоєння тем (поточний контроль) контролюється на семінарських та 

практичних заняттях відповідно до конкретних цілей, засвоєння змістових 

розділів (проміжний контроль) – на практичних та семінарських підсумкових 

заняттях. 

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: 

- тестові завдання; 

- розв’язування задач; 

- виконання творчих завдань. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та 

семінарських занять, поточного контролю. Сума балів, які студент денної форми 

навчання може набрати за поточними контролями, дорівнює 60 (для студентів 

заочної форми навчання - 15). 

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню на 

підсумкових заняттях. 

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 

багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих розділів. 

Семестровий підсумковий контроль з дисципліни є обов’язковою формою 

контролю навчальних досягнень студента. Він проводиться відповідно до 

навчального плану у вигляді семестрового заліку та екзамену в терміни, 

встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, 

визначеному цією робочою програмою дисципліни «Інвестування». 

Сумарна оцінка за вивчення дисципліни розраховується як сума поточних 

оцінок та балів, отриманих за результатами підсумкового семестрового контролю. 
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Загальна сума балів модульних і підсумкового семестрового контролю складає 

100. 

 

Критерії оцінювання відповідей під час проведення підсумкового 

семестрового контролю: 

7 семестр (іспит) 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Завдання 1. Тести – 8 балів (4 

тестових завдань х 2 бали); 

Завдання 2. Задача 

(діагностичне питання) – 6 

балів; 

Завдання 3. Задача (творче 

питання) – 12 балів; 

Завдання 4. Задача (творче 

питання) – 8 балів 

Завдання 1. Тести – 30 (5 

тестових завдань х 6 балів) 

Завдання 2. Задача 

(діагностичне питання) – 20 

балів; 

Завдання 3. Задача 

(діагностичне питання) – 30 

балів; 

 

 

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення 

екзамену в 7 семестрі. Загальна кількість балів за успішне виконання 

екзаменаційних завдань – 40 (для студентів денної форми навчання). Для 

студентів заочної форми навчання, де передбачено лише лекційну форму занять, 

сума балів підсумкового семестрового контролю дорівнює 85. 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел студент на вимогу 

викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). 
 

Набрана кількість рейтингових балів студентом служить основою для оцінки 

за національною шкалою і за шкалою ECTS.  

За результатами поточного та підсумкового контролю студент може набрати від 0 

до 100 балів включно.  
 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Структура та складові підсумкових оцінок з дисципліни (денна 

форма навчання): 
Поточний контроль 1. – 30 балів (з них: активна робота на семінарських заняттях - 4 

бали; виконання теоретичного завдання - 10 балів, виконання практичних завдань - 16 

балів) 

Поточний контроль 2. – 30 балів (з них: активна робота на семінарських заняттях - 4 

бали; виконання теоретичного завдання - 10 балів, виконання практичних завдань - 16 

балів)  

Підсумковий контроль (залік/екзамен) – 40 балів 
 

Заохочувальні бали - виконання додаткового індивідуального завдання – 10 балів, підготовка 

до видання наукової статті за тематикою дисципліни «Інвестування» - 10 балів 
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Максимальні значення оцінювання діяльності студента 

при вивченні навчальної дисципліни (денна форма навчання)  
 

Екзамен (7 семестр) 

Поточне тестування та 

самостійна робота 

Поточне тестування та 

самостійна робота 

Підсумковий 

семестровий 

контроль 

(іспит) 

Сума 

  Розділ 1   Розділ 2  

40 

 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

30 (мінімум -15) 30 (мінімум -15) 
Т1, Т2 ... Т8 – теми розділів 
 

 

Студент допускається до підсумкового семестрового контролю, якщо за 

результатами поточного контролю він набрав не менше 30 балів. 

 

Структура та складові підсумкової оцінки з дисципліни (заочна форма 

навчання): 

Виконання завдань поточного контролю – 15 балів. 

Підсумковий контроль – 85 балів.  
Заохочувальні бали - підготовка до видання наукової статті за тематикою дисципліни 

«Інвестування» – 10 балів 
 

Максимальні значення оцінювання діяльності студента 

при вивченні навчальної дисципліни (заочна форма навчання)  
 

Екзамен (7 семестр) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

семестровий контроль 

(екзамен) 

Сума 

15 (мінімум -8) 85 100 

 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

протягом 

семестру 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи (проекту), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80-89 В 

добре  
70-79 С 

60-69 D 
задовільно  

50-59 Е  

1-49 FX незадовільно 
не 

зараховано 
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10. Методичне забезпечення 
 

1. Вишневська О.О., Григорова Л.І., Казакова Н.А., Удодова В.І., Юрченко С.О. Положення 

про систему контролю знань студентів з навчальних дисциплін. Для студентів напрямів 

підготовки 6.030201- «Міжнародні відносини», 6.020107 - «Туризм», спеціальностей  

«Міжнародні економічні відносини», «Туризм». Х.: Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна, 2007 – 7 с. 

2. Вишневська О.О., Григорова-Беренда Л.І., Казакова Н.А., Удодова В.І., Юрченко С.О. 

Методичні рекомендації до розробки навчально-методичного комплексу дисципліни в 

контексті реалізації положень Болонського процесу (За ред. Александрова В.В., Голікова 

А.П., Сідорова В.І.). - Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2010. 

– 40 с. 

3. Дипломна робота: методичні рекомендації до виконання (3-тє видання, перероблене і 

доповнене) / Голіков А.П., Гончаренко Н.І., Григорова-Беренда Л.І., Казакова Н.А., Тернова 

І.А. — Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. — 48 с. 

 

11. Рекомендована література 
Основна: 

1. Закон України «Про інвестиційну діяльність»  від 18.09.1991р. //Правда України. – 1991. – 

№ 225. – С. 2-4.  

2. Закон України  «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. // Відомості 

Верховної Ради. –  1996. – № 19. (з подальшими змінами) (Сервер ВР України 

www.rada.gov.ua). 

3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Верховної Ради. – 1991. 

– №29. (з подальшими змінами)  (Сервер ВР України www.rada.gov.ua). 

4. Закон України  «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.1991 р. // Відомості 

Верховної Ради. – 1991. – № 38. (з подальшими змінами)  (Сервер ВР України 

www.rada.gov.ua). 

5. Стратегія економічного та соціального розвитку України "Шляхом європейської інтеграції" 

на 2004-2015 роки (www.rada.gov.ua. – розділ Законодавство) 

6. Стратегія інноваційного розвитку України  на 2010-2020 роки в  умовах глобалізаційних 

викликів (www.rada.gov.ua. – розділ Законодавство) 

7. Стратегія розвитку України “Україна-2020: стратегія національної модернізації» 

(www.rada.gov.ua. – розділ Законодавство) 

8. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента. / И. А. Бланк. Т.1. – К. : Эльга-Н, 

Ника-Центр, 2001. – 536 с. 

9. Бланк И. А. Управление инвестициями предприятия / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 

2003. – 480 с. 

10. Бубенко П. Т. Регіональні аспекти інноваційного розвитку / П.Т. Бубенко : монографія. – 

Х. : НТУ «ХПІ», 2002. – 316 с. 

11. Геєць В. М. Інноваційні перспективи України / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. – Х. : 

Константа, 2006. – 272 с. 

12. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11.– С. 303–

458. 

13. Задыхайло Д. В. Инвестиционное право Украины : сборник нормативно-правовых актов с 

комментариями / Д. В. Задыхайло. – Х. : Эспада, 2002. – 752 с. 

14. Інвестиційний менеджмент : підручник / Гриньова В. М., Коюда В.О., Лепейко Т. І., 

Коюда О. П., Великий Ю. М. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2011. – 544 с. 

15. Інвестування: Навчальний посібник / Гриньова В. М., Коюда В. О., Лепейко Т. І. та ін.; 

під заг. ред. В. М. Гриньової. – 2-ге вид. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. – 404 с. 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
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16. Коюда В. О. Основи інвестиційного менеджменту : навч. посібн. / В. О. Коюда, Т. І. 

Лепейко, О. П. Коюда. – К.: Кондор, 2008. – 340 с. 

17. Лук' яненко Д. Г. Міжнародна інвестиційна діяльність: підручник / Д. Г. Лук' яненко, Б. В. 

Губський, О. М. Мозговий. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с. 

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

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

19. Матюшенко І. Ю. Міжнародний інвестиційний менеджмент : навч. посібн. / І. Ю. 

Матюшенко. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, 2014. – 520 с. [Електронний ресурс]. – 
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