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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Iнвестування, кредитування та контроль 

Викладач (-і) к.е.н. Левандівський О.Т. 

Контактний телефон 

викладача 

+38(050)9413217 

E-mail викладача omelyant@ukr.net 

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 9 кредитів EKTS  

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69 

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій 

2. Анотація до курсу 

Знання та вміння, набуті при вивченні предмету можуть бути плідно використані 

при інвестиційному кредитуванні; в процесі планування, організовування, мотивування і 

контролю в організації; при здійсненні керівництва, в комунікаційному процесі в організації; 

при прийнятті управлінських рішень; при забезпеченні ефективності інвестування на 

підприємстві. Ознайомлення з основами інвестування, кредитування та контролю, процесом 

розробки операційної стратегії, управлінням процесу проектування операційної системи; 

управлінням поточним функціонуванням операційної системи;  оцінкою інвестування 

дасть можливість досягти ефективних результатів в господарській діяльності. 

3. Мета та цілі курсу  

Формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних 

знань у галузі інвестування, кредитування, контролю, уміння комплексно аналізувати 

проблеми, приймаючи адекватні управлінські рішення, а також формування умінь розробки 

операційної стратегії, створення та використання галузевих операційних систем як основи 

забезпечення досягнення місії організації інвестування, засвоєння комплексу знань про 

виробництво та організацію інвестиційного кредитування та контролю, про операційні системи 

та їх функціонування.  

4. Результати навчання (компетентності) 

здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів, 

здатність аналізувати та вирішувати складні управлінські та виробничі ситуації, 

оганізовувати моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності підприємства 

та превентивного реагування на зміни його стану, організовувати та проводити роботи з 

удосконалення структури управління діяльністю, взаємодіяти з іншими структурними 

підрозділами підприємства з приводу реалізації конкурентоспроможної  політики 

організації, оцінювати ефективність та конкурентоспроможність організації. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 270 год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 74 год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 74 год. 

самостійна робота 122 год. 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 
(рік 

навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

І, ІІ 072«Фінанси, 

банківська справа 

І нормативна 



і страхування» 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літер

атура 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

І семестр      

Тема1. Теоретичні засади 

інвестиційної діяльності.  
Інвестиції та їх економічна 

суть. Роль інвестицій в розвитку 

економіки. Форми інвестицій. 

Попит на інвестиції. Фактори 

впливу. Процес капіталотворення. 

Валові та чисті інвестиції. 

Класифікація форм та видів 

інвестицій. Реальні і фінансові 

інвестиції: сутність та 

особливості. Валові і чисті 

інвестиції. Капітальні та поточні 

інвестиції. Прямі та портфельні 

інвестиції. Кількісні критерії 

прямих інвестицій. Горизонтальні 

та вертикальні прямі інвестиції. 

Інвестиційні цілі прямого 

інвестування (засновницькі, 

доповнюючі, зміцнюючі, 

раціоналізаторські інвестиції). 

Інвестиції в інтелектуальну 

власність (виключну, 

інформаційну, ліцензійну). 

Інноваційна форма інвестування. 

Закордонні та іноземні інвестиції. 

Поняття про інвестиційну 

діяльність. Завдання інвестиційної 

діяльності. Основні форми 

правового регулювання 

інвестиційної діяльності в Україні. 

 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 
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Тема 2. Суб’єкти та об’єкти 

інвестування 
Держава як суб'єкт 

інвестування. Індивідуальні 

інвестори, фірми та компанії. 

Орендні, акціонерні та 

корпоративні учасники. 

Фінансово-кредитні установи. 

Галузеві і територіальні 

угрупування, асоціації, концерни, 

промислово-фінансові групи, 

холдинги та ін. Об'єкт 

інвестування. Поняття про 

інвестиційний проект. Правове 

поле забезпечення інвестиційної 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 
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діяльності. Форми та важелі 

впливу держави на інвестиційну 

діяльність (прямі і непрямі). 

Інструменти впливу, що пов’язані 

з торгівельними заходами 

(тарифні або кількісні обмеження, 

національні стандарти, 

регіональні угоди про вільну 

торгівлю, зони експортного 

виробництва). Засоби впливу на 

інвестиційну діяльність. Змінні 

засоби прямого впливу з 

обмеженою сферою дії (бюджетне 

фінансування на безповоротній 

основі; бюджетне кредитування; 

управління процесами 

приватизації; часткове 

фінансування державою 

інвестиційних проектів у 

пріоритетних галузях економіки 

тощо). Змінні засоби непрямого 

впливу (грошово-кредитна, 

амортизаційна, цінова, валютна 

політика). Інструменти 

податкового стимулювання. 

Інструменти фінансового 

стимулювання (прискорена 

амортизація, пільгові кредити, 

інвестиційні гарантії, 

безвідсоткові кредити). 

 

Тема 3. Інвестиційний ринок. 

Інвестиційний клімат. 

Інвестиційна політика регіонів 
Поняття про інвестиційний 

ринок. Класифікація 

інвестиційного ринку. Елементи 

інвестиційного ринку та їх 

взаємозв'язок. Ринки 

інвестиційних ресурсів та 

інвестиційних товарів. Елементи 

інвестиційного ринку: попит, 

пропозиція, ціна, кон’юнктура і 

конкуренція, їх взаємозв’язок. 

Суб’єкти інвестиційної діяльності. 

Інституційні інвестори. 

Інвестиційне середовище і інвес-

тиційний процес. Інвестиційний 

клімат (інвестиційний потенціал 

та його складові, характеристика 

інвестиційних ризиків). 

Міжнародні рейтинги (Euromoney, 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[3,4,5

] 
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Institutional Investment тощо).  

Роль кон’юнктури 

інвестиційного ринку. 

Характеристика стадій 

кон’юнктури ринку. Процес 

вивчення інвестиційного ринку. 

Принципи вивчення 

макроекономічних показників. 

Моніторинг інвестиційного ринку. 

Стадії оцінки привабливості 

інвестиційного ринку. 

Формування показників. Аналіз 

кон’юнктури.  Прогнозування 

розвитку інвестиційного ринку. 

Методичні підходи до оцінки 

привабливості галузі. Етапи 

оцінки. Стадії життєвого циклу 

галузі. Показники оцінки 

інвестиційної привабливості 

галузі. Методика і результати 

оцінки інвестиційної 

привабливості галузей України. 

Мета і необхідність та принципи 

вивчення інвестиційної 

привабливості регіонів. Вибір 

показників оцінки привабливості 

регіонів. Результати оцінки. 

 

Тема 4. Іноземні інвестиції 
Джерела інвестицій в економіку 

України. Необхідність залучення 

іноземного капіталу. Види 

іноземних інвестицій та пошук 

оптимального джерела для 

економіки України. Критерії 

привабливості України для 

іноземного інвестора. Розвиток 

нормативної бази щодо прямого 

іноземного інвестування. Проекти 

МВФ, Світового банку, ЄБРР в 

Україні. Прямі іноземні інвестиції, 

їхні форми та види. Державне 

правове регулювання іноземного 

інвестування в Україні. Вільні 

економічні та офшорні зони. 

Інститути міжнародної 

інвестиційної діяльності та їхній 

вплив на економіку України 
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[4,6] 
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Тема 5. Методичні 

інструменти 

інвестиційної 

Лекція,  

семінар-

ське 

[3,5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 



діяльності. 

Оцінка вартості грошей в 

часі 
Концепція оцінки. Теперішня і 

майбутня вартість. Методи 

нарощення і дисконтування 

вартості грошей в часі. 

Використання компаунд фактора 

та дисконтного фактора. Прості і 

складні відсотки. Ануїтет та 

методи його розрахунку. 

Інфляція та її вплив на 

результати інвестиційної 

діяльності 
Оцінка інфляції. Інфляція та її 

вплив на результати інвестиційної 

діяльності. Номінальна і реальна 

вартість. Врахування фактора 

інфляції при нарощенні вартості. 

Формування реальної ставки 

відсотка з врахуванням інфляції. 

Вплив інфляції на формування 

рівня доходів від інвестицій. 

Інфляційна премія. Принципи 

розрахунку інфляційної премії. 

 

заняття матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

розкладом 

ІІ семестр      

Тема 1. Фінансові інвестиції. 

Оцінка ефективності та якості 

інструментів фондового ринку.  
Фондові інструменти ринку 

цінних паперів. Оцінка 

інвестиційної якості фондових 

інструментів. Показники та 

методи оцінки інвестиційних 

якостей фондових інструментів. 

Оцінка інвестиційних якостей 

цінних паперів. Фундаментальний 

і технічний аналіз фондових 

інструментів. Фінансові 

коефіцієнти оцінки акцій 

(співвідношення ціни та доходу на 

акцію, ціни та обсягів продажу на 

акцію, ціни та балансової вартості 

активів). Фондові та біржові 

індекси. Характеристика 

іноземних (Dow Jones Index) та 

українських фондових індексів 

(ПФТС). Розрахунок рівня 

доходності та реальної ринкової 

вартості цінних паперів. 

Ефективність фінансових 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[5,7] 
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інвестицій. Формування 

інвестиційного портфеля. Типи 

інвестиційних портфелей та їх 

характеристики.. 

Тема 2. Обґрунтування та 

оцінка ефективності реальних 

інвестицій.  
Роль реального інвестування в 

розвитку фірми. Види реальних 

проектів. Бізнес планування. 

Порядок оформлення бізнес плану 

інвестиційного проекту. 

Принципи оцінки ефективності 

реальних інвестицій. 

Класифікація методів оцінки 

ефективності інвестицій. Чистий 

приведений доход. Індекс 

дохідності. Внутрішня норма 

дохідності. Термін окупності. 

 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[4,6] 
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Тема 3. Інноваційна форма 

інвестицій 
Інноваційна форма інвестицій 

як складова реальних інвестицій. 

Інноваційні стратегії 

підприємства. Державна 

підтримка інновацій. 

Оподаткування в галузі 

інноваційної діяльності. Типи 

венчурних фірм. Джерела 

венчурного капіталу. Венчурний 

бізнес в Україні.  Інтелектуальні 

інвестиції та інтелектуальна 

власність. Об'єкти та форми 

інтелектуальних інвестицій. 

Основні напрями державної 

інноваційної політики. 

 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[3,5] 
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Тема 4. Фінансове 

забезпечення інвестицій. 
Поняття про інвестиційну 

стратегію. Стратегічне, тактичне 

та оперативне управління 

інвестиційною діяльністю. Етапи 

процесу формування 

інвестиційної стратегії. Критерії 

оцінки розробленої інвестиційної 

стратегії фірми. Формування 

інвестиційних ресурсів фірми. 

Прогноз потреби в загальному 

обсязі інвестиційних ресурсів. 

Характеристика основних джерел 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[6,7] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го 

заняття, 

пройти 

тестуванн

я до 

попередні

х тем 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



формування інвестиційних 

ресурсів. Методи фінансування 

інвестиційних програм і проектів. 

Оптимізація структури джерел 

формування інвестиційних 

ресурсів. Роль фінансового 

лівериджу. 

 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як 

середньо арифметичне 100 балів 

протягом семестру та  100 балів за екзамен 

“відмінно” – студент демонструє 

повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку 

умінь та навичок, правильне й 

обґрунтоване формулювання практичних 

висновків, наводить повний обґрунтований 

розв’язок прикладів та задач, аналізує 

причинно-наслідкові зв’язки;вільно 

володіє науковими термінами; 

“добре” – студент демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але 

допускає незначні пропуски фактичного 

матеріалу, вміє застосувати його до 

розв’язання конкретних прикладів та 

задач, у деяких випадках нечітко 

формулює загалом правильні  відповіді, 

допускає окремі несуттєві помилки та 

неточності розв’язках;  

“задовільно” – студент володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і 

логічно, допускає істотні пропуски у 

відповіді, не завжди вміє правильно 

застосувати набуті знання до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, нечітко, а 

інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові 

зв’язки;  

“незадовільно” – студент не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 

навичок, науковими термінами. 

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану, 

студент виконує одну контрольну роботу, 

яка є допуском до складання іспиту. 

Головна мета її – перевірка самостійної 

роботи студентів в процесі навчання, 

виявлення ступеня засвоєння ними 

теоретичних положень курсу.  При 

розв’язанні задач студент має детально 

вказувати, яким саме був хід його 



роздумів, якими формулами він 

користувався. 

Семінарські заняття Семінарське, практичне заняття 

проводиться з метою формування у 

студентів умінь і навичок з предмету, 

вирішення сформульованих  завдань, їх 

перевірка та оцінювання.. За метою і 

структурою семінарські, практичні 

заняття є ланцюжком, який пов'язує 

теоретичне навчання і навчальну 

практику з дисципліни, а також 

передбачає попередній контроль знань 

студентів. Оцінка за семінарське, 

практичне заняття враховується при 

виставлення підсумкової оцінки з 

дисципліни 

Умови допуску до підсумкового контролю За І семестр 
– оцінка за поточне тестування (5 

балів); 

– оцінка за відповіді на всі 

основні та додаткові запитання під час 

аудиторних занять (65 балів); 

– оцінка за контрольну роботу (20 

балів); 

– оцінка за самостійну роботу (10 

балів). 

За ІІ семестр 
– оцінка за поточне тестування (10 

балів); 

– оцінка за відповіді на всі 

основні та додаткові запитання під час 

аудиторних занять (60 балів); 

– оцінка за контрольну роботу (20 

балів); 

– оцінка за самостійну роботу (10 

балів). 

7. Політика курсу 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації». 

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час 

складання підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується 

студентом (співбесіда, реферат тощо).  

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини 

пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні ,,2”, отримані 

студентом під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та 

лабораторному занятті перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання 

підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних 



груп. 
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процесу // Фінанси, облік і аудит. – 2011. – № 17 – С. 137 – 147. 

3) Поліщук Є.А. Теоретичні аспекти інвестиційного процесу // Фінанси, облік і 

аудит. – 2011. – № 18.- С. 167 – 172. [Електр. ресурс]:  

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Foa/2011_18/18_19.pdf  

4) Соколов М.О., Малютін О.К. Концептуальні підходи визначення 

інвестиційного процесу // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія 

«Економіка і менеджмент». – 2011. – Випуск 5/2. – С. 3 – 7. [Електр. ресурс]: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vsna/ekon/2011_5_2/01.pdf  

Поняття інвестиційного проекту, плану, програми:їх відмінності 
1) Балан С.О. Життєвий цикл інвестиційного проекту та інвестиційні рішення // 

Економіка харчової промисловості. – 2012. – № 1. – С. 43 – 47. [Електр. ресурс]: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekhp/2012_1/st11.pdf  

2) Грицай Т.Л.. Інвестиційний проект як економічна категорія // Фінанси, облік і 

аудит. – 2011 – № 18. – С. 272 – 278. 

3) Малиновський Ю.В., Сенів Л.А., Маліновський І.П. Шляхи підвищення 

ефективності реалізації інвестиційних проектів в Україні // Науковий вісник НЛТУ 

України. – 2012. – Вип. 22.4. – С. 248 – 251. [Електр. ресурс]: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/22_4/248_MAL.pdf  

Інвестиційний ринок. Інвестиційний попит, його види 
1) Веретенникова О.В., Бондаренко А.В. Системні характеристики 

інвестиційного ринку і їх роль в сучасних умовах економічного розвитку // Науковий 

вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2011. – № 1. – С. 60 – 63. [Електр. ресурс]: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvfbi/2011_1/08.pdf  

2) Горяча О. Л. Проблеми функціонування і перспективи розвитку 

інвестиційного ринку в Україні // Вісник Бердянського університету менеджменту і 

бізнесу. – 2011. – № 2 (14). – 117 – 121. [Електр. ресурс]: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vbumb/2011_2/22.pdf  

3) Дорошенко Г.О., Макарова Л.Г. Розвиток інвестиційного ринку - шлях до 

підвищення конкурентоспроможності України // Вісник економіки транспорту і 

промисловості. – 2011. – Вип. № 36. – С. 311 – 314. [Електр. ресурс]: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vetp/2011_36/11dgotsf.pdf  

http://www.nbuv.gov.ua/portal/%20natural/Popu/2011_3/80_85.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecan/2011_9_3/pdf/lytvyn.PDF
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4) Кобушко І.М. Інвестиційний ринок України: поточні тенденції та нормативне 

регулювання // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5. – С. 25 – 28. [Електр. ресурс]: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_5/25.pdf  

5) Полтарак Н. І., Ісаенко Ю. В., Післигіна С. В. Проблеми розвитку 

інвестиційного ринку України // Бізнес Інформ. – 2011. – № 8. – С. 56 – 59. [Електр. 

ресурс]: http://www.business-inform.net  

Інвестиційний клімат. Чинники, що впливають на нього 
1) Диха М. В, Руденко А. Ю. Шляхи покращення інвестиційного клімату та 

активізації інвестиційних процесів в Україні // Вісник Хмельницького національного 

університету. – 2011. – № 1. – С. 146 – 149.  [Електр. ресурс]: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2011_1/146-149.pdf  

2) Корепанов Г.С. Групування регіонів України за ступенем інвестиційної 

привабливості // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: 

економічні науки. – 2012. – № 1 (59).– Ч.1. – С. 261 – 266. [Електр. ресурс]:  

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2012_1_2/59.pdf  

3) Мартиновський В.С. Дослідження інвестиційного клімату України // 

Економіка харчової промисловості. – 2011. – № 2. – С. 48 – 50. [Електр. ресурс]: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekhp/2011_2/st10.pdf  

4) Паламарчук І.В. Проблеми та фактори формування інвестиційного клімату в 

Україні // Вісник Академії праці і соціальних відноси Федерації професійних спілок 

України. Серія: Право та державне управління. – 2011. – № 3. – С. 121 – 125. [Електр. 

ресурс]: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VAPSV_pdu/2011_3/St_24.pdf  

Прямий та побічний вплив держави на інвестиційну діяльність 
1) Марцин В. С. Необхідність державного регулювання інвестиційних процесів 

в умовах виходу з кризи // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 

2, T. 2. – С. 83 – 88. [Електр. ресурс]: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2011_2_2/083-088.pdf  

Інвестиційні операції банків 
1) Воробйова О.І. Підвищення інвестиційної активності банківських інститутів 

України // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2011. - № 3. – С. 71 – 75. [Електр. 

ресурс]: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvfbi/2011_3/14.pdf  

2) Горбань С. Ф., Чумак О. В.Інвестиційна діяльність комерційних банків 

України на фондовому ринку // Наука й економіка. – 2011. – № 2. – С. 16 – 20. [Електр. 

ресурс]: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nie/2011_2/016-020.pdf  

3) Дубовик С.В. Роль та місце ринку інвестиційних банківських послуг у 

просторі міжринкової взаємодії // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2011. - № 

4. – С. 83 – 88. [Електр. ресурс]: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvfbi/2011_4/16.pdf  

4) Кльоба Л. Вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю 

в Україні / Л. Кльоба // Вісник Національного банку України. –  2011. – № 5. – С. 51–53.   

5) Кривцун І.М., к.е.н. Інвестиційна діяльність комерційних банків // 

Економічний простір. – 2011. – №45. – С. 171 – 177. [Електр. ресурс]: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2011_45/statti/18.pdf  

6) Мельников А. Е. Теоретичні аспекти банківської інвестиційної діяльності 

// Наукові праці МАУП. – 2011. - № 2. – С. 110 – 117. [Електр. ресурс]: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npmaup/2011_2/pdf_files/110-116.pdf  

Інститути спільного інвестування. 
1) Єрмошенко М. М. Актуальні проблеми нормативно-правового регулювання 

ринку спільного інвестування // Бізнес Інформ. –  2011. –  № 3. – С.45 – 48. [Електр. 

ресурс]: http://www.business-inform.net  

2) Кобушко І.М. Діяльність інститутів спільного інвестування на 

інвестиційному ринку України: проблеми і перспективи // Економіка Криму. – 2011. – № 3. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_5/25.pdf
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– С. 181 – 183. [Електр. ресурс]: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ekonk/2011_3/2011/econ_3_2011/econ_3_2011.pdf  

3) Котова М.В. Інститути спільного інвестування: функції та перспективи 

розвитку в Україні. // Економічний простір. – 2011. – № 53. – С. 138 – 143. [Електр. 

ресурс]: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2011_53/statti/18.pdf  

4) Лукашова І. О. Класифікація інститутів спільного інвестування: необхідність 

і проблеми / І. О. Лукашова, О. С. Власова // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. – № 2. – С. 

7–12. 

5) Науменко С.В., Перконос П.П. Особливості діяльності зі спільного 

інвестування в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації 

професійних спілок України. – 2011. – № 1. – С. 119 – 127. [Електр. ресурс]: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vapsv/2011_1/St_21.pdf  

6) Породко Ю. М. Вітчизняні інвестиційні фонди в посткризовому періоді та 

основні напрями оптимізації їхньої діяльності / Ю. М. Породко // Формування ринкових 

відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 105–110.   

Довірчі товариства, страхові компанії, пенсійні фонди, кредитні спілки. 

Лізингові компанії. 
1) Андрєєва О., Височан А. Діяльність кредитних спілок у сучасних умовах // 

Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 2011. – Вип. 17. – С. 

314 -3 20. [Електр. ресурс]: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znpdetut_eiu/2011_17/314-320.pdf  

2) Грабельська О.В. Лізинг: класифікація та ефективність застосування // 

Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2011. –№ 704. – С. 89 – 95. . 

[Електр. ресурс]: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2011_704/14.pdf  

3) І.Я. Кулиняк, О.В. Стрілецька. Аналіз динаміки розвитку лізингових послуг в 

Україні // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – 2011. – 

Вип. 21.12. – С. 204 – 209. [Електр. ресурс]: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_12/204_Kul.pdf  

4) О.Баєва. Стратегія розвитку лізингової компанії / О.Баєва // Галицький 

економічний вісник. –  2011. – № 2 (31). – с.111 – 117. [Електр. ресурс]: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gev/2011_2/PROBLEMS_MICRO_AND_MACROE

CONOMICS/016.pdf  

5) Прудніков А.О. Основні принципи функціонування кредитних спілок 

України в сучасних умовах // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2011. - №2. – 

С. 28 – 31. [Електр. ресурс]: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvfbi/2011_2/07.pdf  

6) Стельмах М. Аналіз результативності інвестиційної політики страховика // 

Економічний аналіз. – 2011 рік. – Випуск 9. Частина 1. –  С. 313 – 316. [Електр. ресурс]: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecan/2011_9_1/pdf/slelmah.PDF  

7) Степанова В. О. Місце і роль кредитних спілок на фінансовому ринку 

України // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2012. – № 2(18). – С. 

135 – 139. [Електр. ресурс]: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vbumb/2012_2/30.pdf  

Поняття та порядок формування інвестиційного портфеля, його типи. 
1) Бібко О. О., Гужва В. М. Мультиагентна система для управління 

інвестиційними портфелями // Бізнес Інформ. – 2011 – № 5, Т.1  –  С. 52 – 54. [Електр. 

ресурс]: http://www.business-inform.net     

2) Котова М.В. Шляхи формування портфеля фінансовиї інвестицій фізичними 

особами на фондовому ринку України // Економічний простір.  – 2011. – №50. – С. 172 – 

177. [Електр. ресурс]: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2011_50/statti/20.pdf  

3) Льовкін В.М., Дубровін В.І. Формуваня інвестиційного портфеля в умовах 

нестабільного фондового ринку // Открытые информационные и компьютерные 

интегрированные технологи. –  2011. – № 51. – 145 – 154.  [Електр. ресурс]: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vikit/2011_51/p145-154.pdf  
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4) Проскуріна Н.М., Верескун Г.В. Підходи до визначення понять 

«інвестиційний портфель» та «лізинговий портфель» // Вісник Чернівецького торговельно-

економічного інституту. – 2011. – № 2. [Електр. ресурс]: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/2011_1/NV-2011-V1_35.pdf  

Оцінка вартості грошей в часі:початкова, теперішня, майбутня вартість. 
1) Карпунь І.Н. Концепція вартості грошей у часі інвестиційних рішень // 

Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.2. – С. 201 – 207. [Електр. ресурс]: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_2/201_Kar.pdf  

Поняття ринку цінних паперів, його складові. 
1) Вівчар О.Й., Колесник Л.Б. Сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів 

в Україні // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9  –  С. 178 – 182. [Електр. 

ресурс]: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/chem_biol/nvnltu/21_9/178_Wiw.pdf   

2) Грищук Н.В. Функціонування вітчизняного ринку цінних паперів як 

елемента сучасної ринкової інфраструктури // Економічні науки. Серія Облік фінанси. – 

2011. – Випуск 8 (9). – Ч. 2. [Електр. ресурс]:  

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2011_8_2/33.pdf  

3) Коляденко С.В., Руда О.Л.. Сучасний стан, тенденції та прогнози розвитку 

ринку цінних паперів // Інноваційна економіка. – 2011. –  № 5 – С.257 – 260. [Електр. 

ресурс]: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2011_5/257.pdf    

4) Полюхович В.І. Склад та класифікація учасників фондового ринку України // 

Право та управління. – 2011. – № 2 – С. 283 – 291. [Електр. ресурс]:  

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2011_2/pdf/11pvifru.pdf  
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