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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість
відповідних
ЕСТS- 3

кредитів,

Загальна кількість
годин - 90

Галузь знань, напрями
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузі знань:
01 Освіта / Педагогіка
05 Соціальні та поведінкові
науки
07 Управління та
адміністрування
Спеціальності:
011 Освітні, педагогічні
науки
016 Спеціальна освіта (за
нозологіями)
051 Економіка
073 Менеджмент
076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Характеристика навчальної
________ дисципліни________
денна форма
заочна форма
навчання
навчання
Вибіркова
(за вільним вибором здобувача
________вищої освіти)________
Рік підготовки
2-й
Семестр

(відповідно до
навчальних
планів)

Лекції

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський)

6
Практичні заняття
4
Самостійна робота
80
Індивідуальні завдання

Вид контролю - екзамен
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить:
■ для заочної форми навчання - 11% : 89%.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення дисципліни «Проєктне фінансування» є формування у
здобувачів вищої освіти знань з методології і організації проектного фінансування на
основі законодавства України з урахуванням вітчизняних і наукових досліджень та
оволодіння практикою проектного фінансування.
1.2. Основними завданнями, які мають бути вирішені у процесі викладання
дисципліни «Проектне фінансування», є:
• узагальнення теоретичних засад у сфері проектного фінансування, розуміння
основних тенденцій на сучасному ринку;
• визначення суті, законів, принципів і механізмів проектного фінансування в процесі
реалізації проекту;
• опанування основами методології,технологіями та оволодіння методами формування,
моніторингу та контролю, управлінських рішень на національному, регіональному та
місцево рівнях, а також на рівні суб’єктів публічної сфери, з позицій загально-цивілізаційних
цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків;
• набуття навичок розробки та впровадження заходів забезпечення результативної та
ефективної діяльності суб’єктів проектного фінансування.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
- знати:
• сутність, завдання і теоретичні засади основних видів проектного фінансування;
•
теоретичну та методологічну базу, необхідну для оволодіння практикою
фінансування інвестиційних проектів;
• характерні ознаки проектного фінансування та складові його організації;
• методику оцінювання інвестиційних проектів;
• етапи та напрями передінвестиційних досліджень;
• інструменти і методи управління інвестиційними проектами;
• складові фінансового забезпечення інвестиційних проектів;
• учасників ринку проектного фінансування та їхні функції;
• особливості фінансування інноваційних та венчурних проектів;
• характеристику і зміст фінансування інвестиційних проектів за участю міжнародних
фінансово-кредитних установ.
вміти:
• аналізувати інвестиційний ринок, бізнес-плани інвестиційних проектів, портфель
цінних паперів та реальних інвестиційних проектів, порядок організації проектного
фінансування;
• планувати оптимальну структуру портфеля цінних паперів, механізм бюджетування
інвестиційного проекту, організацію управління проектами;
• визначати об’єкти проектного фінансування, оптимальну структуру джерел
фінансування інвестиційних проектів, методи і форми фінансування проектів;
• організовувати корпоративне фінансування інвестиційних проектів;
• координувати діяльність структурних підрозділів щодо формування портфеля цінних
паперів, фінансування інвестиційних проектів, оцінювання об’єктів бізнесу;
• оцінювати можливості участі банку у фінансуванні інвестиційних проектів, фінансові
інструменти, інвестиційні проекти, інвестиційну кредитоспроможність позичальників, майно
та майнові права, ризики проектного фінансування та інструменти управління ними;
• розробляти бізнес-план і бюджет інвестиційного проекту, інвестиційну політику
банку.

3.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади проектного фінансування
Тема 1. Теоретичні засади проектного фінансування
Поняття та сутність проектного фінансування. Ризикованість проектного фінансування
з точки зору банку. Класична та модернізовані схеми проектного фінансування. Методи
управління ризиками в рамках проектного фінансування. Показник запасу міцності
інвестиційного проекту та його роль в проектному фінансуванні. Метод - заданого проценту
та його використання при встановленні графіку погашення заборгованості за проектним
фінансуванням. Категорії учасників проектного фінансування. Поняття банківського
консорціуму та його роль у проектному фінансуванні. Сутність та призначення створення
проектної компанії. Відмінності між проектним фінансуванням та венчурним
фінансуванням. Послуги банків в рамках проектного фінансування. Переваги та недоліки
проектного фінансування для позичальника.
Тема 2. Організація проектного фінансування
Зміст і складові системи проектного фінансування. Етапи проектного фінансування.
Фінансові плани і схеми фінансування інвестиційних проектів. Порядок розроблення
проектно-кошторисної документації. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційних
проектів як основний результат передінвестиційних досліджень. Експертиза проектів.
Критерії відбору інвестиційних проектів фінансово-кредитними установами. Аналіз
реальності вартості проекту і графіка його фінансування, обґрунтованість прогнозу
експлуатаційних витрат і доходів за проектом та економічною прийнятністю проекту.
Тема 3. Передінвестиційні дослідження проекту
Загальнотеоретичне поняття проектного циклу та сфера його застосування. Фази
проектного циклу. Специфічні особливості поняття проектного циклу в банку та сфера його
застосування. Фази проектного циклу в банку. Порядок початкового відбору і сортування
заявок на проектне фінансування в банку. Цілі оцінки інвестиційного проекту в банку.
Основне призначення і порядок складання оціночної доповіді в банку. Угода про реалізацію
інвестиційного проекту: сутність та основні елементи. Схеми погашення боргу в проектному
фінансуванні. Елементи ціни позикового капіталу в проектному фінансуванні. Сутність та
функції контролю як специфічного виду діяльності. Шляхи здійснення банківського
контролю за реалізацією інвестиційного проекту. Взаємозв'язок контролю та оцінки у складі
банківського супроводу інвестиційного проекту. Звітність позичальника перед банком під
час реалізації інвестиційного проекту.
Тема 4. Заходи та інструменти управління ризиками проектного фінансування.
Сутність проектних ризиків та системи класифікації проектних ризиків залежно від
класифікаційного критерію. Поняття кількісного та якісного аналізу ризиків. Роль методу
точки беззбитковості та аналізу чутливості проекту в процесі кількісної оцінки ризиків.
Сутність методу аналізу сценаріїв та методу Монте-Карло як методів кількісної оцінки
ризиків.
Поняття комерційної ефективності інвестиційного проекту та принципи проведення
оцінки комерційної ефективності. Сутність та основне призначення здійснення оцінки
бюджетної ефективності інвестиційного проекту. Поняття соціальної ефективності
інвестиційного проекту та необхідність здійснення її оцінки. Склад показників соціальної
ефективності інвестиційного проекту.
Тема 5. Управління реалізацією інвестиційних проектів.
Зміст управління проектами. Організаційні структури управління проектами.
Забезпечення проектів матеріально -технічними ресурсами. Моніторинг упровадження
інвестиційних проектів. Проблеми оцінки ефективності інвестиційних проектів. Поняття та
склад грошового потоку. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Методи
оцінки ефективності інвестицій, основані на дисконтуванні. Прості методи оцінки
ефективності інвестицій. Методи оцінки конкуруючих інвестиційних проектів. Способи
урахування відмінностей у термінах життя інвестиційних проектів.

Тема 6. Фінансове забезпечення інвестиційних проектів.
Стратегія формування інвестиційних ресурсів. Прогнозування потреби в загальному
обсязі інвестиційних ресурсів. Визначення необхідного обсягу фінансових коштів для
реального інвестування; необхідного обсягу інвестиційних ресурсів для здійснення
фінансових інвестицій; обсягу необхідних інвестиційних ресурсів. Вивчення можливих
джерел формування інвестиційних ресурсів. Визначення методів фінансування. Фінансове
планування та інвестиційне проектування.
Змістовий модуль 2. Практичні аспекти фінансування інвестиційних проектів
Тема 7. Методи проектного фінансування.
Самофінансування інвестиційних проектів. Інвестиційне кредитування. Акціонування
як метод фінансування інвестиційних проектів. Кредитування інвестиційних проектів.
Лізинг та його різновиди при фінансуванні інвестиційних проектів. Державне фінансування
інвестиційних проектів.
Тема 8. Участь фінансових установ у проектному фінансуванні.
Фінансові установи як учасники проектного фінансування. Роль комерційних банків у
проектному фінансуванні. Консорціумне фінансування інвестиційних проектів. Реалізація
інвестиційних проектів промислово-фінансовими угрупованнями. Особливості реалізації
концесійних проектів.
Тема 9. Оцінювання майна суб ’єктів проектного фінансування.
Стандарти оцінки бізнесу в Україні. Організація процесу оцінки вартості майна та
майнових прав підприємств. Методи оцінки вартості майна підприємств - учасників
проектного фінансування. Аналіз фінансового стану підприємства як основа оцінки його
бізнесу.
Тема 10. Фінансування інноваційних проектів.
Сутність та роль планування в процесі впровадження інвестиційних проектів. Фактори,
що впливають на структуру планів, використовуваних на різних стадіях планування проекту.
Види планів, що виділяються на рівні управління проектом у загальному випадку. Сутність
та роль концептуального, стратегічного, поточного (детального), оперативного планів в
процесі впровадження інвестиційних проектів. Інформація, яка є календарних планів.
Сутність проектного управління та поняття структури управління проектом. Основні види
організаційних структур управління проектами. Основні задачі, розв’язання яких має
забезпечити фінансування проекту. Необхідність узгодження потоків коштів у часі для
інвестиційного проекту. Основні етапи фінансування проекту. Класифікація засобів
фінансування проекту. Основні джерела фінансування проекту.
Тема 11. Фінансування проектів за участю іноземного капіталу.
Роль міжнародних фінансових інститутів у розвитку проектному фінансуванні.
Характеристика інститутів, що входять до складу Світового банку.
Діяльність інститутів, що входять в групу СБ і ЄБРР, та їх роль у проектному
фінансуванні.

4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин, відведених на:
заочна форма
у тому числі
усього
лекції
пр.
с.р.
заняття
1
2
3
4
5
Змістовий модуль 1.
Теоретичні засади проектного фінансування
Тема 1. Теоретичні засади проектного фінансування
7
1
6
Тема 2. Організація проектного фінансування
6
6
Тема 3. Передінвестиційні дослідження проекту
7
1
6
Тема 4. Заходи та інструменти управління ризиками
проектного фінансування.
7
1
6
Тема 5. Управління реалізацією інвестиційних проектів.
Тема 6. Фінансове забезпечення інвестиційних проектів.

11

1

-

10

7

-

1

6

Разом за змістовим модулем 1

45

3

2

Змістовий модуль 2.
Практичні аспекти фінансування інвестиційних проектів
Тема 7. Методи проектного фінансування.
11
Тема 8. Участь фінансових установ у проектному
9
1
фінансуванні.
Тема9. Оцінювання майна суб’єктів проектного
7
1
фінансування.
Тема 10. Фінансування інноваційних проектів.
9
Тема 11. Фінансування проектів за участю іноземного
9
1
капіталу.
Разом за змістовим модулем 2
45
3
Усього годин
90
6
Форма підсумкового контролю - екзамен

40

1
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8

-

6

1

8

-

8

2
4

40
80

5. Теми та зміст практичних занять
№
з/п
1

Теми практичних занять
2

Зміст практичних занять

Форма
контролю
4

3
Змістовий модуль 1.
Теоретичні засади проектного фінансування
Тема 4. Заходи та Поняття комерційної ефективності Письмове
інструменти управління інвестиційного проекту та принципи тестування
ризиками
проектного проведення
оцінки
комерційної
ефективності. Сутність та основне
фінансування.
призначення
здійснення
оцінки
бюджетної
ефективності
інвестиційного
проекту.
Поняття
соціальної
ефективності
інвестиційного
проекту
та
необхідність здійснення її оцінки.
Склад
показників
соціальної

Години
з
д
6

1

ефективності інвестиційного проекту.
Стратегія формування інвестиційних
Тема 6. Фінансове
забезпечення
ресурсів. Прогнозування потреби в
інвестиційних проектів.
загальному
обсязі
інвестиційних
ресурсів.
Змістовий модуль 2.
Практичні аспекти фінансування інвестиційних
Самофінансування
інвестиційних
Тема 7. Методи
проектного фінансування. проектів. Інвестиційне кредитування.
Акціонування як метод фінансування
інвестиційних проектів.
Тема 10. Фінансування
Сутність та роль планування в процесі
інноваційних проектів.
впровадження інвестиційних проектів.
Фактори, що впливають на структуру
планів, використовуваних на різних
стадіях планування проекту. Види
планів, що виділяються на рівні
управління проектом у загальному
випадку.
Разом:

1

Усне
опитування

проектів
^№еЬсьорфінг,
бріфінг

1

Дискусія

1

4

-

6. Самостійна робота
Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного матеріалу
перевіряється під час поточного та підсумкового контролю знань, якістю підготовки
індивідуальних робіт за темою програми навчальної дисципліни.
Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної форми навчання
з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях
Тема
1
Тема 1. Теоретичні засади проектного
фінансування

Тема 2. Організація проектного
фінансування

Тема 3. Передінвестиційні дослідження
проекту
Тема 4. Заходи та інструменти управління
ризиками проектного фінансування.

Зміст
2
Визначати сутність,
цілі та засади
проектного фінансування
та
знати
категорійно-понятійний
апарат стосовно
системи проектного фінансування
Засвоїти закономірності та механізм
обґрунтування доцільності інвестиційного
проекту. Опанувати методи вимірювання
ризиків, які використовують для вибору
варіанта
вкладення
інвестицій
та
використовувати
інструментарій
ідентифікації (виявлення)
ризику
в
системі інвестиційного управління.
Опанувати методологію передінвестиційних
досліджень проектів
Вивчити новітні підходи до системи
організації проектного фінансування та
вміти
приймати самостійні рішення
стосовно фінансового забезпечення та
ризиків інвестиційних проектів. Набути
вмінь обґрунтовувати та використовувати
методи
фінансування
інвестиційних
проектів для господарюючих суб’єктів.

Год.
3
6

6

6

6

1
Тема 5. Управління реалізацією
інвестиційних проектів.

2
Розгляд теоретичних засад функціонування
фінансів підприємств різних форм власності та
фінансів населення. Набуття практичних
навичок
визначення
технологічно
та
економічно ефективних способів фінансування
підприємств та населення.
Знати алгоритм складання бюджету
Тема 6. Фінансове забезпечення
інвестиційних проектів.
інвестиційного проекту, планів та графіків
виконання робіт
Тема 7. Методи проектного фінансування.
Розуміти методологічні основи проведення
експертизи
проекту
та
застосовувати
методику
оцінювання
ефективності
інвестиційних проектів.
Тема 8. Участь фінансових установ у
Вивчити організацію проведення підрядних
проектному фінансуванні
торгів та засвоїти
порядок
укладання,
виконання
та припинення договорів
(контрактів).

3
10

6

10

8

Тема 9. Оцінювання майна суб’єктів
проектного фінансування.

Знати
вимоги
щодо
оформлення
кошторисної документації
та
основні
етапи
оформлення кошторисів
при
визначенні вартості будівництва. Вміти 6
визначати стадії здійснення проектування та
етапи організації експертизи проектнокошторисної документації.
Тема 10. Фінансування проектів за участю Вміти застосовувати методику внутрішнього
аудиту проектів за участю іноземного
іноземного капіталу.
капіталу основних банківських операцій та
засвоїти етапи перевірки
організації 8
бухгалтерського
обліку, операційної
діяльності
та
внутрішньобанківського
контролю
Тема 11. Фінансування проектів за участю Знати і розуміти діяльність інститутів, що
входять в групу СБ і ЄБРР, та їх роль у
іноземного капіталу.
8
проектному фінансуванні.
Усього:

80
7. Індивідуальна робота

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студента з дисципліни «проектне
фінансування» є аналітичною роботою, щодо оволодіння сучасним науково-понятійним
апаратом та процедурами практичної роботи з різноманітним видами джерел. Завдання
передбачає:
■ пошук статистичних даних та їх аналіз;
■ пошук у наукових журналах 2-3 статей, які висвітлюють аналізовану проблему
та їх реферування (виклад основних ідей і пропозицій авторів);
■ складання списку використаної літератури та інформаційних джерел.
Індивідуальні навчально-дослідні завдання презентуються на практичних заняттях
(виступ до 5 хвилин).
Звіт з ІНДЗ здається викладачу у вигляді пакету підготовлених студентом
статистичних та аналітичних матеріалів (тези виступу на 2-3 стор., виписки, ксерокопії

статей та статистичних матеріалів, розрахунки, презентації).
Тематика ІНДЗ:
1. У чому полягають сутність та особливості проектного фінансування?
2. Охарактеризуйте об’єкти проектного фінансування.
3. За якими ознаками проектне фінансування відрізняється від кредитування?
4. Які принципи притаманні проектному фінансуванню ?
5. Назвіть основні види проектного фінансування.
6. Як проектне фінансування поділяється за джерелами мобілізації фінансових ресурсів ?
7. Визначте особливості проектного фінансування залежно від ступеня ризику.
8. Охарактеризуйте типи проектного фінансування.
9. Чим представлена система організації проектного фінансування?
10. Як здійснюється регулювання проектного фінансування в
Україні ?
11. Назвіть та охарактеризуйте схеми організації фінансування інвестиційних проектів.
12. Як можна класифікувати учасників проектного фінансування?
13. Що включає в себе проектна документація?
14. Що таке кошторисна вартість будівництва?
15. Яка є підстава для визначення кошторисної вартості будівництва?
16. Розкрийте особливості локальних, об’єктних та зведених кошторисів.
17. Що визначається за результатами зведеного кошторисного розрахунку?
18. Визначте функції та особливості участі кожного суб’єкта проектного фінансування.
19. Охарактеризуйте фінансові критерії оцінювання інвестиційних проектів.
20. У чому полягає організація фінансування інвестиційного
проекту?
8. Методи навчання
При викладанні навчальної дисципліни «Проєктне фінансування» використовуються
інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання.
Під час лекційного курсу застосовуються:
- мультимедійна презентація;
- слайдова презентація;
- дискусійне обговорення проблемних питань.
На практичних заняттях застосовуються:
- ситуаційні завдання;
- «критеріальний калейдоскоп»;
- творча майстерня
- кооперативне навчання (робота за методом малих груп);
- моделюючі вправи;
- роздатковий матеріал для виконання графоаналітичних вправ.
9. Контрольні заходи та засоби діагностики
Поточний контроль знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни
проводиться у формі письмового тестування з кожної теми. У завданні з кожної теми
здобувачам вищої освіти пропонується 9-11 тестів 3-х рівнів: 1) 5 тестів закритої
альтернативної форми (простого множинного вибору «правильно» чи «неправильно»); 2) 3-5
тестів закритої форми множинного вибору з однією правильною відповіддю з 4 -х можливих;
3) 1 тест-задача закритої форми з однією правильною відповіддю з 4-х можливих.
На практичних заняттях оцінюється участь в обговоренні ситуацій та виконанні
завдань.
Індивідуальні роботи (контрольні роботи здобувачів вищої освіти заочної форми
навчання) надаються викладачу на практичних заняттях та на екзамену.

Підсумковий контроль знань - екзамен.
10. Критерії та шкала оцінювання
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача вищої
освіти при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної
дисципліни «Проєктне фінансування», є:
- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою
програмою навчальної дисципліни;
- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що
міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах;
- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;
- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність,
послідовність тощо);
- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних завдань;
- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі (табл.
10.1).
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних,
результати самостійної роботи здобувачів вищої освіти) проводиться у % від кількості балів,
виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями:
0% - завдання не виконано;
40% - завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або
розрахункового характеру;
60% - завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в
методиці;
80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки
(розмірності, висновки, оформлення тощо);
100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
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0-40

Усього

0-4

Захист

Задача

Графо
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0-6
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0-10

Ауд. робота

0-10

Теоретичне
питання 2

Теоретичне
питання 1

Підготовка контрольної роботи
(розділи)

Усього за
контрольну
роботу

Оцінювання здобувачів вищої освіти заочної форми навчання відбувається на підставі
виконаної контрольної роботи, виконання завдань на аудиторних заняттях та успішного
складення екзамену (табл. 10.1).
Таблиця 10.1
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

0-20

0-40

0-100

Результати навчання проставляються за трьома шкалами (табл. 10.2). Позитивні оцінки
виставляються тільки тим здобувачам вищої освіти, які виконали всі види навчальної роботи,
передбачені робочою програмою навчальної дисципліни, і набрали за результатами
поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів.

Таблиця 10.2
Шкали оцінювання (100-бальна та національна)
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
1-34

А
В
С
Б
Е
БХ
Б

відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю повторного складання
незадовільно з обов’язковим повторним курсом

11. Рекомендована література
11.1. Базова література:
1. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс від 16.01.2003р. № 436IV (зі змінами та доповненнями). — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
2. Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] — Режим
доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
3. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс] :
Закон України 30.10.96 р. № 448/96-ВР (зі змінами
та
доповненнями).
Режим
доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
4. Про інститути спільного інвестування [Електронний ресурс] : Закон України від
05.07.2012р. № 5080-УІ (із змінами та доповненнями). Режим доступу :
http://zakon.rada.gov.ua.
5. Про акціонерні товариства [Електронний ресурс] : Закон України від 17.09.2008р. №
5 1 4 ^ І (зі змінами та доповненнями). - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
6. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 07.12.2000
р. №2121-Ш. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
7. Про господарські товариства [Електронний ресурс] : Закон України від 19.09.1991 р. №
1576-ХІІ (зі змінами та доповненнями). - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
8. Про депозитарну систему України [Електронний ресурс] : Закон України від
06.07.2012р. № 5178-УІ (із змінами та доповненнями). Режим доступу :
http://zakon.rada.gov.ua.
9. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні
[Електронний ресурс] : Постанова НБУ від 28.08.2001 р. № 368 (зі змінами та доповненнями). Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
10.
Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 18.09.1991р.
№ 1560-ХІІ (зі змінами та доповненнями). - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
11.
Про концепцію функціонування та розвитку фондового ринку України [Електронний
ресурс] : Постанова Верховної Ради України від 22.09.1995р. № 342/95-ВР. - Режим доступу :
http://zakon.rada.gov.ua.
12.
Про обіг векселів в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 5 05.04.2001р.
№ 2374-ІІІ (із змінами та доповненнями). - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
13.
Про підприємництво [Електронний ресурс] : Закон України 07.02.1991р. № 698-XII
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