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Вступ 

Методичні рекомендації з курсу «Академічні студії» розроблені для проведення 

практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей денної 

та заочної форм навчання. Дані методичні вказівки містять завдання до практичних занять та 

самостійної роботи студентів, перелік питань для обговорення, теми наукових есе з курсу, 

перелік рекомендованої літератури та інформаційних ресурсів. 

 

1. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У СИСТЕМІ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ. 

 

Завдання 1.1. Візьміть участь у анонімному опитуванні на тему «Що Ви знаєте про 

академічну доброчесність?»  

Завдання 1.2. Командна робота для студентів «Університет майбутнього»: 

запропонуйте модель університету майбутнього. При цьому сфокусуйте увагу на таких 

питаннях: 

- Яке місце академічній доброчесності буде відведене в університеті 

майбутнього? 

- Чи знизиться рівень плагіату та інших порушень академічної 

доброчесності? 

- Чи будуть більшої мірою дотримуватися етичні принципи у академічному середовищі? 

- Чи зміниться рівень усвідомлення необхідності дотримання принципів 

академічної доброчесності? 

- Чим університет майбутнього буде відрізнятися від сучасного 

університету? 

Результати роботи будуть презентовані у групі кожної командою. 

Завдання 1.3. Напишіть есе на тему: «Академічна доброчесність: напрями 

забезпечення у вищих навчальних закладах України». 

Завдання 1.4. Напишіть твір на тему «Портрет ідеального викладача». 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2. ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ. 

 

Завдання 2.1. Проаналізуйте Кодекс честі Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут». Надайте відповіді на наступні питання: 

1) Якими моральними принципами мають керуватися члени університетської 

громади відповідно до Кодексу? 

2) Як у Кодексі визначається поняття «академічна чесність»? 

3) Що є неприйнятним для студентів і працівників Університету? 

 

Завдання 2.2 Ознайомтеся із положеннями Кодексу честі студента Київського 

національного економічного університету мені Вадима Гетьмана. Надайте відповіді на 

наступні питання: 

1) Наведіть характеристику принципів Кодексу Честі. 

2) Які права та обов’язки студентів висвітлено у Кодексі? 

3) У чому полягає сутність «академічної свободи» студента? 

Завдання 2.3. Здійсніть огляд «Положення про академічну доброчесність студентів та 

науково-педагогічних працівників Чернігівського національного технологічного 

університету Надайте відповіді на наступні питання: 

1) Які цінності та принципи етики та академічної доброчесності розкрито у 

Положенні? 

2) Якими є основні порушення академічної доброчесності та які наслідки цих 

порушень? 
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3) Які праці студентів підлягають обов’язковій перевірці на плагіат та яким чином це 

відбувається? 

4) Що означає «несанкціонована співпраця»? 

Завдання 2.4. Розробіть Кодекс честі студентів групи. Обов’язковим є посилання на 

використані джерела у тексті та наведення списку використаних джерел. 

Завдання 2.5. Виконайте наукове есе на тему «Академічна доброчесність у ВНЗ 

України: міф чи необхідний інструмент для забезпечення якості»? 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3. ПЛАГІАТ: МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ТА 

ЗАПОБІГАННЯ. 

Завдання 3.1. Підготуйте доповідь на тему «Всесвітньовідомі випадки плагіату». 

Результати дослідження доцільно представити у вигляді презентації, використовуючи  

PowerPoint. 

Завдання 3.2. Підготуйте доповідь на тему «Плагіат у наукових роботах». Результати 

дослідження доцільно представити у вигляді презентації, використовуючи PowerPoint. 

Завдання 3.3. Ознайомтеся зі статтею «Епідемія академічного плагіату в цифрах» за 

посиланням: https://studway.com.ua/plagiat-2/ 

Надайте відповіді на наступні питання: 

- Яка відповідальність за плагіат передбачена в Україні? 

- Яким чином відбувається боротьба з плагіатом у зарубіжних 

країнах? 

Завдання 3.4. Ознайомтеся зі статтею дослідника В. Бахрушина 

«Академічний плагіат і самоплагіат в науці та вищій освіті: нормативна база і 

світовий досвід» за посиланням http://education-ua.org/ua/articles/1128- 

akademichnij-plagiat-i-samoplagiat-v-nautsi-ta-vishchij-osviti-normativna-baza-i- svitovij-dosvid 

Надайте відповіді на наступні питання: 

1. Чи є самоплагіат порушенням академічної доброчесності? 

2. Наведіть типові приклади самоплагіату, які висвітлює автор. 

Завдання 3.5. Виконайте наукове есе на тему «Подолання плагіату: місія можлива?» 

Завдання 3.6. Підготуйте презентацію на тему «Небезпека плагіату». 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4. НАПИСАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА ТА 

РЕЗЮМЕ 

 

Завдання 4.1. Студентська команда має намір взяти участь у конкурсі 

«Програма академічної мобільності для студентів-першокурсників: отримання 

навичок формування якісних академічних текстів». Ключова ціль програми – формування у 

студентів навичок написання академічних текстів різних жанрів та поширення серед 

студентства принципів академічної доброчесності з метою недопущення плагіату.  

Критерії вибору переможців конкурсу відповідно до умов конкурсу: 

І Обов’язкові вимоги до претендентів: 

- команда студентів 1 курсу ВНЗ України у складі 4-5 осіб; 

- володіння іноземною мовою щонайменше одним із учасників 

команди; 

- середній бал за результатами навчання - не нижче 75 балів. 

ІІ Переваги: 

- володіння другою іноземною мовою; 

- досвід участі у програмах академічної мобільності; 

- досвід участі у тренінгах з питань академічної доброчесності та академічного 

письма; 

- проходження курсу «Основи академічного письма»; 

- наявність публікацій (тези, наукова стаття); 

https://studway.com.ua/plagiat-2/
http://education-ua.org/ua/articles/1128-akademichnij-plagiat-i-samoplagiat-v-nautsi-ta-vishchij-osviti-normativna-baza-i-svitovij-dosvid
http://education-ua.org/ua/articles/1128-akademichnij-plagiat-i-samoplagiat-v-nautsi-ta-vishchij-osviti-normativna-baza-i-svitovij-dosvid
http://education-ua.org/ua/articles/1128-akademichnij-plagiat-i-samoplagiat-v-nautsi-ta-vishchij-osviti-normativna-baza-i-svitovij-dosvid
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- наявність сертифікатів, грамот, дипломів; 

- досвід участі у міжнародних науково-практичних конференціях, круглих 

столах, форумах тощо; 

- волонтерство, участь у проектах соціальної дії. 

Для участі у конкурсі команда студентів має надіслати до організаційного комітету 

мотиваційний лист, за яким будуть обиратися учасники програми академічної мобільності.  

Завдання для команди студентів. Сформуйте мотиваційний лист з урахуванням 

критеріїв відбору учасників програми академічної мобільності. Доповніть мотиваційний лист 

додатками, які підтверджують наявність серед учасників команди зазначених вище переваг 

(ксерокопії сертифікатів,  дипломів, грамот, публікацій тощо). 

Завдання 4.2. Враховуючи сучасні підходи, складіть креативне резюме (СV). Для 

його створення можуть бути використані спеціальні програмні продукти та безкоштовні 

онлайн-сервіси із розробки резюме. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5. НАУКОВИЙ ТА ОФІЦІЙНО- ДІЛОВИЙ СТИЛІ. 

НАУКОВЕ МОВЛЕННЯ 

 

Завдання 5.1. Підготуйте публічний науковий виступ. Рекомендовано такі теми 

наукових виступів (тривалість виступу близько 5 хвилин): 

- «Академічна доброчесність – вибір успішних професіоналів»; 

- «Плагіат у мистецтві»; 

- «Історія студентського самоврядування»; 

- «Структура і функції студентського самоврядування: досвід США»; 

- «Структура і функції студентського самоврядування: досвід України». 

Кожен виступ має супроводжуватися його подальшим обговоренням. Викладач і 

студенти, незалежно один від одного, оцінюють виступи за п’ятибальною шкалою. До уваги 

береться змістовність виступу, послідовність викладу думок, аргументованість, мовна 

компетенція доповідача, наявність чи відсутність презентації. Наприкінці заняття викладач і 

студенти порівнюють виставлені бали. 

Завдання 5.2. Підготуйте виступ для  наукової  дискусії.  Для обговорення 

рекомендовано таку тему: «Чи є плагіат невід’ємною частиною (наукової) творчості або 

чому Котляревський та Ейнштейн не плагіатори?». 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОГО 

ТЕКСТУ 

 

Завдання 6.1. Кожен студент обирає на власний розсуд статтю і пише до неї 

анотацію. На перевірку викладачу подається роздрукована стаття (якщо стаття містить 

власну анотацію, то роздруковуємо разом з нею) з посиланням на джерело. На окремому 

аркуші подається надрукована анотація. 

Завдання 6.2.  Написати рецензію на   статтю Гнезділової К.М. на тему 

«Академічна чесність як цінність корпоративної культури університету». 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7. ЦИТАТА. ПОCИЛАННЯ 

 

Завдання 7.1. Необхідно написати твір на тему «Призначення університету» обсягом 

1 сторінка формату А4. У творі потрібно процитувати щонайменше 5 джерел та зробити на 

них посилання, скласти список використаних джерел згідно ДСТУ. 

Завдання 7.2. На окремій сторінці формату А4 пропонується зробити ці ж посилання 

згідно одного (на вибір, відповідно до спеціальності) з міжнародних стандартів. Для 

полегшення роботи рекомендовано скористатися ресурсом Cite This for Me. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8. КУЛЬТУРА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОГО 

ТЕКСТУ 

Завдання 8.1. Написати наукове есе за обраною темою (див. розділ 4) та оформити 

список використаних джерел за зразком в Додатку А. 

 

 

2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

1. Сформуйте перелік «академічних табу» та обґрунтуйте вибір кожної позиції з 

переліку. 

2. Розкрийте сутність принципів академічної доброчесності. З Вашого досвіду, які з 

принципів порушуються частіше за інші? 

5. Опишіть роль Кодексу честі у забезпеченні дотримання принципів академічної 

доброчесності. 

6. Чи є самоплагіат академічно недоброчесним явищем? Поясніть та наведіть 

приклади самоплагіату. 

7. Підготуйте доповідь та презентацію на тему: «Культура академічної 

доброчесності у США». 

8. Підготуйте доповідь та презентацію на тему: «Досвід країн Європи у сфері 

забезпечення академічної доброчесності у вищих навчальних закладах». 

9. Підготуйте доповідь та презентацію на тему: «Напрями забезпечення академічної 

доброчесності у вищих навчальних закладах України». 

9. Підготуйте доповідь та презентацію на тему: «Відомі випадку плагіату: Україна та 

світ». 

8. Сформуйте глосарій до курсу «Основи академічного письма». 

9. Проведіть дослідження причин виникнення плагіату. Результати 

оформіть у вигляді презентації. 

10. Ви є автором наукових тез. Через три місяці після опублікування цих тез Ви 

бачите тези іншого автора, які містять два повні абзаци з Ваших тез без посилання на 

джерело. Опишіть, якими будуть Ваші дії? 

11. Чи будуть принципи академічної доброчесності у майбутньому дотримуватися 

усіма учасниками освітнього процесу? Дайте письмову відповідь. 

12. Які заходи з метою забезпечення дотримання принципів академічної 

доброчесності варто впровадити у вищому навчальному закладі, у якому Ви навчаєтеся? 

Дайте письмову відповідь. 

13. Під час вивчення фахової дисципліни Ви разом з одногрупниками отримали 

завдання, яке має виконуватися командою. Так сталося, що Вам не вистачило часу, але члени 

команди пропонують включити Вас до виконаного рештою учасниками звіту. Якими мають 

бути Ваші дії у цій ситуації? Відповідь обґрунтуйте. 

14. Якою є роль здобувача вищої освіти у забезпеченні академічної доброчесності 

у вищому навчальному закладі? Яким чином Ви долучилися до цього процесу? 

15. Сформуйте постер на тему «Ми – академічно доброчесні». 
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16. Розробіть інформаційну брошуру для здобувачів вищої освіти з метою 

поширення принципів академічної доброчесності серед студентської молоді. 

17. Складіть кросворд, використовуючи основні категорії з курсу 

«Основи академічного письма». 

18. Сформуйте 10 тестових завдань з курсу «Основи академічного письма». 

19. Складіть власне CV за вимогами системи Europass. 

20. Ознайомтеся із науковою статтею у фаховому виданні. Напишіть розширену 

анотацію до цієї роботи. 

21. Складіть  мотиваційний  лист  для  участі  у Міжнародному форумі 

молодих лідерів. 

22. Сформуйте список рекомендованої літератури для вивчення курсу 

«Основи академічного письма». 

23. Розробіть анкету та проведіть анонімне опитування фокус-групи серед студентів 

щодо рівня їх обізнаності із принципами академічної доброчесності. 

24. Здійсніть огляд програмного забезпечення для перевірки робіт здобувачів 

освіти на наявність плагіату. Презентуйте результати проведеного дослідження. 

25. Напишіть коротку рецензію на курс «Основи академічного письма». Які 

основні теми охоплює курс? Які з них були найбільш цікавими та корисними для Вас? Які 

Ваші пропозиції щодо покращення інформаційного наповнення курсу? 

26. Зробіть соціальний відеоролик, присвячений принципам академічної 

доброчесності та важливості їх дотриманню. 

27. Зробіть інформаційний лист з всесвітньовідомими цитатами про плагіат. 

Наведіть список використаних джерел. 

 

3. ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

1. Здійсніть огляд основних тенденцій розвитку системи вищої освіти в Україні.  

2. Назвіть основні цінності, місію та цілі системи вищої освіти. 

3. Охарактеризуйте основні етапи становлення університету. 

4. Дайте характеристику основним принципам Європейського простору вищої 

освіти. 

5. Розкрийте сутність поняття «академічна культура». 

6. Які чинники впливають на формування академічної культури? 

7. Охарактеризуйте поняття академічної доброчесності. 

8. На яких фундаментальних цінностях базується академічна 

доброчесність? Розкрийте їх сутність. 

9. Розкрийте сутність основних принципів академічної доброчесності. 

10. Охарактеризуйте основні прояви академічної доброчесності. 

11. Які методи запобігання порушенням принципів академічної 

доброчесності Ви знаєте? 

12. Які методи боротьби з академічною нечесністю, що застосовуються у 

зарубіжних країнах, доцільно впровадити в Україні? 

13. На  Вашу думку,  які умови сприятимуть недопущенню порушень 

принципів академічної доброчесності? 

14. Поясніть сутність та необхідність створення Кодексу

 честі (доброчесності) в університеті. 

15. Здійсніть огляд досвіду формування Кодексів честі у зарубіжних та 

національних закладах вищої освіти. 

16. Дайте визначення поняттю «інтелектуальна власність». 

17. Якими нормативно-правовими актами на міжнародному та національному 

рівнях регулюється діяльність у сфері інтелектуальної власності? 
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18. Розкрийте сутність поняття «авторське право». Назвіть основні об’єкти 

авторського права. 

19. Поясніть сутність концепції «суспільного надбання». 

20. Охарактеризуйте зміст концепції відкритого дозволу. 

21. Дайте визначення терміну «академічний плагіат». 

22. Наведіть характеристику основних видів плагіату. 

23. У чому полягає сутність «самоплагіату»? 

24. Які методи запобігання та боротьби з плагіатом використовуються зарубіжних 

та національній системах вищої освіти? 

25. Мета написання мотиваційного листа. 

26. Охарактеризуйте основні правила написання мотиваційного листа. 

27. Які основні компоненти включає мотиваційний лист? 

28. Якою є структура мотиваційного листа? 

29. Визначте головну мету написання CV (резюме). 

30. Перерахуйте основні рекомендації до написання CV (резюме). 

31. Охарактеризуйте науковий стиль мовлення. 

32. Поясніть, що таке фахова мова. Які особливості фахової мови Ви знаєте? 

33. Охарактеризуйте підстилі та жанри наукового стилю. 

34. Визначте мету та призначення наукового мовлення. 

35. Дайте характеристику офіційно-діловому стилю. 

36. Розкрийте сутність поняття «мовний етикет». Які особливості мовного етикету в 

науковому стилі Ви знаєте? 

37. Що таке публічний виступ? Яким чином підготуватися до публічного виступу? 

38. Дайте визначення поняттю «наукова дискусія». Які етичні правила проведення 

наукових дискусій Ви знаєте? 

39. Етапи проведення наукової дискусії. 

40. Чим науковий текст відрізняється від інших текстів? Специфіка наукових 

текстів. 

41. Основні складові наукової статті. 

42. Визначте особливості побудови тексту-доказу. 

43. Визначте особливості побудови тексту-опису. 

44. Визначте особливості побудови тексту-міркування. 

45. Назвіть основні елементи системи наукових знань. 

46. Назвіть зміст, мету та особливості написання анотації. 

47. Поясніть призначення та порядок написання рецензії. 

48. Охарактеризуйте головні правила цитування. 

49. Бібліографічне посилання та його види. 

50. Поясніть різницю між повною та короткою формою посилання. 

51. Чи є відсутність посилання на першоджерело у науковому тексті порушенням 

принципів академічної доброчесності? 

52. Основні складові наукового есе. 

53. Особливості написання наукового есе. 

 

4. ТЕМИ НАУКОВИХ ЕСЕ З КУРСУ 

 

1. Академічна доброчесність у Європейському просторі вищої освіти. 

2. Академічна доброчесність як елемент системи забезпечення якості в Україні. 

3. Формування культури академічної доброчесності: сучасні виклики в 

освітньому просторі. 
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4. Причини виникнення плагіату та негативні наслідки. 

5. Відповідальність учасників освітнього процесу за плагіат. 

6. Шляхи забезпечення академічної доброчесності в університетах світу. 

7. Академічна доброчесність у вищих навчальних закладах України: сучасний 

стан та перспективи. 

8. Бібліографічні менеджери: переваги використання. 

9. Проблема самоплагіату як різновиду порушень академічної доброчесності. 

10. Кодекс честі як інструмент дотримання принципів

 академічної доброчесності. 

11. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій у виявленні плагіату. 

12. Напрями запобіганню порушенням академічній доброчесності. 

13. Підходи до формування наукових текстів. 

14. Сучасні тренди та вимоги до формування CV. 

15. Роль студентського самоврядування в дотриманні принципів академічної 

доброчесності в університеті. 

16. Мотиваційний лист як ключовий крок до успіху. 

17. Особливості мовного етикету наукової спільноти. 

18. Випадки плагіату в історії мистецтва. 

19. Списування як погана звичка. 

20. Причини плагіату як різновиду порушення

 принципів академічної доброчесності. 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА 

 

1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету/Міжнарод. благод. 

Фонд «Міжнарод. фонд досліджень освітньої політики»; за заг. ред. Т.В. Фінікова, А.Є. 

Артюхова. К.: Таксон, 2016. 234 с. 

2. Бахрушин  В.  Академічний плагіат і самоплагіат в науці та вищій освіті:

 нормативна база і світовий досвід. Освітня політика.

 Портал громадських експертів.   URL:

 http://education-ua.org/ua/articles/1128- akademichnij-plagiat-i-samoplagiat-v-nautsi-

ta-vishchij-osviti-normativna-baza-i- svitovij-dosvid 

3. Бахрушин В., Ніколаєв Є. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з 

підтримки принципів академічної доброчесності. URL: 

https://drive.google.com/file/d/1IJtjefmfqO1uNCn4p9cT5g6_58h0Cxq9/view 

4. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання: ДСТУ 

8302:2015/ Нац. стандарт України. Вид. офіц. Введ. з 01.07.2016. К.: УкрНДНЦ, 2016. 16 с. 

(Інформація та документація). 

5. Бойко Р.В., Фролов М.О. Без компіляцій і плагіату! Бюлетень ВАК України. К., 

2008. № 12. С. 11–13. 

6. Бойченко Н.М. Етичні аспекти університетських цінностей. Софія. Гуманітарно-

релігієзнавчий вісник. К.: Вид.-полігр. центр «Київський університет», 2014. № 1 (1). С. 37–

43. 

7. Гнедіна К.В. Шляхи зростання конкурентоспроможності системи вищої освіти в 

Україні/ "Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, 

правові та соціокультурні аспекти": збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) // Черніг. 

нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. 612 с. С. 150-152. 

8. Добко Т. Академічна культура як необхідна передумова ефективного управління 

сучасним університетом в умовах автономії. Дух і літера. Спец. вип. 

«Університетська автономія». К., 2008. № 19. С. 93–102. 

http://education-ua.org/ua/articles/1128-akademichnij-plagiat-i-samoplagiat-v-nautsi-ta-vishchij-osviti-normativna-baza-i-svitovij-dosvid
http://education-ua.org/ua/articles/1128-akademichnij-plagiat-i-samoplagiat-v-nautsi-ta-vishchij-osviti-normativna-baza-i-svitovij-dosvid
http://education-ua.org/ua/articles/1128-akademichnij-plagiat-i-samoplagiat-v-nautsi-ta-vishchij-osviti-normativna-baza-i-svitovij-dosvid
http://education-ua.org/ua/articles/1128-akademichnij-plagiat-i-samoplagiat-v-nautsi-ta-vishchij-osviti-normativna-baza-i-svitovij-dosvid
https://drive.google.com/file/d/1IJtjefmfqO1uNCn4p9cT5g6_58h0Cxq9/view
https://drive.google.com/file/d/1IJtjefmfqO1uNCn4p9cT5g6_58h0Cxq9/view
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9. Д-р Майк Редді та Вікторія Джоунз. Про соціальну модель плагіату. URL:

 https://naqa.gov.ua/wp- 

content/uploads/2019/05/UKR_TOWARDS_A_SOCIAL_MODEL_OF_PLAGIARI SM.pdf 

10. Епідемія академічного плагіату в цифрах. URL: https://studway.com.ua/plagiat-

2/ 

11. Етичний кодекс викладача та студента Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу. URL: 

https://nung.edu.ua/files/attachment_news/etic_codex.pdf 

12. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

13. Кодекс честі студента Криворізького національного університету. 

URL: 

http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0 

%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0 

%B7%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0% 
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14. Медведєв І.А. Державне управління розвитком університету: теоретично-
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Додаток А 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Бібліографічний опис: 

1. Бланк І.А. Інвестиційний менеджмент: начальний курс. 2/е вид., перероб. і 

доп. К.: Ельга, Ника-Центр, 2006. 552 с. 

2. Бондар М.І. Інвестиції та джерела фінансування інвестиційних ресурсів в 
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