
Как привлечь инвестиции?
«Инвестирование 

во многом похоже на 

полет. Если вы 

занимались в летной 

школе и посвятили 

несколько лет на 

приобретение опыта в 

данной области, тогда 

полет доставляет вам 

удовольствие и 

приятное волнение...»

Роберт Кийосаки



Разделы  выставки

1. Инвестиции и инвестирование

2. Инвестиционные проекты

3. Инвестиционный менеджмент



1. Инвестиции и инвестирование
Сущность инвестиций 

заключается в том, что это есть 
финансирование проектов с целью 
прироста определенного блага либо 
вложение в эти проекты неденежных 
ресурсов: ценных бумаг, 
материальных ресурсов, 
интеллектуальных ресурсов и пр.

Однако инвестиции не являются 
достаточным фактором успешного 
развития и реализации 
инвестиционного проекта. Важно, как 
прогнозируются  и планируются 
инвестиции, как организуется 
инвестиционный процесс, куда 
территориально направляются 
инвестиции, на какие цели и во что 
вкладываются средства, кто 
является инвестором и кто реализует 
проект.
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К70 Корчагин, Ю.А. Инвестиции и инвестиционный анализ : учебник соответствует   

образовательному стандарту высшего проф. образования по курсу "Инвестиции" /    

Ю.А. Корчагин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 606 с. : ил. + прил. - (Высшее                         

образование)

Основной целью учебника является 
формирование современных 
фундаментальных  знаний в области теории 
управления инвестициями на макро-, мезо- и 
микроуровнях, в области разработки и 
реализации инвестиционной политики и 
стратегии. Учебник позволяет изучить 
основные понятия, относящиеся не только к 
внутриинвестиционному климату самой 
организации, но и к отраслям и регионам, 
понять стратегию и тактику управления 
инвестиционной деятельностью в 
современной рыночной экономике; освоить 
методы оценки и финансирования 
инвестиционных проектов; получить навыки 
методологических приемов формирования и 
управления реальными инвестициями и 
инвестиционным портфелем на разных 
уровнях.

В учебнике детально освещены  
традиционные и инновационные вопросы 
инвестиционной деятельности.
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К78          Кравченко, Н.А. Инвестиционный анализ : [учеб. пособие] / Н.А. Кравченко. - М. :  

Дело, 2007. - 264 с. : ил.

Данная книга представляет 

собой учебное пособие, в 

котором представлены 

современные теоретические 

знания  и опыт практической 

разработки и реализации 

инвестиционных решений. 

Пособие предназначено для 

студентов  и слушателей, 

специализирующихся в области 

экономики и менеджмента.  

Пособие будет полезно 

предпринимателям, 

руководителям компаний, а также 

частным инвесторам, 

самостоятельно принимающим 

инвестиционные решения.
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Ч-49            Чернов, В.А. Инвестиционный анализ : учеб. пособие для студ., обуч. по спец.        

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и 

налогообложение"   по спец. экономики и управления / В.А. Чернов; под        

ред. М.И. Баканова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 160 с. : ил. 

Даны основные понятия 
инвестиционного процесса, 
стратегического инвестирования, схемы 
финансирования и финансовой 
реализуемости инвестпроекта, раскрыты 
показатели инвестиционной деятельности, 
рассмотрены денежные потоки в 
инвестициях, расчет потребности в 
дополнительном финансировании, анализ 
эффективности и окупаемости инвестиций. 
Подробно раскрыты методы 
стратегического анализа инвестиционных 
проектов для безрискового и 
многосценарного инвестирования с учетом 
инфляции, неопределенности и риска, 
включая оценку устойчивости 
инвестиционного проекта, расчет границ 
безубыточности проекта, анализ 
оптимизации инвестиционного портфеля и 
инвестиционных стратегий. 

Для студентов экономических и 
управленческих специальностей вузов, 
преподавателей, бухгалтеров, 
предпринимателей, экономистов.
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У93 Ушаков, И.И. Как привлечь инвестиции / И.И. Ушаков. - СПб. : Питер,      

2006. - 216 с. +  прил., CD-ROM. - (Практика менеджмента)

Кредиторы на рынке продают свой 
товар – деньги. Инвесторы проводят 
экспертизу бизнес-планов и дают 
заключения по целесообразности 
вложения средств. Как 
максимизировать шансы привлечения 
кредита? Где искать венчурный 
капитал, куда обращаться за грантом? 
Какие нужны документы и расчеты? 
Игорь Ушаков, независимый эксперт и 
профессиональный разработчик 
бизнес-планов, отвечает на эти и 
другие вопросы. 

К книге прилагается компакт-диск, 
содержащий типовой пакет 
документов для обращения к 
инвестору, образец составления 
бизнес-плана, программу для анализа 
инвестиционного проекта.

Издание предназначено для 
бизнесменов, предпринимателей, а 
также полезно студентам, 
обучающихся по экономическим 
специальностям. 
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Д81 Дука, А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування :       

навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А.П. Дука. - 2-ге вид. - К.  

: Каравела, 2008. - 432 с. : іл.

У навчальному посібнику 
розглядаються  основні категорії, поняття 
та методи інвестування, особливості 
управління активами та капіталом. 
Систематизовано погляди на економічну 
природу інвестицій, розкрито сутність 
сучасного інвестиційного вчення, 
розглянуто особливості реалізації 
інвестиційного процесу в умовах ринку, 
висвітлені практичні основи 
інвестиційного проектування та 
обгрунтування доцільності інвестиційних 
проектів за допомогою статичних та 
динамічних методів, а також методів 
дослідження ризиків. Спираючись на 
світову практику висвітлюються питання 
організації фінансування інвестиційних 
проектів на основі системної оцінки 
інвестиційних можливостей фірми. 

Посібник складається з теоретичної 
та практичної частин.

Розраховано на студентів 
економічних спеціальностей, викладачів 
вищих навчальних закладів.
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В61 Вовчак, О.Д. Інвестування : навч. посібник / О.Д. Вовчак. - Львів :    

Новий Світ-2000, 2008. - 544 с. : іл. + додатки. - (Вища освіта в УкраЇні)

Навчальний посібник знайомить з 

програмним матеріалом навчальної 

дисципліни “Інвестування”. Посібник 

включає теоретичний виклад тем курсу, 

термінологічний словник ключових понять і 

термінів, питання підсумкового контролю, 

основні нормативні документи з 

інвестування.

Для більш ефективного засвоєння 

студентами програмного матеріалу в кінці 

кожної теми наведено плани семінарських 

занять, питання для самостійного вивчення, 

тематику рефератів, тестові завдання, 

список рекомендованої літератури.

Для студентів вищих навчальних 

закладів освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавр з напряму підготовки “Економіка і 

підприємництво”, аспірантів, фахівців в 

галузі інвестування, фінансів, банківської 

справи, слухачів післядипломної освіти.
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Ф33       Федоренко, В.Г. Інвестування : підручник / В.Г. Федоренко. - 2-ге вид., 

перероб. і  доп. - К. : Алерта, 2008. - 448 с. : іл.

Основоположним в економічній науці 

про інвестиції є цей підручник 

“Інвестознавство”. З урахуванням практики 

перебудови, останніх наукових розробок і 

законодавчих актів приділяється значна 

увага інвестиціям, як важливому чиннику 

реструктуризації та економічного зростання 

промисловості.

Підручник “Інвестування” є заключним 

з такої проблеми, як інвестиційні процеси в 

економіці. Зосереджується увага на 

розробці та впровадженні бізнес-планів, 

використанні страхового капіталу в 

інвестиційних процесах. Розглядається 

практика іноземних інвестицій, 

врегулювання фінансової сфери, а також 

роль банків в питаннях кредитування 

проектів, підвищення ефективності 

фінансових інвестицій.

Для студентів вузів, викладачів та 

фахівців-економістів.
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І-58 Інвестування : підручник / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І.  

Лепейко, О.П. Коюда. - К. : Знання, 2008. - 453с. : іл. + додатки.

У підручнику послідовно 

розкриваються теоретичні, методичні 

та практичні аспекти формування, 

розвитку й удосконалення 

інвестування. Розглядаються об’єкти та 

суб’єкти інвестування, управління 

фінансовими активами, інвестиційні 

характеристики цінних паперів тощо. 

Особлива увага приділяється 

залученню іноземного капіталу в 

національну економіку, використанню 

інвестицій та засобам активізації 

інвестиційної діяльності. 

Для студентів, аспірантів вузів, 

викладачів, науковців, слухачів центрів 

підготовки та підвищення кваліфікації. 

Книга буде корисною також фахівцям у 

галузі економіки, фінансів, банківської 

справи, менеджменту.
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Б83                Борщ, Л.М. Інвестування : теорія і практика : навч. посібник / Л.М. Борщ, С.В. 

Герасимова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 686с. : іл. +                       

додатки. - (Вища освіта XXI століття)

Розглядаються концептуальні 
аспекти інвестиційної діяльності, 
підходи до інвестиційно-
відтворювального процесу на мікро-, 
регіональному і макрорівнях. 

У логічній послідовності 
досліджуються сучасний стан 
інвестиційних процесів, механізм 
державного стимулювання, 
інфраструктура забезпечення 
інвестиційних процесів. Особливе 
місце приділяється аналізу 
ефективності інвестиційних процесів 
в окремих галузях.

Навчальний посібник може бути 
корисним студентам економічних 
спеціальностей, аспірантам, ученим, 
слухачам бізнес-шкіл, викладачам, а 
також підприємцям і державним 
службовцям сфери управління 
інвестиційними процесами.
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Ч-46 Череп, А.В. Інвестознавство : навч. посібник для студ. вищих навч.      

закладів / А.В. Череп. - К. : Кондор, 2006. - 400 с. : іл.

У навчальному посібнику розглянуто 

інвестиційну політику, національні та 

іноземні джерела фінансування прямих і 

фінансових інвестицій.

Аналізуються інвестиційний клімат, 

інвестиційний ринок, інвестиційна 

діяльність, процес залучення інвестицій в 

економіку, державне регулювання 

інвестиційної діяльності в країні, 

прийняття інвестиційних рішень, 

формування портфеля інвестицій; оцінка 

фінансування інвестиційної й інноваційної 

діяльності; планування і проектування 

інвестиційної діяльності; управління 

інвестиційною діяльністю.

Для студентів і викладачів економічних 

факультетів ВНЗ ІІІ та ІV рівня 

акредитації, спеціалістів із організації та 

управління інвестиціями, менеджерів 

підприємств, проектувальників, науковців.



2.  Инвестиционные проекты

Инвестиционный проект означает план вложения капитала в 

конкретные объекты предпринимательской деятельности с целью 

последующего получения прибыли, достаточной по размеру для 

удовлетворения требований инвестора. Такой план включает систему 

технико-технологических, организационных, расчетно-финансовых, 

целенаправленно подготовленных материалов, необходимых для 

формирования и последующего функционирования объекта 

предпринимательской деятельности.

Целью разработки инвестиционного проекта является выяснение 

технической возможности и экономической необходимости претворения в 

жизнь конкретных способов решения производственных задач. Только на 

такой основе может быть получена требуемая информация для принятия 

решения об инвестировании.
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У67 Управление проектами :  от планирования до оценки эффективности : 

практическое пособие / [Ю.Н. Лапыгин, В.В. Демидов, А.В. Боровкова и 

др.] ; под ред. Ю.Н. Лапыгина. - М. : Омега-Л, 2007. - 253 с. : ил. -

(Организация и планирование бизнеса)

Описываются основные подходы к 

управлению проектами в социально-

экономических системах. Объясняется, как 

формируется команда, которая будет 

выполнять проект, каким образом нужно 

регулировать процесс разработки проекта и 

на какой основе принимаются 

стратегические решения. Показана 

методика оценки эффективности проектов 

на всех фазах их жизненного цикла. 

Анализируется процесс бизнес-

планирования как подсистема управления 

проектами. Рассматриваются вопросы 

страхования и рисков в управлении 

проектами.

Для экономистов, топ-менеджеров, 

руководителей организаций всех форм 

собственности, экспертов и консультантов 

РМ-компаний. Книга может быть 

использована студентами, аспирантами и 

преподавателями вузов.



У5

Р51        Ример, М.И. Экономическая оценка инвестиций : учеб. пособие для   

студ., обуч. по спец. 060800 "Экономика и управление на предприятии (по      

отраслям) / М.И. Ример, А.Д. Касатов, Н.Н. Матиенко. - СПб. : Питер, 2006. -

173 с. : ил. + прил. - (Учебное пособие)

В данном учебном пособии 
экономическая оценка инвестиций 
рассматривается с позиции определения 
соответствия технических, 
организационных, маркетинговых, 
финансовых и других решений, 
заложенных в проекте, целям и 
экономическим интересам инвестора. 
Используемый понятийный аппарат и 
излагаемые методы определения 
экономической эффективности 
соответствуют международным 
стандартам и учитывают современные 
условия отечественной бизнес-среды. 
Основные принципы оценки 
эффективности корреспондируются с 
требованиями методических указаний по 
расчету эффективности инвестиционных 
проектов, имеющих статус официальных.

Для студентов, специалистов 
предприятий, занимающихся вопросами 
развития инвестиционной деятельности.
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А64 Аналіз інвестиційних проектів : практикум для студ. вищих навч. 

закладів / А.В. Череп, В.З. Бугай, Є.Л. Білий, А.В. Бугай. - К. : Кондор, 

2011. - 260 с. : іл.

Подано програмний матеріал з 

теорії і методики аналізу 

інвестиційних проектів на основі 

комплексу практичних завдань-

тестів, задач, тощо. Їх опрацювання 

допоможе майбутнім фахівцям 

краще засвоїти теоретичний 

матеріал, набути навичок аналітика, 

здатного приймати обгрунтовані 

рішення, спрямовані на 

забезпечення відбору і ефективного 

впровадження інвестиційних 

проектів.

Для студентів, аспірантів та 

викладачів вузів, а також для 

практичних працівників фірм, 

організацій та фінансових установ.
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Т67               Трикін, В.М.   Методи розрахунку економічної ефективності   

інвестицій : навч.- метод. посібник для студ. вищих навч. закладів / 

В.М. Трикін, Є.І.  Мамонтова, О.Б. Литвинова. - К. : Професіонал, 

2009. 254 с. : іл.

У навчально-методичному 
посібнику розглянуто питання 
обгрунтування економічної 
ефективності інвестицій. 
Викладено закордонні і вітчизняні 
матеріали згідно з висвітленими 
питаннями, подані їх переваги і 
недоліки; методики визначення 
ефективності реальних інвестицій 
представлені з урахуванням і без 
урахування фактору часу 
(дисконтування). Наведені 
приклади розрахунку за 
розглянутими методиками.

Методичний матеріал 
призначений для студентів і 
фахівців, які займаються 
питаннями інвестування.
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К56 Ковшун, Н.Е. Аналіз та планування проектів : навч. посібник для 

студ. вищих навч. закладів / Н.Е. Ковшун. - К. : Центр учбової 

літератури, 2008. - 344 с. : іл.

Навчальний посібник містить 

інформацію з основ аналізу та 

планування проектів: 

інвестиційний ринок, концепція 

проекту, методологія проектного 

аналізу, місце планування в 

управлінні проектами, моделі 

економічного механізму 

управління, управління ризиками, 

тощо.

Видання призначене для 

студентів бакалаврських та 

магістерських програм, що 

навчаються за спеціальністю 

“Економіка підприємства”.
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А64            Аналіз і розробка інвестиційних проектів : навч. посібник для студ. 

екон. спец. вищих навч. закладів / І.І. Цигилик, С.О. Кропельницька, М.М. 

Білий, О.І. Мозіль. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 160 с. : іл.

Навчальний посібник укладено у 
відповідності з програмою підготовки 
спеціалістів у вузах за спеціальністю 
“Фінанси”, “Економіка підприємства”.

Аналіз і розробка інвестиційних 
проектів – це структура методів і 
прийомів, за допомогою яких можна 
розробити оптимальний проект 
документально та визначити умови його 
успішної реалізації.

Виходячи з цього, розглянуто основні 
складові проблеми проектного аналізу, 
визначено концепції проекту, життєвого 
циклу, методології та критеріїв оцінки 
проектів. А також основні аспекти 
проектного аналізу: маркетинговий, 
технічний, екологічний, соціальний, 
інституційний, фінансовий та 
економічний.

Для студентів економічних 
спеціальностей вищих навчальних 
закладів освіти.
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Г15              Галіцин, В.К. Моделі і методи оцінки інвестиційних проектів : 

монографія / В.К. Галіцин, О.П. Суслов, Ю.О. Кубрушко. - К. : КНЕУ, 

2005. - 168 с. : іл. + додатки.

Монографію присвячено розробці 
концепції, моделей і методів щодо 
підвищення ефективності реалізації 
інвестиційних проектів на прикладі 
електроенергетики.

Викладено науково-методичні засади 
інвестиційної діяльності та теоретичні 
основи моделювання процесів оцінки 
інвестиційних проектів. Сформульовано 
концепцію побудови системи моделей 
оцінки інвестиційних проектів та їх 
фінансового забезпечення. Удосконалено 
методи оцінки окремих інвестиційних 
рішень на основі врахування умов 
невизначеності та ризику, забезпечення 
стійкості рішень, а також динамічні методи 
оцінки інвестиційних проектів. Створено 
систему моделей синхронної оптимізації 
програмних інвестиційних рішень з 
урахуванням основних сфер діяльності 
інвестиційного об’єкта. 

Для працівників наукових та проектних 
установ, викладачів та студентів вузів.
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Л83 Лудченко, Я.О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних 

проектів : навч. посібник для студ. екон. спец. вищих навч.закладів / 

Я.О. Лудченко. - К. : Ельга ; Ніка-Центр, 2004. - 208 с. : іл.

Теоретично узагальнено і по-
новому вирішено наукове завдання 
щодо оцінювання економічної 
ефективності інвестиційних проектів з 
урахуванням ризиків, утілене у 
створення концепції, що враховує 
методичні підходи до оцінювання 
ефективності інвестицій та розвиває їх 
завдяки введенню нових показників 
(постійних коефіцієнтів, абсолютних і 
відносних значень коефіцієнтів) до 
імітаційного моделювання на основі 
теорії ігор. Розроблено економіко-
математичні моделі та комп’ютерні 
програми для оцінювання економічної 
ефективності інвестиційних проектів з 
урахуванням ризиків.

Для студентів вузів, спеціалістів, 
наукових працівників, аспірантів, 
підприємців, зайнятих питаннями 
інвестиційної діяльністі.
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Ш66                 Шклярук, С.Г. Проектне фінансування : навч. посібник / С.Г.  

Шклярук ; за науковою ред. Г.К. Ялового. - К. : Персонал, 2009. - 472 

с. 

У пропонованому посібнику 

розглянуто сучасні методи 

проектного фінансування. Значну 

увагу приділено практиці оцінки 

доцільності фінансування проектів з 

різних джерел, а також специфіці 

методів, які використовуються в 

країнах з розвиненою ринковою 

економікою, а тут ще не поширені. 

Розглянуто методи фінансування за 

допомогою емісії акцій і облігацій, 

лізингового фінансування, 

фінансування через міжнародні 

фінансові ринки.

Для студентів, викладачів, 

наукових працівників, а також для 

всіх, хто реалізує будь-які проекти.
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Ч-49           Черняк, В.З. Управление инвестиционными проектами : учеб.      

пособие  для студ. вузов, обуч. по спец. 061100 "Менеджмент 

организации", 060800 "Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям)" / В.З. Черняк. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 352 с. :   

ил. - (Профессиональный учебник. Менеджмент)

Основные вопросы, 
рассматриваемые в этом пособии –
история развития практики и теории 
управления, особенности и 
характеристики инвестиционного 
проекта, управление 
инвестиционными проектами.

Последовательность, логика и 
широкий круг рассматриваемых 
вопросов, с которыми приходится 
встречаться в процессе 
инвестиционной деятельности при 
выборе вариантов проектов, делают 
пособие весьма полезным для 
практического применения и 
дальнейших научных исследований 
в данном направлении.

Для студентов вузов, а также 
преподавателей и аспирантов.



3. Инвестиционный менеджмент

• В самостоятельную отрасль знаний инвестиционный менеджмент оформился в 
50-е годы ХХ века в связи с интенсивным развитием исследований в сфере 
портфельного инвестирования. В настоящее время это одна из наиболее 
динамично развивающихся областей знаний. 

• Инвестиционный менеджмент представляет собой систему принципов и 
методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с 
осуществлением различных аспектов инвестиционной деятельности 
предприятия.

• Главная цель – максимизация благосостояния собственников предприятия в 
текущем и перспективном периоде, обеспечивая путем максимизации его 
рыночной стоимости, т.е. обеспечение максимальной доходности инвестиций.
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Д63                 Докієнко, Л.М. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник / Л.М. 

Докієнко, В.В. Клименко, Л.М. Акімова. - К. : Академвидав, 2011. - 407 

с. : іл. + додатки. - (Альма-матер)

Економічно обгрунтована 
інвестиційна активність є важливою 
умовою стійкості та розвитку 
господарського суб’єкта, а інвестиційний 
ринок – сферою великих можливостей і 
ризиків. Успішне оперування на ньому 
передбачає глибокі знання, досвід, 
талант, інтуїцію, прогностично-оцінне 
мислення, володіння ефективними 
інструментами інвестиційної діяльності. 
Доступ до цих компонентів відкривається 
у цьому посібнику, де надано методики 
оцінювання ефективності різних видів 
інвестицій, методи інвестиційного аналізу 
на підприємстві, управління реальними, 
інноваційними, фінансовими 
інвестиціями, а також інвестиційними 
ризиками.

Адресований студентам вузів, 
фахівцям-практикам, хто цікавиться 
сучасними методами управління 
інвестиційною діяльністю підприємства.
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У67      Управління інвестиціями та інноваціями : навч. посібник : текст 

лекцій / Г.В. Жаворонкова, Л.І. Скібіцька, Т.В. Сівашенко, О.І. Туз. - К. : 

Кондор, 2010. - 182 с. : іл.

Розкрито сутність і значення 

інвестиційного та інноваційного 

менеджменту в антикризовому 

управлінні підприємствами, 

економічну сутність інвестицій, 

фактори та джерела формування 

інвестиційного потенціалу 

підприємств, методику оцінки 

ефективності виробничих 

інвестицій, бізнес-планування 

підприємств, правове 

регулювання інноваційної 

діяльності.

Текст лекцій призначений для 

студентів спеціальності 

«Менеджмент організацій».
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С42 Скібіцький, О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : 

навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.М. Скібіцький. - К. : 

Центр учбової літератури, 2009. - 405 с. : іл. + додатки

У навчальному посібнику подані 
основні матеріали для вивчення 
нормативних дисциплін “Управління 
інноваціями” та “Управління 
інвестиціями”. Базовий професійний 
курс управління інноваційною та 
інвестиційною діяльністю охоплює 
проблеми оформлення інноваційних 
проектів, аналізу попиту на науково-
технічну продукцію, оцінки 
ефективності інновацій та 
інвестицій.

Навчальний посібник 
призначений для студентів вузів з 
економіко-підприємницьких 
спеціальностей, аспірантів, 
викладачів, керівників науково-
дослідних організацій і менеджерів.
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П53             Польшаков, В.І. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник для 

студ. вищих навч. закладів / В.І. Польшаков, Н.В. Ткаленко. - К. :  

Кондор, 2009. - 172 с. : іл. + додатки

У навчальному посібнику 
розглянуті питання управління 
інвестиційною діяльністю 
підприємств, оцінки ефективності 
інвестиційних, інноваційних 
проектів, формування портфелів 
фінансових інструментів і 
реальних інвестиційних проектів. 
У посібнику представлено 
приклади розв’язання задач з 
відповідними поясненнями і 
коментарями, завдання для 
самостійного вирішення.

Представлений навчальний 
посібник можна рекомендувати 
для вивчення питань управління 
інвестиціями студентам освітньо-
кваліфікаційних рівнів спеціаліст 
і магістр.
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К76           Коюда, В.О. Основи інвестиційного менеджменту : навч. посібник 

для студ. вищих навч. закладів / В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда. -

К. : Кондор, 2008. - 340 с. : іл. + додатки

Послідовно викладено основні 
теоретичні, методологічні та практичні 
питання щодо інвестицій та управління 
ними. Розглянуто процес формування 
інвестиційних проектів та бізнес-плану, 
ухвалення інвестиційних рішень. 
Викладено основні питання щодо 
управління інвестиційною програмою 
підприємства, наведена методика 
визначення інвестиційної 
привабливості. Особливу увагу 
звернено на управління фінансовими 
активами підприємства, приведена 
характеристика інвестиційних якостей 
основних цінних паперів.

Для студентів вузів економічних та 
менеджерських спеціальностей, для 
слухачів центрів підготовки та 
підвищення кваліфікації працівників 
підприємств та організацій.
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П68                    Правик, Ю.М. Інвестиційний менеджмент : навч.посібник [для 

студ. екон.спец.вищих закладів освіти] / Ю.М. Правик. - К. : Знання, 

2007. - 432 с. : іл. - (Вища освіта XXI століття)

У навчальному посібнику 

розглядаються теоретичні та 

методологічні основи інвестиційного 

менеджменту, організація 

інвестиційної діяльності підприемств 

і фінансово-кредитних установ, 

обгрунтування доцільності 

інвестування, механізм 

функціонування інвестиційного 

ринку, управління інвестиційним 

процесом, проектування інвестицій, 

моніторинг реалізації інвестиційного 

проекту.

Для студентів економічних 

спеціальностей. Також книга буде 

корисною викладачам економічних 

дисциплін, економістам-практикам.
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Б68               Бланк, И.А. Инвестиционный менеджмент : учебный курс / И.А. 

Бланк. 2-е изд., перераб. и доп. - К. : Эльга;Ника-Центр, 2006. - 551с. : 

ил.

Учебный курс охватывает основной 

круг вопросов управления 

инвестиционной деятельностью 

предприятий в современных условиях. 

Изложен теоретический базис 

управления инвестициями, 

сформулированы сущность, цель и 

функции инвестиционного менеджмента, 

рассмотрены его методологические 

системы и методический инструментарий. 

Книга знакомит с современными 

методами разработки инвестиционной 

стратегии предприятия, управления его 

реальными и финансовыми 

инвестициями, формирования 

инвестиционных ресурсов.

Учебный курс рассчитан на студентов 

экономических вузов.
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У28             Удалих, О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового 

підприємства : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.О. 

Удалих. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 293 с. : іл.

У навчальному посібнику 

розглянуті особливості управління 

реальними й фінансовими 

інвестиціями промислового 

підприємства, висвітлені питання 

специфіки макроекономічного 

регулювання інвестиційних процесів. 

Навчальний посібник містить 

також тестові завдання з управління 

інвестиційною діяльністю, практичні 

завдання інвестиційного аналізу й 

методичні рекомендації до їхнього 

вирішення.

Призначено для студентів 

економічних спеціальностей, а 

також керівників і фахівців 

підприємств.
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Г37                     Герасимова, С.В. Управління інвестиційною діяльністю 

акціонерних товариств / С.В. Герасимова. - К. : Знання, 2006. - 408c. : 

іл.

У монографії досліджуються 
інвестиційна діяльність акціонерних 
товариств в Україні, її ефективність та 
показники, а також особливості 
управління. Приділяється увага всім 
представникам акціонерного сектору: 
акціонерним банкам, інвестиційним 
фондам, страховим компаніям, тощо, 
визначаються деякі аспекти їх 
функціонування та здійснення 
інвестиційної діяльності. 

Розглядаються передумови організації 
ефективної інвестиційної діяльності 
акціонерних товариств. Розкривається 
сутність управління інвестиційним 
процесом в акціонерних товариствах та 
визначаються основні напрями 
підвищення ефективності цього процесу.

Для студентів економічних 
спеціальностей вузів, наукових 
працівників, спеціалістів, викладачів.



У5

Б20         Балацький, О.Ф. Управління інвестиціями : навч. посібник для студ. 

вищих навч. закладів / О.Ф. Балацький, О.М. Теліженко, М.О. Соколов. -

Суми : Університетська книга , 2004. - 233 с. : іл

Навчальний посібник складається з 
двох частин. До першої частини включені 
11 лекцій, головна увага в яких 
приділяється питанням фінансового 
забезпечення реалізації інвестиційних 
проектів. 

Розглядаються практичні 
рекомендації щодо залучення позичкових 
коштів, управління борговими 
зобов’язаннями, визначення ринкової ціни 
акцій, оптимізації інвестиційного 
портфеля та ін.

У другій частині узагальнені методи 
економічної оцінки інвестиційних проектів, 
розглядаються методи формування 
стратегії і тактики інвестування, а також 
методи фінансового забезпеченя 
реалізації інвестиційних проектів, 
економічна сутність, методи та 
послідовність формування раціональної 
інвестиційної політики підприємств.

Для студентів економічних 
спеціальностей вищих навчальних 
закладів.
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