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ВСТУП
Сучасний стан економіки України вимагає пошуку шляхів до її реконструктивно-модернізаційного становлення, що потребує передусім
створення сприятливого інвестиційного середовища для формування
потужної ресурсної бази на мікро- та макрорівнях. Адже саме інвестиційні ресурси дадуть можливість впроваджувати передові технології,
новітню техніку, інноваційні форми організації праці та управління виробництвом. Саме вони дозволяють господарюючим суб’єктам високу
конкурентоспроможність їх продукції і послуг в умовах посилення глобалізацій них процесів та прискорення інтеграції України у світогосподарський простір.
У сучасних умовах функціонування вітчизняної економіки пошук та
концентрація інвестиційних ресурсів у пріоритетних сферах економічної діяльності є найбільш актуальним завданням для всіх рівнів управлінської ієрархії. Цим зумовлюється необхідність створення не тільки
сприятливих, а й префенцій для притоку внутрішніх і зовнішніх інвестицій.
У зв’язку з цим інвестиційна діяльність вимагає від суб’єктів господарювання вимагає глибоких знань теорії та практики прийняття рішень
у сфері обґрунтування інвестиційної стратегії, бізнес-планування, виборі напрямів форм та об’єктів інвестування, мінімізація ризиків та налагодження ефективного контролю за використанням інвестиційних ресурсів, посилення важелів державного вплив на ці процеси в сучасних
умовах.
Саме опануванню теоретичних засад інвестиційної діяльності та застосуванню методичного інструментарію у сфері інвестування, умінню
творчо використовувати чинну нормативно-правову базу для оволодіння практикою залучення фінансових, реальних, інноваційних та іноземних джерел інвестицій, вибору доцільності реалізації інвестиційних
проектів в умовах невизначеності присвячено цей підручник.
Творчий колектив кафедри менеджменту та державної служби Чернігівського національного технологічного університету, маючи багаторічний досвід розробки навчально-методичної літератури, прагнув подати весь матеріал відповідно до вимог навчального плану в доступній
формі для студентів усіх форм навчання з поєднанням з контрольними
запитаннями, темами для практичних завдань, тестами та переліком необхідної літератури.
Зміст підручника викладено з урахуванням сучасних особливостей
функціонування вітчизняної економіки, зарубіжного досвіду та специфіки чинного законодавства.
Підручник отримав ґрунтовне удосконалення навчального посібника
«Інвестиційний менеджмент: теорія і практика», який з 2009 року отри5

мав апробацію і позитивну оцінку у практичному використанні його
вищими навчальними закладами України.
Над укладанням цього підручника працював творчий колектив під
керівництвом завідувача кафедри менеджменту та державної служби
Чернігівського національного технологічного університету, доктора
економічних наук, професора, заслуженого економіста України
М. П. Бутка.
Окремі розділи підручника підготували:
– д-р екон. наук, професор М. П. Бутко – структура підручника та
його креативний зміст, а також вступ та тема 2;
– д-р екон. наук, професор Т.В. Пепа, канд. екон. наук, доцент О. В.
Трейтяк – тема 1;
– д-р наук з держ. упр., професор Л. Д. Оліфіренко, канд. екон. наук,
доцент О. В. Трейтяк – тема 8;
– д-р екон. наук, професор Н. В. Іванова – тема 3;
– д-р наук з держ. упр., професор І. М. Олійченко, канд. наук з держ.
упр., доцент М. Ю. Дітковська, канд. техн. наук, доцент І. М. Бутко –
тема 11;
– д-р екон. наук, професор Т. В. Пепа, канд. наук з держ. упр., доцент Ю. П. Харченко – тема 9;
– канд. екон. наук, доцент О. В. Попело – тема 7;
– канд. екон. наук, доцент С. В. Повна – тема 6;
– канд. екон. наук, доцент Г. М. Самійленко – тема 4;
– канд. екон. наук, доцент Ю. В. Шабардіна – тема 5;
– канд. екон. наук, доцент О. М. Шевченко – тема 10;
Авторський колектив висловлює щиру вдячність директору ТОВ
«Атілос» Хрущу Анатолію Васильовичу за надання допомоги у виданні
цього підручника.
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