Віртуальна виставка
на тему:

«Інвестиційноінноваційні процеси
в Україні»

Федоренко В. Г.
Інвестування: підручник. – Київ: Алерта, 2006.
Розглядаються питання відродження ринку фінансових
інвестицій і капіталів, підвищення ролі банків,
акціонерних капіталів і цінних паперів.

Вовчак О. Д.
Інвестування: навч. пос.– Львів: «Новий світ –
2000».
У навчальному посібнику викладені теоретичні позиції
щодо фінансових інструментів інвестиційної діяльності,
охарактеризовані окремі фінансові інструменти.

Майорова Т. В.
Інвестиційна діяльність: підруч./ М-во освіти і науки
України; Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима
Гетьмана. – Київ: ЦУЛ, 2009.
У навчальному посібнику «Інвестиційна діяльність»
автором висвітлюються найсуттєвіші характеристики
процесу інвестування у національній економічній
системі.

Управління інвестиціями та інноваціями: текст
лекцій; навч. посіб./ Г. В. Жаворонкова,
Л. І. Скібіцька, Т. В. Сівашенко, О. І. Туз. – Київ:
Кондор, 2011.
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.

Кириченко О. А.
Інвестування підруч./ О. А. Кириченко, С. А. Єрохін.
– Київ: Знання, 2009.
Розкриваються теоретичні основи інвестування і
сутність сучасного інвестиційного процесу. З
урахуванням
вітчизняної і світової практики
інвестування, висвітлюються правові, організаційні,
інноваційні та фінансові засади системи інвестиційної
діяльності.

Основи інвестиційно-інноваційної діяльності: навч.
посіб./ за наук. ред. В. Г. Федоренко. – Київ: Алерта,
2004.
Сутність і зміст одного з найважливіших напрямків
економічної науки – інвестознавства, її зв’язок з
міжнародними основами діяльності.

Федоренко В. Г.
Інвестознавство:
підручник
В. Г. Федоренко,
А. Ф. Гойко; За наук. ред. В. Г. Федоренка. – Київ:
МАУП, 2000.
У підручнику розкривається сутність і зміст основних
законів одного з найважливіших напрямків економічної
науки – інвестознавства.

Ілляшенко С. М.
Управління інноваційним розвитком: навч. пос.–
2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: Вид. дім «Княгиня
Ольга», 2005.
Розглядаються теоретичні і методичні основи
управління
на
ринкових
засадах
процесами
інноваційного розвитку суб’єктів господарювання в
нестабільному ринковому середовищі перехідної
економіки.

Череп А. В.

Інвестознавство: Підручник. – Київ: Кондор, 2006.
Увага приділяється інноваційній діяльності, її зв’язку з
інвестиціями, що має велике значення при
реструктуризації і сприяє економічному зростанню
промисловості. Розглядаються проблеми скорочення
тривалості інвестиційного процесу та його подальшого
вдосконалення.

Микитюк П. П.
Інноваційний менеджмент: навч. посіб.– Київ: ЦУЛ,
2007.
Охоплює всі теми, передбачені програмою нормативної
дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів
спеціальності «Менеджмент організацій» напрямку
підготовки 0502 «Менеджмент».

Правик Ю. М.
Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. – Київ:
Знання, 2007.
Висвітлений
теоретичний
базис
управління
інвестиціями, сформульовані сутність, мета і задачі
інвестиційного
менеджменту,
розглянуті
його
методологічні системи та методичний інструментарій.
Підручник знайомить з принципами функціонування
інвестиційного ринку та методами прогнозування його
кон’юнктури, сучасними принципами розробки.

Дудар Т. Г.
Інноваційний менеджмент: навч. посіб./ Т. Г. Дудар,
В. В. Мельниченко. – Київ: ЦУЛ, 2009.
У навчальному посібнику охарактеризовано основні
складові інноваційного менеджменту та особливості
його здійснення суб’єктами господарювання в умовах
ринкових відносин.

Інвестування: підручник/ за ред. В. Г. Федоренко,
М. П. Денисенко. – Київ: Алерта, 2012.
У підручнику розкриваються теоретичні основи,
сутність
і
закономірності
функціонування
інвестиційного
процесу,
основні
елементи
інвестиційного ринку та механізм його функціонування.

Пересада А. А.
Фінансові інвестиції: Підручник/ А. А. Пересада,
Ю. М. Коваленко. – Київ: КНЕУ, 2006.
Автори всебічно висвітлюють сутність фінансових
інвестицій у площині їх реалізації на ринку капіталу.

Паливода К. В.
Капітальні інвестиції (на прикладі житлового
будівництва в Україні): монографія. – Київ: Знання,
2009.
Автор аналізує капітальні інвестиції у двох вимірах:
по-перше, у суто теоретичному аспекті, тобто розглядає
економічні передумови фінансування капітальних
інвестицій, а також грошово-кредитні джерела і
механізми їх найбільш раціонального використання.

Власенко О.С. (Олександра Степанівна)
Інноваційний
Знання, 2011.

менеджмент:

навч.

посіб.–

Київ:

У
підручнику
висвітлено
сутність
та
роль
технологічного передбачення в новаційно-інноваційній
діяльності, методичні підходи до розроблення
інноваційної стратегії підприємства. Пропонується
модель прийняття стратегічних рішень за допомогою
матриці оцінки новаційно-інноваційного потенціалу
підприємства.

Скрипко Т. О. (Тетяна Олександрівна)
Інноваційний менеджмент: підручник. Київ: Знання,
2011.
У підручнику розглянуто роль держави у підтриманні
сучасної моделі економічного зростання, організаційні
форми інноваційної діяльності, основні економікоорганізаційні
засади
управління
інноваційним
розвитком організації, управління проектами зі
впровадження нововведень, оцінено їх ефективність.

Захарченко В. І.

Інноваційний менеджмент: теорія і практика в
умовах трансформації економіки: навч. посіб./
В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов.
– Київ: ЦУЛ, 2012.
Автори розглядають сучасний механізм управління
інноваційними процесами на різних рівнях економіки в
умовах трансформації ринку і конкуренції.

Куриленко Т. П.
Проектне фінансування: Підручник 2-ге видання,
стеореотипне. – Київ: Кондор, 2006.
Висвітлено теоретичні і практичні основи проектного
фінансування як нового методу забезпечення
фінансовими ресурсами інвестиційних проектів і
програм та їх упровадження.

Пехник А. В.
Іноземні інвестиції в економіку України: навч. пос.
– Київ: Знання, 2007.
Розглянуто особливості та основні тенденції процесів
інвестування в українську економіку на сучасному
етапі її розвитку. Проаналізовано законодавчу базу,
регіональну та галузеву структуру іноземного
інвестування в економіку України.

Якщо вас зацікавили матеріали перегляду,
звертайтеся до Наукової бібліотеки,
де вам допоможуть підібрати
не тільки запропоновану літературу,
а й літературу на цю та будь яку іншу тему.

