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В посібнику викладено теоретичні основи інвестування, а також
методи об’єктивного аналізу при виробленні інвестиційних рішень.
Реалізація цілей реального інвестування представлена у формі реалізації
інвестиційних проектів, планування, обґрунтування та управління якими
здійснюється за допомогою математичного інструментарію.

Книга містить п’ять розділів, у яких досліджено основні питання
застосування проектного аналізу, висвітлено проблеми формування
оптимального портфеля інвестиційних проектів підприємства, а також
узгодження фінансово-інвестиційної діяльності підприємств.

Навчальний посібник розрахований на широке коло студентів
економічних спеціальностей, аспірантів, які у своїх дослідженнях
застосовують методи моделювання при оцінюванні ефективності
інвестиційної діяльності. Книга також може бути корисною
економістам-аналітикам, що цікавляться теоретичними і практичними
питаннями інвестування.
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