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Жизнь распоряжается таким образом, что однажды Ты
сталкиваешься с чем-то новым и неизведанным – новым
инвестиционным проектом, новой работой. Как это? Это как
оказаться в море вдали от берега в конце пляжного сезона –
огромное море и ни души на берегу. Иногда берег закрывают
волны – становится страшно и одиноко. Но потом гребок за
гребком начинаешь движение к берегу. Море может быть
холодным, но от твоих усилий тело наполняется энергией и
теплом. Одинокие волны мешают, Ты злишься на них, но все
равно плывешь. Затем понимаешь, что море не такое холодное,
как казалось, сильная морская вода успокаивает, придает
уверенности, и Ты видишь результат – берег приближается с
каждым гребком, появляется уверенность в победе, и она
придает еще больше сил, и, самое главное, появляется
удовольствие от каждого гребка, от каждого грамма воды,
омывающей тело. Ты выходишь на берег и с тоской смотришь
на море. Оно остается, а ты идешь дальше, к следующему
проекту, к следующему берегу. Зачем? Снова и снова ощутить
удовольствие от способности покорить новое и неизведанное.
В память об отце – друге, который привел на этот берег и
навсегда останется на нем, пристально следя и оберегая.
А.С.Балан, 2013.

ПЕРЕДМОВА
Прийняття інвестиційних рішень в інвестиційному менеджменті – тема
не нова, проте як показує аналіз наукової активності, вона була та
залишається актуальною, породжує багато спорів та є підґрунтям розвитку
багатьох наукових шкіл. Більша частина існуючих протиріч в цій тематиці
виникла через недосконалість трактувань базового категоріального апарату
та деяку відірваність наукових досліджень від потреб практики
інвестиційного менеджменту, який бурно змінюється останніми роками під
впливом середовища підприємств та потоку «модних» іноземних методик
управління. Ціллю даної роботи є збір і консолідація, аналіз та виявлення
неузгодженості існуючих наукових підходів, формування базису подальших
досліджень, розробка власного бачення науковців-практиків інвестиційного
менеджменту на проблематику прийняття інвестиційних рішень. Робота є
результатом багаторічного дослідження, тому в монографії є посилання на
вже не дійсні підзаконні акти, які залишені навмисно, для відображення
сучасного стану, змін та неузгодженості науки і законодавства.
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