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Структура роботи: 95 сторінок комп’ютерного тексту; 24 рисунки; 28 

таблиць; 51 джерело посилання. 

Об’єкт дослідження – процес забезпечення ефективної інвестиційної 

діяльності підприємства ПрАТ «Прогрес». 

Мета кваліфікаційної роботи – теоретичне обґрунтування та розробка 

практичних рекомендацій щодо забезпечення ефективної інвестиційної 

діяльності підприємства ПрАТ «Прогрес». 

Основні результати кваліфікаційної роботи магістра полягають у 

такому:  

– досліджено теоретично-методологічні основи інвестиційної 

діяльності підприємства; 

– охарактеризовано підприємство ПрАТ «Прогрес» та технологічний 

процес виробництва меблів; 

– досліджено види та обсяги виробництва і реалізації продукції 

підприємства; 

– проаналізовано фінансово-економічні показники і фінансовий стан 

ПрАТ «Прогрес»; 

– проведено аналіз ефективності діяльності персоналу підприємства; 



– досліджено основні засоби підприємства; 

– обґрунтовано рішення з підвищення ефективності інвестиційної 

діяльності ПрАТ «Прогрес».  

Результати кваліфікаційної роботи магістра рекомендовано для 

використання у інвестиційній діяльності ПрАТ «Прогрес» та інших меблевих 

підприємств. 

Сфера застосування результатів дослідження – це інвестиційна 

діяльність підприємства.  

Підвищення економічної ефективності діяльності ПрАТ «Прогрес» 

очікується в результаті впровадження інвестиційного проекту встановлення 

нового обладнання (додаткової лінії з виготовлення заготовок у 

заготівельному цеху та додаткових швейних машин у швейному цеху) з 

метою збільшення реалізації диванів. Ефект – прибуток 4810 тис. грн. за 

перший рік проекту, чиста теперішня вартість інвестиційного проекту 7236 

тис. грн., індекс прибутковості 2,3, дисконтований термін окупності 

інвестицій 1,5 року, внутрішня норма прибутковості 50,36 %. Заміна 

верстатів на більш продуктивні і енергоефективні дозволить зменшити річні 

витрати на 177 тис. грн., термін окупності капітальних вкладень 2 роки. 

Інвестиції в основні виробничі фонди сприяють зростанню обсягів продукції, 

економії енергоресурсів і підвищенню ефективності діяльності ПрАТ 

«Прогрес».  

Значимість роботи полягає в тому, що обґрунтовані пропозиції щодо 

забезпечення ефективної інвестиційної діяльності підприємства можуть бути 

використані у практичній діяльності ПрАТ «Прогрес». 

 

 

 

 



ABSTRACT 

master's qualification work 

student group 073m-18z-3 

Dnipro University of Technology 

Huba Оleksandra Vitaliivna 

on the topic: Provision of effective investment activities of an enterprise (based on 

the materials of Private JSC “Progress”) 

 

INVESTMENTS, EFFICIENCY, INVESTMENT ACTIVITIES, FIXED 

PRODUCTION ASSETS, PRODUCTIVITY, PROFITABILITY, PAYMENT OF 

INVESTMENTS 

 

Structure of the work: 95 pages of computer text; 24 pictures; 28 tables; 51 

link source. 

The object of the research is the process of provision of effective investment 

activities of the enterprise of Private JSC “Progress”. 

The purpose of the qualification work is theoretical substantiation and 

development of practical recommendations for provision of effective investment 

activities of the enterprise of PJSC “Progress”.  

The main results of the master's qualification work are as follows: 

– theoretical and methodological bases of the enterprise's investment activity 

are investigated; 

– PJSC “Progress” enterprise and technological process of furniture 

production is characterized; 

– the types and volumes of production and sales of production of the 

enterprise are investigated; 

– financial and economic indicators and financial condition of PJSC 

“Progress” are analyzed; 

– the analysis of the personnel efficiency of the enterprise is carried out; 

– the fixed assets of the enterprise are investigated; 



– the decision on increase of the efficiency of investment activity of PJSC 

“Progress” is substantiated. 

The results of the master's qualification work are recommended for use in 

the investment activity of PJSC “Progress” and other furniture companies. 

The scope of the research results is the investment activity of the enterprise. 

Improvement of economic efficiency of PJSC “Progress” is expected as a 

result of implementation of the investment project of installation of new equipment 

(additional line for making blanks in the billet shop and additional sewing 

machines in the sewing shop) in order to increase the sale of sofas. The effect is 

profit 4810 thousand UAH for the first year of the project, the net present value of 

the investment project is 7236 thousand UAH, the profitability index is 2.3, the 

discounted payback period is 1.5 years, the internal rate of return is 50.36%. 

Replacing the machines with more productive and energy efficient ones will 

reduce the annual expenses by 177 thousand UAH, the payback period of 2 years. 

Investments in fixed assets contribute to the growth of production volumes, saving 

energy resources and improving the efficiency of PJSC “Progress”. 

The significance of the work lies in the fact that substantiated proposals for 

ensuring efficient investment activity of the enterprise can be used in the practical 

activity of PJSC “Progress”. 
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