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Об’єктом дослідження є процес управління інвестиційними проектами 

підприємства 

Предметом дослідження є теоретичні й методичні засади, а також 

практичні аспекти управління інвестиційними проектами підприємства.  

Мета дослідження – узагальнити науково-методичні основи й теоретично 

обґрунтувати процес управління інвестиційними проектами промислового 

підприємства.  

Методи дослідження – метод наукового узагальнення і систематизації, 

статистичний,  аналітичний, графічний методи. 

Отримані результати. У першому розділі pозкpито стан проблеми та 

теоретичні основи підвищення ефективності інвестиційної діяльності 

підприємства. 

  У другому розділі проаналізовані методичні основи оцінювання 

ефективності реалізації інвестиційних проектів підприємств.  

У третьому розділі наведено напрями підвищення ефективності 

інвестиційної діяльності підприємства. 
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