
 

1  

 

Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет  

«Дніпровська політехніка» 

 

Кафедра прикладної економіки, підприємництва та публічного управління 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

кваліфікаційної роботи бакалавра 

 

Студентки    Карпової Ірини Євгеніївни 

Академічної групи       076-18зск-1 

Спеціальності   076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

за освітньою програмою   Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

на тему :  «Обгрунтування засад управління інвестиційною діяльністю 

промислового підприємства». 

 

 

Керівники 
Прізвище, 

ініціали 

Оцінка за шкалою 
Підпис 

рейтинговою інституційною 

кваліфікаційної 

роботи  

  Терехов Є.В. 

 
   

     

     

 
Рецензент     

 

Нормоконтролер     

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро 

2021 
 



 

2  

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

завідувач кафедри 

 прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

 _____    ВагоноваО.Г. 

«_____»_____________ 2021 року 

ЗАВДАННЯ 

на кваліфікаційну роботу бакалавра 

Студентці   Карповій Ірині Євгеніївні 

академічної групи     076-18зск-2 

спеціальності   076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

за освітньою програмою  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

на тему «Обгрунтування засад управління інвестиційною діяльністю 

промислового підприємства».  

затверджену наказом ректора НТУ «Дніпровська політехніка» від 25 травня 

2021 р.  № 293-с 

 

Розділ Зміст 
Термін 

виконан

ня 

 

1. Теоретичний  

Визначення сучасних підходів до 

здійснення інвестиційної діяльності. 

Оцінювання інвестиційних проєктів.  

 

04.05.21-

17.05.21 

 

2. Аналітичний 

Організаційно-економічна характеристика 

підприємства, оцінювання доцільності 

здійснення інвестиційної діяльності. 

Визначення факторів ефективності 

інвестицій. 

18.05.21-

31.05.21 

 

3. Прикладний  

Розробка рекомендацій щодо підвищення 

ефективності інвестиційної діяльності 

підприємства.  

01.06.21-

14.06.21 

 

Завдання видано       __________________     

(підпис керівника)                  (прізвище, ініціали) 

Дата видачі    04.04.2021 р. _  

Дата подання до екзаменаційної комісії     22.06.2021 р.   

Прийнято до виконання   ____________     

(підпис студента)                  (прізвище, ініціали) 

 



 

3  

 

 

РЕФЕРАТ 

 

          ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПРОЄКТ, МОДЕРНІЗАЦІЯ, 

ПІДПРИЄМСТВО, ЕФЕКТИВНІСТЬ. 

         Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи бакалавра на тему 

«Обгрунтування засад управління інвестиційною діяльністю промислового 

підприємства». 

60 сторінок, в т.ч. 4 рис., 8  табл., список використаних джерел на  3  

сторінках  з  29  найменувань та три додатки. 

Об’єктом дослідження є інвестиційний процес на промисловому 

підприємстві. 

Предметом дослідження є теоретичні засади та практичні аспекти 

управління інвестиційними проектами промислового підприємства. 

Мета дослідження – обґрунтувати методичні засади та розробити 

практичні рекомендації щодо управління інвестиційним процесом на 

промисловому підприємстві. 

           Методи дослідження – метод наукового узагальнення і систематизації, 

статистичний,  аналітичний, графічний методи. 

Отримані результати. У першому розділі pозкpито значення інвестиційної 

діяльності для розвитку підприємств. Здійснений огляд літературних джерел за 

темою дослідження.  

  У другому розділі визначені організаційні засади здійснення 

інвестиційної діяльності на вітчизняних підприємствах.  

У третьому розділі надані рекомендації щодо підвищення інвестиційної 

діяльності промислового підприємства. 

Сфера практичного застосування результатів роботи – підприємства за 

видами економічної діяльності, що здійнюють реальні інвестиції. 
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