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РЕФЕРАТ 

 

РЕАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, 

ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПІДПРИЄМСТВО, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ, 

ГРОШОВИЙ ПОТІК, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ.   

         Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи бакалавра на тему 

«Розробка стратегії інвестиційної діяльності підприємства». 

61 сторінка, в т.ч. 4 рис., 8  табл., список використаних джерел на  4  

сторінках  з  39  найменувань та два додатки. 

Об’єктом дослідження є процес здійснення інвестиційної діяльності на 

підприємстві.  

Предметом дослідження є теоретичні й методичні засади, а також 

практичні аспекти управління інвестиційними проектами підприємства.  

Мета дослідження – теоретико-методологічні засади і практичні аспекти 

інвестиційної діяльності за розробки стратегічних планів підприємства.  

Методи дослідження – метод наукового узагальнення і систематизації, 

статистичний,  аналітичний, графічний методи. 

Отримані результати. У першому розділі pозкpито сучасний стан 

інвестування в Україні та методичні підходи до обгрунтування доцільності 

реалізації інвестиційних проектів підприємства.  

  У другому розділі проаналізовані умови здійснення інвестицйної 

діяльності на підприємстві.  

У третьому розділі наведені рекомендації щодо підвищення інвестиційної 

діяльності підприємства. 

Сфера практичного застосування результатів роботи – підприємства 

будь-якої сфери діяльності, що здійнюють реальні інвестиції. 
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