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РЕФЕРАТ 

 

У сучасній системі ринкових відносин інвестиції є найважливішою 

економічною категорією та відіграють значущу роль для простого і 

розширеного відтворення, структурних перетворень, максимізації прибутку 

та на цій основі вирішення багатьох соціальних проблем. Постійно зростаюча 

економіка вимагає все більше і більше фінансових ресурсів на розвиток 

нових інвестиційних проектів. Для всіх промислових підприємств, але 

особливо тих, що відносно благополучні та цілком успішно вирішують 

проблему розвитку власного виробництва, досить гострою залишається 

проблема дефіциту інвестиційних коштів .  

Інвестиційна привабливість в сучасних умовах є однією з 

найважливіших характеристик діяльності господарюючого суб'єкта, оскільки 

прямо впливає на перспективи його розвитку, конкурентоспроможність, 

фінансову стійкість, кредитоспроможність. Грамотна інвестиційна політика 

господарюючого суб'єкта дозволяє залучати додаткові інвестиції, ефективно 

їх використовувати і зміцнювати своє фінансове становище. 

Питання інвестиційної привабливості промислових підприємств та їх 

інвестиційної діяльності були розглянуті такими закордонними та 

вітчизняними вченими, як Бандурін А. В.,  Бланк И. А., Буткевич С. А., 

Гайдуцький А. П., Куренкова Д., Бриль Р., Носова О. В., Мамуль Л. О., 

Чернявська Т. А., Орехов С. А., В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д., 

Юр’єва О. Г., Епштейн Г.А., Мейер К.Е. та інші. В основному їх наукова 

праця була напрямлена на виявлення можливостей інвестиційного розвитку 

промислових підприємств. Але мало наукових праць висвітлювали факторні 

особливості інвестування і т.д. Тому, надалі розвиток наукових робіт з 

планування інвестицій промислових підприємств повинен бути напрямлений 

на комплексну оцінку інвестиційної привабливості підприємств на факторів, 

які вливають на їх діяльність. 



Мета магістерської дипломної роботи полягає в дослідженні  питань 

планування інвестиційної діяльності підприємства на зовнішніх ринках та 

розробка рекомендацій з вдосконалення системи планування інвестиційної 

діяльності ДНВП Об’єднання «Комунар» на зовнішніх ринках.  

Предметом дослідження магістерської дипломної роботи є теоретичні та 

методичні положення планування інвестиційної діяльності промислових 

підприємства на зовнішніх ринках збуту. Об'єктом дослідження магістерської 

дипломної роботи є планування інвестиційної діяльності ДНВП Об’єднання 

«Комунар» на зовнішніх ринках. 

Для досягнення поставленої мети магістерської дипломної роботи, 

необхідно вирішити такі завдання: 

1) аналіз теоретичних основ інвестиційної діяльності промислових 

підприємств; 

2) дослідження методів оцінки інвестиційної привабливості 

промислових підприємств на зовнішніх ринках збуту; 

3) аналіз фінансово-економічного стану ДНВП Об’єднання «Комунар»; 

4) аналіз зовнішньоекономічної діяльності ДНВП Об’єднання 

«Комунар»; 

5) аналіз системи планування інвестиційної діяльності ДНВП 

Об’єднання «Комунар» на зовнішніх ринках; 

6) обґрунтування напрямів здійснення  інвестиційної діяльності ДНВП 

Об’єднання «Комунар» на зовнішніх ринках; 

7) проведення оцінки економічної ефективності запропонованих 

рекомендацій. 

Теоретичною та методологічною базою написання магістерської 

дипломної роботи  слугували наукові матеріали, статті, монографії, Інтернет, 

світових організацій та форумів, офіційна інформація Державного комітету 

статистики України, дані статистичної та фінансової звітності ДНВП 

Об’єднання «Комунар» та інше. 

 



 
 


