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РЕФЕРАТ

В  роботі  розглянуті  методичні  аспекти  формування  та  функціонування 

механізму  інвестиційного  забезпечення  підприємства,  досліджено  сутність  та 

значення  механізму  інвестиційного  забезпечення  в  діяльності  промислового 

підприємства,  визначено  його  складові  та  особливості  функціонування; 

проведено  аналіз  показників  господарської  діяльності  та  фінансового  стану 

машинобудівного  підприємства;  здійснено  оцінювання  рівня  інвестиційного 

забезпечення  промислового  підприємства  та  його  інвестиційного  потенціалу, 

запропоновано  інструментарій  управління  інвестиційним  забезпеченням 

підприємства на основі сценарного підходу

Ключові  слова: інвестиційне  забезпечення,  механізм  інвестиційного 

забезпечення, інвестиційна стратегія, інвестиційний потенціал

The  methodical  aspects  of  the  formation  and  functioning  of  the  investment 

support  mechanism of  the  enterprise  are  considered  in  the  work,  the  essence  and 

significance of the mechanism of investment support in the activity of the industrial 

enterprise are investigated, its components and features of functioning are determined; 

the analysis of indicators of economic activity and financial condition of machine-

building enterprise was carried out; the estimation of the level of investment support 

of  the  industrial  enterprise  and  its  investment  potential  was  made,  the  toolkit  for 

management of investment support of the enterprise was proposed on the basis of the 

scenario approach

Key  words: investment  support,  investment  support  mechanism, 

investment strategy, investment potential
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