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В  магістерській  роботі  досліджено  теоретико-методичні  аспекти

економічної  оцінки  інвестиційних  проектів;  проаналізовані  існуючі  методи

економічного  обґрунтування  реалізації  інвестиційних  проектів;  розглянуті

сучасний  стан  та  перспективи  розвитку  підприємств  хімічної  промисловості

України; проаналізовані техніко-економічні показники діяльності підприємства;

проведений  аналіз  фінансового  стану  підприємства;  проведений  аналіз

організаційно-економічного  механізму  реалізації  інвестиційних  проектів

підприємства; розглянуті питання охорони праці на ПАТ «КЗТВ»; побудована

прогнозна  модель  оцінки  ефективності  механізму  реалізації  інвестиційних

проектів на підприємстві; проаналізовані можливості поліпшення ефективності

роботи  організаційно-економічного   механізму  реалізації  інвестиційних

проектів на промислових підприємствах.

Ключові слова: аналіз,  механізм, прогнозування, модель, ефективність,

інвестицій, впровадження, відбір, оцінка.

In the master's thesis the theoretical and methodical aspects of the economic

evaluation  of  investment  projects  are  investigated;  analyzed  existing  methods  of

economic substantiation of investment projects implementation; the current state and

prospects of the enterprises of the chemical industry of Ukraine are considered; the

technical and economic indicators of the enterprise activity are analyzed; conducted

an analysis of the financial condition of the enterprise; the analysis of organizational

and economic mechanism of realization of investment projects of enterprise; issues of

labor protection at PJSC "KСВР" are considered; a predictive model for assessing the

effectiveness  of  the  mechanism  for  implementing  investment  projects  in  the

enterprise  was  constructed;  the  possibilities  of  improving  the  efficiency  of  the

organizational  and  economic  mechanism  of  realization  of  investment  projects  at

industrial enterprises are analyzed.

Keywords: analysis, mechanism, forecasting, model, efficiency, investments,

implementation, selection, evaluation.


