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РЕФЕРАТ

У тексті роботи: сторінок 133, рисунків 9, формул 15, таблиць 38,
використано літературних джерел 37.

Випускна робота присвячена  вирішенню актуального науково- 
практичного завдання щодо забезпечення ефективності інвестиційної
діяльності підприємства. В дослідження розглянуті питання особливостей
взаємозв’язку інвестиційної діяльності та економічного розвитку
машинобудівних підприємств; вивчення проблем та перспектив розвитку
інвестиційної діяльності підприємства; оцінка ефективності інвестиційної
діяльності ДАХК «Дніпровський машинобудівний завод» та економічного
розвитку; обґрунтування рішення щодо визначення оптимальної структури
інвестиційних коштів в умовах економічного зростання підприємства;
побудова моделі оптимізації власних та залучених коштів з метою
підвищення ефективності інвестиційної діяльності ДАХК «Дніпровський
машинобудівний завод» в умовах економічного зростання підприємства;
визначення ефективності та доцільності здійснення інвестиційного проекту
щодо введення нової технології нарізання металу та визначення його впливу
на економічний розвиток підприємства; визначення джерел фінансування
інвестиційного проекту для підвищення його ефективності. 

Ключові слова: інвестиційна діяльність; інвестиції; економічнийрозвиток 
підприємства; система взаємозв’язку інвестиційної діяльності та
економічного розвитку підприємства; машинобудування; ефективність
інвестиційної діяльності; прогнозні моделі; розвиток інвестиційної діяльності.

The final work is devoted to solving the actual scientific and practical task of
ensuring the efficiency of the investment activity of the enterprise. The study
considers the features of the relationship between investment activity and
economic development of machine-building enterprises; study of problems and
prospects of development of investment activity of the enterprise; assessment of
the efficiency of the investment activity of DACC "Dniprovsky Machine-Building
Plant" and economic development; substantiation of the decision on determining
the optimal structure of investment funds in the conditions of economic growth of
the enterprise; construction of a model of optimization of own and borrowed funds 
in order to increase the efficiency of investment activity of DACC "Dniprovsky
machine-building plant" in the conditions of economic growth of the enterprise;
determination of efficiency and appropriateness of carrying out an investment
project on the introduction of a new technology of cutting metal and determining
its impact on the economic development of the enterprise; definition of sources of
financing of the investment project to increase its efficiency.

Key words: investment activity; investment; economic development of the
enterprise; system of interconnection of investment activity and economic
development of the enterprise; engineering; efficiency of investment activity;
predictive models; development of investment activity.


