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АНОТАЦІЯ

      Дипломну магістерську роботу присвячено дослідженню теоретичних
положень та обґрунтуванню практичних напрямів удосконалення управління
інвестиційною діяльністю підприємства. На підставі дослідження діяльності
ПрАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» обгрунтовано основні напрямки
підвищення ефективності реальних інвестицій шляхом розробки інвестиційної
стратегії та розрахунку показників пропонованого інвестиційного проекту.

    Ключові слова: інвестиції, управління, підприємство, механізми, проект,
інвестиційна стратегія.

                                                           SUMMARY

      The master's thesis is devoted to the study of theoretical provisions and
substantiation of practical directions of improvement of management of investment
activity of the enterprise. Based on the research of the activity of PJSC “Kremenchug
City Dairy Plant”, the main directions of improving the efficiency of real investment
are substantiated by developing an investment strategy and calculating the indicators
of the proposed investment project.

     Keywords: investments, management, enterprise, mechanisms, project,
investment strategy.

      
  


