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Ступінь достовірності та обґрунтованості наукових положень, висновків і 

результатів, сформованих у дисертації 

 

Аналізуючи текст дисертації, автореферату та публікацій Крилова Д.В., 

можна зробити висновок, про високу ступінь обґрунтованості наукових 

положень, висновків і результатів. 

Перш за все вони спираються на сучасні теоретичні та практичні 

економічні дослідження за темами реалізації інвестиційних проектів та 

розвитку організаційно-економічного механізму реалізації даних проектів, 

проаналізовано значний обсяг актуальних праць вітчизняних та зарубіжних 

науковців, що дозволило автору сформувати сучасне бачення проблеми та 

ґрунтовно підійти до розв’язання завдань визначених у дисертаційній роботі.  

Достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій 

підтверджується використанням інформаційної бази дослідження, а саме: 

офіційна статистична інформація; звітність та первинна документація 

підприємств України; річна бухгалтерська та оперативна звітність промислових 

підприємств Запорізької області та України; нормативно-правові акти; публікації 

вітчизняних та зарубіжних вчених. Варто відзначити, що список використаних 

джерел в дисертаційній роботі складається з 415 найменувань.  

Автором дисертаційної роботи чітко сформульовано та визначено мету і 

завдання дослідження, обґрунтовано необхідність використання 

методологічних, методичних, теоретичних підходів з метою їх виконання, 

розроблено та апробовано результати дисертації, що дозволило вирішити ряд 

окреслених проблем. Доцільно відзначити, що завдання дослідження, 

положення наукової новизни, висновки дисертаційної роботи є логічно 

побудованими та взаємопов’язаними. Висновки за розділами та загальні 

висновки становлять єдине ціле, а результати дослідження можуть бути 

використані у практичній діяльності промислових підприємств. 

З наукових праць, виданих у співавторстві, використано тільки ті 

результати, які отримано автором особисто.  

У дисертаційній роботі матеріали та висновки кандидатської дисертації 

автора не використовувались.  

Дисертаційна робота Крилова Д.В. виконана на належному теоретичному, 

методологічному і методико-прикладному рівні та є завершеним науковим 

дослідженням. Автор дисертації має високий рівень наукової компетентності, 

що пояснюється послідовною структурою побудови дисертаційного 

дослідження, всеохоплюючим характером вирішення поставленої проблеми та 

змістом самої роботи. Основні наукові положення, висновки та результати 

дисертації є достовірними та обґрунтованими про що свідчить використання 

загальнотеоретичних, спеціальних, міждисциплінарних методів наукового 

дослідження, серед яких використані такі: метод групування та 

систематизування; метод системного аналізу та формалізації складних 

структур, узагальнення та наукової абстракції; аналізу і синтезу; системний 
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підхід, абстрактно-логічний; історичний метод; статистичний аналіз; метод 

експертних оцінок; порівняння, факторний аналіз; метод абсолютних і 

порівняльних переваг, структурно-логічного аналізу; метод математичного 

моделювання, матричний метод; метод регресійного та кореляційного аналізу; 

морфологічний аналіз; графічний.  

Таким чином, можна стверджувати, що результати отримані в процесі 

наукового дослідження Крилова Д.В. та опубліковані в дисертації, авторефераті 

та публікаціях мають високий ступінь обґрунтованості і мають наукову 

достовірність, а також підтверджуються і тим, що вони доповідалися та 

схвалені на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях  

З точки зору мети дослідження і вирішених у процесі її досягнення 

завдань, назва дисертаційної роботи «Розвиток організаційно-економічного 

механізму реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємствах» 

повністю відповідає її змісту.  

 

Структура дисертаційної роботи та зміст її основних положень  

 
Загальний обсяг дисертації складає 490 сторінок, із них 369 сторінок 

займає основний текст роботи. Загалом дисертаційна робота складається зі 
вступу, 5 розділів, 15 підрозділів, висновків, списку використаних джерел з 415 
найменувань та 42 додатків.  

У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретико-методологічні 

основи формування та реалізації інвестиційних проектів» (с. 19-84) автором 

розв’язано завдання уточнення поняття «інвестиційний проект» на засадах 

виокремлення ознак, особливостей такого проекту (с. 19-29), доповнення 

класифікаційних ознак інвестиційних проектів з урахуванням ступеню 

фінансової стійкості, характеру окупності і ризику та результативності (с. 30-

39), надання авторського трактування поняття «управління інвестиційним 

проектом» на підставі виокремлення комплексу дій, особливостей управління 

інвестиційними проектами (с. 40-43), систематизації етапів процесу управління 

інвестиційним проектом, які доповнено первинними, вторинними та 

функціональними етапами (с. 44-59), удосконалення механізму забезпечення 

розвитку інвестиційного потенціалу промислового підприємства (с. 60-80). 

У другому розділі дисертаційної роботи «Методологічні засади 

організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних проектів 

підприємств» (с. 85-148) дисертантом розвинуто класифікацію чинників впливу 

на формування організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних 

проектів, які поділено на регульовані та нерегульовані (с. 85-102), розроблено 

концептуальні засади організаційно-економічного механізму реалізації 

інвестиційних проектів промислового підприємства який базується на 

сукупності взаємопов’язаних елементів (с. 103-122), удосконалено методологію 

використання організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційного 

проекту (с. 123-136), систематизовано і доповнено принципи організаційно-
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економічного механізму, які поділено на первинні та вторинні (с. 137-145).  

У третьому розділі дисертаційної роботи «Сучасний стан реалізації 

інвестиційних проектів на промислових підприємствах» (с. 149-224) автором 

розв’язане завдання щодо визначення взаємозв’язку організаційно-економічного 

механізму з процесом реалізації і розвитку інвестиційних проектів на 

промислових підприємств (с. 149-169), характеристики особливостей та 

визначення доцільності реалізації інвестиційних проектів на промислових 

підприємствах (с. 170-191). Окрім того, у третьому розділі, дисертантом 

з’ясовано необхідність розвитку організаційно-економічного механізму 

реалізації інвестиційних проектів, а також детально проаналізовано діяльність 

підприємств харчової промисловості (с. 192-219).  

Четвертий розділ дисертаційної роботи «Методологічні підходи до оцінки 

ефективності розвитку організаційно-економічного механізму реалізації 

інвестиційних проектів на промислових підприємствах» (с. 225-300) містить 

положення щодо удосконалення методологічного підходу до комплексної 

оцінки ефективності інвестиційних проектів на промислових підприємствах 

(с. 225-242), розробки моделі реалізації інвестиційних проектів на підставі 

розвитку організаційно-економічного механізму (с. 243-276). Одночасно, у 

четвертому розділі, автором ретельно розглянуто особливості здійснення 

комплексної оцінки ефективності інвестиційних проектів на підприємствах 

харчової промисловості (с. 277-296).  

У п’ятому розділі дисертаційної роботи «Розробка методологічних засад 

оцінки ефективності інвестиційних проектів з урахуванням подальшого 

розвитку їх організаційно-економічного механізму» (с. 301-392) автор 

розглянув підхід до розвитку організаційно-економічного механізму 

інвестиційних проектів, який ґрунтується на розробці системи управління 

інвестиційними проектами та на перерозподілі інвестиційних проектів на 

підприємствах (с. 301-328), розвинув методику оцінки синергетичного ефекту 

процесів розвитку організаційно-економічного механізму інвестиційних 

проектів (с. 329-355), а також навів підхід до управління організаційно-

економічним механізмом реалізації інвестиційного проекту шляхом 

прогнозування ефективності даного механізму у плановому періоді (с. 356-388). 

 

Наукова новизна положень, висновків та результатів дисертації 

 

Дисертаційна робота Крилова Д.В. містить низку положень, висновків, 

рекомендацій та результатів, яким притаманна наукова новизна та практична 

значущість. Відповідно новизна викладена логічно, послідовно та системно. 

Представлені в дисертаційній роботі результати мають високий рівень 

теоретичної, методичної та методологічної обґрунтованості.  

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи та автореферату 

дозволило чітко визначити ключові положення, пропозиції, висновки автора, 

що містять елементи наукової новизни. Загалом, серед результатів здійсненого 
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дослідження заслуговує на увагу надане автором визначення сутності поняття 

«інвестиційний проект», під яким запропоновано розуміти процес розробки та 

прийняття управлінських і організаційних рішень, які визначають потребу в 

інвестиційних ресурсах та охоплює всі сфери діяльності підприємства і 

спрямований на досягнення цілей підприємства в довгостроковій перспективі за 

умов обмеженості ресурсів і існуючих загроз (с. 26-29). 

Виконані дослідження існуючих підходів дозволили автору розширити 

класифікацію інвестиційних проектів за такими ознаками: за ступенем 

фінансової стійкості – абсолютно стійкі, стійкі, низький рівень стійкості, 

нестійкі; за характером окупності – високоокупні, середньоокупні, неокупні; 

характером дії ризику – ризик розробки проекту, ризик впровадження проекту, 

ризик реалізації проекту, ризик оцінки отриманих результатів; за 

результативністю проекту – високорезультативні, середньо-, низько- (с. 30-39). 

В дисертаційній роботі за результатами аналізу зарубіжної та вітчизняної 

літератури надано авторське трактування терміну «управління інвестиційним 

проектом», який розглянуто як організаційно-економічний процес, пов'язаний з 

виконанням комплексу дій, методів спрямованих на реалізацію проекту шляхом 

вибору ефективних інвестиційних проектів з урахуванням ризиків оточуючого 

середовища, обмеженості ресурсів та тривалості дії кожного проекту з метою 

максимізації прибутку та мінімізації витрат (с. 40-43). 

Автором систематизовано та розширено етапи процесу управління 

інвестиційним проектом на підприємстві, які було поділено на первинні, 

вторинні та функціональні етапи, що дає змогу раціонально організувати 

процес управління інвестиційним проектом шляхом розподілу обов’язків між 

учасниками проекту, розробки заходів зниження рівня впливу ризиків та 

здійснення контролю за процесом реалізації проекту (с. 44-53).  

У дисертаційній роботі автором удосконалено механізм забезпечення 

розвитку інвестиційного потенціалу промислового підприємства, який є 

сукупністю методів, інструментів, інформаційного та правового супроводу, 

здійснюється шляхом дотримання встановлених нормативів та забезпечує 

поліпшення не лише інвестиційного потенціалу підприємства, але й 

активізацію інвестиційної діяльності в цілому (с. 63-77). 

Автором розвинуто класифікацію чинників впливу на формування та 

функціонування організаційно-економічного механізму реалізації 

інвестиційних проектів, які розподілено на регульовані (маркетингові, 

інвестиційні, інноваційні, фінансові, технологічно-виробничі, інформаційні, 

трудові, часові, захисні, організаційні, сировинні) та нерегульовані (економічні, 

політичні, правові, соціальні, інформаційні, технологічні, організаційні, екологічні) 

на підставі визначення сильних і слабких сторін підприємства, що сприяє 

усуненню впливу виокремлених чинників на процес реалізації проекту (с. 95-102). 

Важливим науковим здобутком дисертанта є удосконалений 

організаційно-економічний механізм реалізації інвестиційних проектів на 

промислових підприємствах, який здійснюється шляхом виділених у ньому 
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інструментів, важелів управління та підсистем управління та спрямований на 

налагодження організації, регулювання, планування інвестиційного проекту 

(с. 104-122). 

У дисертаційній роботі автором також удосконалено методологію 

використання організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційного 

проекту на промисловому підприємстві, яка є сукупністю методів, принципів, 

функцій, інструментів, важелів, складається із взаємопов’язаних етапів, 

використання яких сприяє підвищенню ефективності реалізації механізму 

(с. 124-136). 

На підставі виконаних досліджень дисертантом розглянуто і доповнено 

принципи організаційно-економічного механізму, які поділено на первинні 

(інвестиційного розвитку, залучення інновацій, альтернативності та ефективності, 

послідовності, цільової спрямованості, адаптації до загроз інвестиційного ринку, 

надійності, нормативно-правового регулювання, раціонального використання 

ресурсів) і вторинні (взаємодії учасників ІП, професіоналізму експертної групи, 

корегування та контролю, управління експертною групою, комплексності та 

системності, безперервності, взаємодії складових елементів організаційно-

економічного механізму, гласності), які є основними правилами при розробці 

механізму (с. 137-145).  
У дисертаційній роботі автором удосконалено методологічний підхід до 

комплексної оцінки ефективності інвестиційних проектів на промислових 
підприємствах, який передбачає здійснення якісного аналізу оцінки 
ефективності і привабливості інвестиційного проекту для учасників 
інвестиційного проекту, дає змогу визначити необхідність участі в проекті 
через розрахунок показників економічної і фінансової оцінки ефективності 
інвестиційного проекту з метою проведення достовірної та простої оцінки, що 
зумовить підвищення інвестиційної діяльності підприємства з урахуванням 
ризиків інвестиційної діяльності промислових підприємств (с. 237-242).  

За результатами виконання дисертаційної роботи дисертантом 
розроблено модель реалізації інвестиційних проектів на підставі розвитку 
організаційно-економічного механізму яка ґрунтується на визначенні 
інвестиційної, економічної, організаційної складових інвестиційного проекту та 
дозволяє за допомогою інструментів і важелів врахувати чинники 
інвестиційного проекту, складові елементи організаційного механізму з метою 
вибору більш ефективного інвестиційного проекту на основі ранжування 
отриманих за математичними методами результатів та з урахуванням 
очікуваного ефекту від проекту, строків його дії, обмеженості ресурсів, що 
дозволить успішно реалізувати інвестиційний проект (с. 247-276). 

Дисертантом розвинуто методологічний підхід до розвитку 
організаційно-економічного механізму інвестиційних проектів на промислових 
підприємствах, який передбачає оцінку інвестиційних можливостей 
підприємства за умови реалізації проекту та здійснюється на підставі 
удосконаленої системи управління інвестиційними проектами і враховує 
перерозподіл інвестиційних проектів за встановленими критеріями (с. 302-328). 

За результатами проведених досліджень автором розроблено методичний 
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підхід до оцінки синергетичного ефекту процесів розвитку організаційно-
економічного механізму інвестиційних проектів, який базується на визначенні 
фінансового, інвестиційного, організаційного, економічного, екологічного і 
соціального ефектів та дозволяє підвищити ефект синергії (с. 330-355). 

У дисертаційній роботі автором запропоновано методичний підхід до 
управління організаційно-економічним механізмом реалізації інвестиційного 
проекту промислового підприємства, що дає змогу підвищити дохідність 
інвестиційного проекту на підставі розрахунку показників інвестиційного, 
економічного, екологічного, організаційного, фінансового ефектів та шляхом 
прогнозування його ефективності (с. 357-388).  

Таким чином, теоретичні, методичні і практичні положення дисертаційної 
роботи Крилова Д.В. розвивають теоретичне розуміння сутності організаційно-
економічного механізму реалізації інвестиційних проектів та дозволяють 
підприємствам покращити інвестиційну діяльність. 

 
Теоретична цінність і практична значущість результатів дослідження 

 

Для економічної науки теоретичне значення отриманих результатів 

мають такі елементи наукової новизни: 
– надано визначення сутності поняття «інвестиційний проект» (п. 1.1); 
– удосконалено і розширено класифікацію інвестиційних проектів 

промислових підприємств (п. 1.1); 
– досліджено та удосконалено сутність понять «управління 

інвестиційними проектами» (п. 1.2); 
– доповнено та розширено етапи процесу управління інвестиційним 

проектом на підприємстві (п. 1.2); 
– удосконалено класифікацію чинників впливу на формування та 

функціонування організаційно-економічного механізму реалізації 
інвестиційних проектів промислових підприємств (п. 2.1); 

– розглянуто та доповнено принципи організаційно-економічного 
механізму підприємства (п. 2.3). 

Поряд з цим, практичну значущість мають наукові результати 
дисертаційної роботи, які заслуговують на використання у діяльності 
промислових підприємств, а також органів державної влади. До ключових 
результатів прикладного характеру слід зарахувати: 

– удосконалити механізм забезпечення розвитку інвестиційного 
потенціалу промислового підприємства (п. 1.3); 

– розвинуто організаційно-економічний механізм реалізації ІП 
промислового підприємства (п. 2.2); 

– удосконалено методологію використання організаційно-економічного 
механізму реалізації інвестиційного проекту на промисловому підприємстві 
(п. 2.3); 

– удосконалено методологічний підхід до комплексної оцінки 
ефективності інвестиційних проектів на промислових підприємствах (п. 4.1);  

– розробити модель реалізації інвестиційних проектів підприємств 
(п. 4.2); 
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– розвинуто методологічний підхід до розвитку організаційно-
економічного механізму інвестиційних проектів на промислових підприємствах 
з урахуванням системи управління та перерозподілу інвестиційних проектів за 
встановленими критеріями (п. 5.1); 

– розроблено методичний підхід до оцінки синергетичного ефекту 
процесів розвитку організаційно-економічного механізму інвестиційних 
проектів (п. 5.2); 

– розвинуто методичний підхід до управління організаційно-
економічним механізмом реалізації інвестиційного проекту промислового 
підприємства (п. 5.3). 

Авторські розробки використані у діяльності Запорізької обласної 
державної адміністрації для врахування рекомендацій щодо впровадження 
методології використання організаційно-економічного механізму реалізації ІП на 
промислових підприємствах області (довідка № 08-26/1989 від 21.06.2016 р.) та 
Департаментом регіонального розвитку Черкаської обласної державної 
адміністрації з метою прогнозування розміру очікуваних ефектів від реалізації ІП, 
проведення оцінки інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку 
(довідка № 686 від 25.05.2016 р.).  

Окремі положення наукових досліджень були використані Українським 
науково-дослідним інститутом олій та жирів Національної академії аграрних наук 
України (УкрНДІОЖ НААН) для удосконалення технологічних процесів на 
діючих підприємствах, впровадження методологічного підходу до комплексної 
оцінки ефективності ІП на промислових підприємствах (довідка № 1/354 від 
18.05.2016 р.) та в діяльності Асоціації «Укроліяпром» для оцінки 
раціональності використання інвестиційного капіталу, використання 
організаційно-економічного механізму реалізації ІП (довідка № 344 від 
14.06.2016 р.). 

Сформовані у дисертаційній роботі методи, моделі та механізми щодо 
забезпечення реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємствах 
за умови розвитку організаційно-економічного механізму застосовано в 
практичній діяльності таких підприємств: ПАТ «Вінницький олійножировий 
комбінат» (довідка № 01/694 від 12.05.2016 р.), ПрАТ «Вовчанський 
олiйноекстракцiйний завод» (довідка № 899 від 27.07.2016 р.), 
ПрАТ «Мелітопольський олiйноекстракцiйний завод» (довідка № 188/1/01 від 
14.07.2016 р.), ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» 
(довідка № 121 від 27.05.2016 р.), ПрАТ «Пологівський олiйноекстракцiйний 
завод» (довідка № 1657/1/04 від 29.08.2016 р.), ПАТ «Чернівецький олійно-
жировий комбінат» (довідка № 254 від 16.06.2016 р.). 

Все вищеозначене дозволяє зробити висновок про те, що дисертаційне 

дослідження має наукове і прикладне значення. 

 

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих наукових працях 

 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи й опублікованими 

працями дисертанта дозволяє стверджувати, що ключові наукові положення, 
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висновки та рекомендації, сформульовані у дисертації, знайшли своє 

відображення у публікаціях автора. У відкритому друці за темою дисертації 

автором опубліковано 50 наукових праць загальним обсягом 51,55 друк. арк. 

(особисто автору належить 50,79 друк. арк.), зокрема: 3 монографії (1 з яких 

одноосібна), 20 статей у наукових фахових виданнях України (з яких 15 

публікацій включені до міжнародних наукометричних баз даних), 1 стаття у не 

фаховому виданні, яке віднесено до міжнародних наукометричних баз даних, а 

також 4 статті у наукових періодичних виданнях інших держав, 22 тез 

доповідей за матеріалами конференцій.  

Всі основні наукові положення, висновки та пропозиції, що винесені на 

захист, одержано автором самостійно. З наукових праць, виданих у 

співавторстві, використано лише ті матеріали, які є результатом особистого 

внеску здобувача. В опублікованих працях достатньою мірою відображено 

сутність результатів виконаного дослідження та їх наукову новизну. Основні 

положення і наукові результати, що представлені у дисертаційній роботі 

Крилова Д.В., доповідалися й отримали позитивну оцінку на 22 Міжнародних 

та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, що дозволяє вважати 

апробацію результатів дисертаційної роботи достатньою. 

Повнота викладення результатів дисертаційної роботи, обсяг і кількість 

друкованих праць відповідають вимогам МОН України на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук.  

 

Відповідність теми дисертації профілю спеціальності 

 

Дисертаційна робота виконана державною українською мовою, якою 

автор володіє на високому рівні. Стиль написання дисертації відповідає 

вимогам, що висуваються до наукових праць такого рівня, а також 

характеризується послідовністю, логічністю, обґрунтованістю. Структура 

дисертації повністю узгоджується з її назвою, метою, і завданнями 

дослідження. Результати дисертаційної роботи відповідають спеціальності 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності).  

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи 

 

Відзначаючи авторський підхід до вирішення досліджуваної 

проблематики та позитивну оцінку викладених положень, висновків і 

рекомендацій, необхідно відмітити ряд положень, які мають дискусійний 

характер та потребують додаткової аргументації, а саме:  

1. Автором запропоновано класифікацію чинників впливу на 

формування та функціонування організаційно-економічного механізму 

реалізації інвестиційних проектів, які розподілено на регульовані та 

нерегульовані (с. 99-102). При цьому не визначено за яких умов та на підставі чого 
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здійснено такий поділ наведених чинників, що обмежує розуміння специфіки 

управлінцями, недостатньо ознайомленими з проблемою.  

2. На ст. 115-116 (рис. 2.10), автором зображено удосконалений 

організаційно-економічний механізм реалізації інвестиційних проектів, який 

містить такі складові: організаційні, мотиваційні, економічні інструменти; 

важелів управління; підсистем управління. При цьому вважаємо, що автору 

доцільно було б навести взаємозв’язок між складовими організаційно-

економічного механізму та чинниками зовнішнього і внутрішнього середовища.  

3. В підрозділі 3.1 автором проведено аналіз інвестиційної активності 

промислових підприємств України за 2011-2015 рр. При цьому, відсутній аналіз 

сучасних тенденцій інвестиційної діяльності іноземних країн та не оцінено 

особливості впровадження інвестиційних проектів в даних країнах, що, на нашу 

думку, бажано було б провести.  

4. Автором в підрозділі 3.3 детально проаналізовано рівень 

функціонування та фінансового розвитку підприємств харчової промисловості 

Запорізької області у 2011-2015 рр., при цьому не зовсім коректно 

сформульовано з якою метою наводиться даний матеріал (с. 192-219).  

5. В роботі проаналізовано використання запропонованого автором 

методичного підходу до оцінки синергетичного ефекту процесів розвитку 

організаційно-економічного механізму інвестиційних проектів (с. 330-355). 

Беручи до уваги той факт, що ефект синергії досягається за умови отримання 

позитивного значення від розрахунку інвестиційного, організаційного, 

економічного, екологічного ефектів, потребує пояснення можливість 

використання наведеного методичного підходу за умови, якщо буде отримане 

від’ємне значення синергетичного ефекту.  

6. На с. 248 дисертаційної роботи автором наведено алгоритм 

розробки моделі реалізації інвестиційних проектів на підставі розвитку 

організаційно-економічного механізму (рис. 4.5). При цьому, недостатньо уваги 

приділено механізму визначення складових моделі і тому, варто було б 

врахувати вплив можливих чинників на складові у контексті формування даної 

моделі та обґрунтувати вибір інвестиційної, економічної та організаційної 

складових.  

7. Не дивлячись на детальний розгляд процесу реалізації 

інвестиційних проектів на підставі використання організаційно-економічного 

механізму на промислових підприємствах, пропонуємо автору більш ретельно 

проаналізувати та конкретизувати передумови реалізації інвестиційних 

проектів, які фінансуються іноземними інвесторами, інформація про які 

представлена на нашу думку недостатньо. 

8. Автором на рис. 1.9 удосконалено механізм забезпечення розвитку 

інвестиційного потенціалу промислового підприємства, що є сукупністю 

методів, інструментів, інформаційного та правового супроводу (с. 70-71). 

Проте, майже, не зрозуміло які переваги та недоліки несе використання даного  
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