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СТАТИЧНІ ТА ДИНАМІЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Інвестиції та інвестиційна діяльність завжди знаходяться в центрі уваги
економічної думки. Питання про інвестиції є дуже актуальним у сучасній
економіці, оскільки будь – яке підприємство формується і розвивається на
основі фінансування та інвестицій, а інвестиційна діяльність визначає умови
економічного розвитку.
Закон України "Про інвестиційну діяльність" (ст. 1) визначає інвестиції
як усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти
підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється
прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект [1].
Інвестиційні проекти народжуються з потреб підприємства. Умовою
життєздатності інвестиційних проектів є їх відповідність інвестиційної
політики і стратегічним цілям підприємства, які знаходять основне вираження
у підвищенні ефективності його господарської діяльності.
Оцінка ефективності інвестиційних проектів - один з головних елементів
інвестиційного аналізу; є основним інструментом правильного вибору з
декількох інвестиційних проектів найбільш ефективного, вдосконалення
інвестиційних програм і мінімізації ризиків.
Оцінка інвестиційних проектів вимагає проведення детального аналізу,
наявності великої кількості даних та проведення відповідних розрахунків.
Метою цього, окрім всього іншого, є зниження до прийнятих меж ступеня
ризику інвестування,
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З теорії та практики випливає значна кількість різних методів оцінки
ефективності інвестиційних проектів.
На даному етапі господарювання існує дві основні групи методів оцінки
економічної ефективності інвестиційних проектів: статичні та динамічні.
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недисконтованих грошових потоків, тобто вони не враховують зміну вартості
грошей в часі. Такі методи здебільшого використовувались в умовах
командно-адміністративної системи.
Динамічні ж методи, навпаки, враховують зміну вартості грошей в часі
і передбачають приведення вартостей усіх грошових потоків до одного й того
ж самого періоду шляхом їх дисконтування чи компаундингу (нарощування).
Саме динамічні методи набули широкого застосування в більшості країн світу.
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загальнопридатними для застосування в рикових умовах.
Методи оцінки інвестиційних проектів не у всіх випадках можуть бути
єдиними, так як інвестиційні проекти досить значно різняться за масштабами
витрат, термінів їх корисного використання, а також по корисним результатам.
Найчастіше використовуються такі показники: чистий потік грошових
засобів; період окупності інвестицій, чиста (нетто) теперішня вартість;
внутрішня ставка (норма) доходу; індекс прибутковості.
Динамічні методи оцінки ефективності

інвестицій потребують

визначення обґрунтованої ставки дисконтування.
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