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МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Для того, щоб стати дійсно незалежною державою, підвищити не тільки
добробут своїх громадян, а й загальний економічний рівень розвитку країни до
загальноєвропейського, насамперед, треба визначити

стратегічний напрям

державної економічної політики. Це інноваційний розвиток економіки. Основна
структурна ланка – це промислове підприємство. Тому розробка ефективної
інноваційної політики промислового підприємства є найважливішою задачею
сьогодення.

Розробка

ефективної

інноваційної

підприємства тісно пов'язана з визначенням

політики

промислового

методів оцінки ефективності

інвестиційних рішень.
В основі прийняття інвестиційних рішень лежить оцінка інвестиційних
якостей передбачуваних об'єктів інвестування, яка відповідно до методики
сучасного інвестиційного аналізу ведеться по певному набору критеріальних
показників

ефективності.

Визначення

значень

показників

ефективності

інвестицій дозволяє оцінити розглянутий інвестиційний об'єкт з позицій
прийнятності для подальшого аналізу, зробити порівняльну оцінку ряду
конкуруючих інвестиційних об'єктів та їх ранжування, здійснити вибір
сукупності інвестиційних проектів, що забезпечують заданий співвідношення
ефективності і ризику.
У найбільш загальному значенні під інвестиційним проектом розуміють
будь-яке вкладення капіталу на термін з метою отримання доходу. У спеціальній
економічній літературі з інвестиційного проектування і проектного аналізу
інвестиційний проект розглядається як комплекс взаємопов'язаних заходів,
спрямованих на досягнення певних цілей протягом обмеженого періоду часу. [1]

Часовий фактор відіграє ключову роль в оцінці інвестиційного проекту. Та
обставина, що рух грошових потоків, викликаний реалізацією інвестиційних
проектів, відбувається протягом ряду років, ускладнює оцінку їх ефективності. З
урахуванням того, що впровадження інвестиційних проектів протягом тривалого
періоду часу впливає на економічний потенціал і результати господарської
діяльності підприємства, помилка в оцінці їх ефективності може призвести до
значних фінансових ризиків та втрат.
Однією з найвідоміших спроб ввести стандартизований підхід до оцінки та
аналізу

інвестиційних

проектів

була

діяльність

Міжнародного

центру

промислових досліджень при ЮНІДО (Industrial Development Organisation UNIDO). У 1972 р. було опубліковано «Керівництво з оцінки проектів», яке стало
значним дослідженням з цього питання. [2]
Відновлення економічного і соціального потенціалу у сучасних умовах
розвитку вітчизняної економіки великою мірою залежить від зростання
інвестицій у промислові підприємства. Підвищення ролі України як активного
учасника світового господарства можливе за досягнення високої ефективності
інвестиційних проектів, що є визначальним чинником зростання економічного
потенціалу країни загалом та показників діяльності господарюючих суб’єктів,
зокрема.
Це передбачає вдосконалення методичної бази наукових досліджень,
вирішення

низки

важливих

завдань

при

обґрунтуванні

ефективності

інвестиційних проектів промислових підприємств України, що забезпечують
об'єктивну і достовірну їх оцінку.
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