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МОДЕЛЮВАННЯ ВИБОРУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  

 
Актуальність дослідження обумовлена зростаючою закономірністю 

взаємодії компаній з суб'єктами ринкової економіки, оскільки інвестиції 
являють собою ефективний засіб конкурентної боротьби і захоплення нових 
ринків. Нововведення дослідження полягає в обґрунтуванні методики 
оцінки ефективності інвестиційного проекту на підприємстві. 

У фінансовій теорії обґрунтування інвестиційних рішень опирається 
на фундаментальні роботи Г. Марковіца, Д. Тобіна, У. Шарпа, Л. Крушвіца, І. 
Мойсеєнко. Проте на сьогоднішній день значна увага приділена саме 
кількісним методам обґрунтування інвестиційних рішень і практично поза 
увагою залишається такий ключовий фактор процесу обґрунтування 
інвестиційних рішень, як якісний метод, до якого і відносять експертні 
методи. 

Метою даної роботи є вибір оптимального інвестиційного проекту за 
допомогою інтегрально експертно-аналітичного методу 

Усі методи інвестиційних рішень поділяються на кількісні та якісні. 
Кількісні методи застосовують у випадках, коли фактори, що впливають на 
вибір рішення можна кількісно визначити та оцінити. Якісні методи 
використовуються тоді коли фактори, що визначають прийняття рішення, 
не можна кількісно охарактеризувати, або вони не піддаються кількісному 
вимірюванню взагалі (експертні методи) [1]. 

Експертний метод – це спосіб прогнозування та оцінки майбутніх 
результатів дій на основі прогнозів фахівців. Такі методи прийняття 
інвестиційних рішень застосовуються у випадках, коли для прийняття 
інвестиційних рішень недостатньо або взагалі неможливо використовувати 
кількісні методи. На практиці найчастіше використовують такі експертні 
методи: метод простого ранжування та метод вагових коефіцієнтів. 
Вивчення існуючої літератури показало, що під процедурою обґрунтування 
прийняття інвестиційних рішень на підприємстві розуміють оцінку 
економічної ефективності [2]. Але ж слід відзначити, що оцінка економічної 
ефективності є завершальним етапом обґрунтування прийняття 
інвестиційних рішень. Разом з тим, не менш важливим етапом є розробка 
інвестиційної стратегії підприємства, добір і ранжування проектів, вибір 
джерел фінансування, прогнозування фінансових потоків. 

Експертна оцінка проекту здійснюється за науково-технічними, 
виробничими, ринковими, фінансово-економічними, соціальними, 
екологічними або іншими критеріями, які передбачені порядком 
проведення конкурсного відбору [3]. 

Науково-технічні повинні включати дані про перспективність 
впровадження науково-технічних рішень, технічний рівень продукції за 
проектом, патентно-правові аспекти проекту, перспективність 
впроваджуваних технологій і удосконалення випуску продукції, 
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застосування очікуваних результатів у майбутньому. Ринкові критерії 
повинні містити дані про відповідність проекту потребам ринку, ємкість 
ринку та тенденції його розвитку, конкурентоспроможність продукції за 
ціною та якістю, передбачені маркетингові заходи. Фінансово-економічні 
критерії повинні включати дані про повну вартість проекту, джерела 
фінансування, співвідношення між обсягом власних і залучених коштів, 
інтегральні показники економічної ефективності проекту та ін. Виробничі 
та організаційні критерії повинні включати дані про календарний план 
реалізації проекту, технологічний рівень існуючого та запланованого 
виробництва, забезпеченість виробництва кваліфікованим персоналом, 
забезпеченість реалізації проекту сировиною, матеріалами, необхідним 
устаткуванням та трудовими ресурсами. Соціальні та екологічні критерії 
повинні включати такі показники, як вплив реалізації проекту на рівень 
зайнятості населення, вплив виробничих процесів, задіяних у реалізації 
проекту, на навколишнє природне середовище 

Запропонований підхід дозволяє здійснити вибір оптимального 
рішення, визначити узагальнену економічну вигідність інвестицій з точки 
зору фінансової віддачі від них урахуванням тимчасового чинника. 
Отримані результати можуть бути використані в діяльності підприємства у 
сфері стратегічного планування розвитку підприємства, оскільки чітке 
регулювання інвестиційних проектів дає можливість отримувати більшу 
ефективність від цих вкладень. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 Бочаров В.В. Инвестиции / В.В. Бочаров. – СПб.: Питер. – 2009. – 
288с. 

 Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты / Л. Крушвиц; пер. с нем.; 
под общ. ред. В.В. Ковалева и З.А. Сабова. – СПб.: Питер, 2011, 432с. 

 Мойсеєнко І.П. Інвестування / І.П. Мойсеєнко. – К.: Знання, 2009. 
– 490с. 

 
 

Ольга Наконечник, 
студентка 6 курсу  

гуманітарно-економічного факультету  
Наук. керівник: П.В. Захарченко, д.е.н., професор (БДПУ 

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ 
ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Діяльність підприємства нерозривно пов’язана з наявністю та 
використанням основних засобів, які повинні характеризуватися 
відповідним складом та структурою для здійснення процесу виробництва. 
Для забезпечення конкурентоспроможності підприємства та отримання 
необхідної величини прибутку необхідно здійснювати постійний аналіз 
ефективності використання основних засобів та досліджувати фактори, які 
впливають на цю зміну. 

Актуальність теми полягає у тому, що фінансування відтворення 


