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ВСТУП 

 

Інвестиційна діяльність являє собою один з найбільш важливих 

аспектів функціонування будь-якої організації. Причинами, які зумовлюють 

необхідність інвестицій, є відновлення наявної матеріально-технічної бази, 

нарощування обсягів виробництва, освоєння нових видів діяльності. 

Процес інвестування відіграє важливу роль в економіці будь-якої 

країни. Інвестування в значній мірі визначає економічне зростання держави, 

зайнятість населення і складає істотний елемент бази, на якій грунтується 

економічний розвиток суспільства. Тому проблема, пов'язана з ефективним 

здійсненням інвестування, заслуговує на серйозну увагу. 

У зв'язку з цим велике значення набуває економічний аналіз 

необхідний для планування і здійснення інвестиційної діяльності. При цьому 

особливу важливість має попередній аналіз, який проводиться на стадії 

розробки інвестиційних проектів і сприяє прийняттю обґрунтованих 

управлінських рішень. 

Головним напрямком попереднього аналізу є визначення показників 

можливої економічної ефективності інвестицій - віддачі від капітальних 

вкладів, які передбачені за проектом. Як правило, в розрахунках береться до 

уваги тимчасовий аспект вартості грошей. 

Дуже часто підприємство стикається з ситуацією, коли є ряд 

альтернативних (взаємовиключних) інвестиційних проектів. В такому 

випадку виникає необхідність у цих проектів і виборі найбільш привабливих 

з них за якими-небудь критеріями. 

В таких умовах вітчизняним інвесторам потрібні економічні технології, 

розроблені і випробувані в країнах з тривалою історією високорозвинених 

ринкових відносин. І однією з таких технологій є оцінка ефективності 

інвестиційного проекту. 

Мета і завдання дослідження - провести оцінку ефективності 

інвестиційного проекту з використанням моделі розрахунку ефективності 

альтернативних інвестиційних проектів, на основі аналізу економічної 

літератури та практичного матеріалу визначити основні напрямки 

ефективного управління інвестиціями, розробити конкретні заходи щодо 

ефективного використання інвестицій на підприємстві ТД «Воскресенський». 
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 Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити 

наступні завдання:  

  вивчити сутність, цілі, завдання інвестування; 

 дослідити основні положення інвестиційного проектування; 

 узагальнити основні принципи оцінки ефективності інвестиційних 

проектів; 

 розкрити необхідність, сутність і механізм управління 

інвестиціями; 

 вивчити різні форми і методи управління інвестиціями; 

 дати організаційно-економічну характеристику ТД 

«Воскресенський»; 

 провести аналіз фінансово-економічної діяльності ТД 

«Воскресенський»; 

 провести оцінку ефективності альтернативних інвестиційних 

проектів підприємства на основі моделі; 

 розробити основні напрями підвищення результативності та 

ефективності інвестиційної діяльності ТД «Воскресенський». 

Об'єктом даної роботи є інвестиційна діяльність підприємства; 

предметом - управління інвестиціями. 

Методи дослідження. У роботі використані методи системного 

підходу, економічного аналізу, статистичного аналізу. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: 

 дана організаційно-економічна характеристика ТД 

«Воскресенський»; 

 проведено аналіз фінансово-економічної діяльності ТД 

«Воскресенський»; 

 дана оцінка ефективності альтернативних інвестиційних проектів 

підприємства на основі моделі; 

 розроблено основні напрями підвищення результативності та 

ефективності інвестиційної діяльності ТД «Воскресенський». 

Структурно робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. 

У першому розділі роботи викладається теоретичний аспект предмета 

дослідження: розглянуті цілі і завдання інвестування, визначені основні 

положення інвестиційного проектування, наведені джерела фінансування 
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ВИСНОВКИ 

 

«Інвестиції» - більш широке поняття, ніж капітальні вкладення. Вони 

охоплюють так звані реальні інвестиції (капітальні внески) і портфельні 

(фінансові) інвестиції. 

Інвестиції є основою для:  

- розширеного відтворювального процесу;  

- прискорення технічного переозброєння і реконструкції діючих 

підприємств, оновлення основних виробничих фондів, впровадження нової 

техніки і технології;  

- підвищення якості продукції та забезпечення її 

конкурентоспроможності;  

- зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції, збільшення 

обсягу продукції і прибутку від її реалізації.  

Альтернативною вартістю інвестування є ринковий відсоток з капіталу, 

узятий по сумі коштів, необхідних для придбання нового капіталу.  

Більшість інвестицій довгострокові. Корисний термін служби 

капітальних активів - це число років, протягом яких вони будуть приносити 

фірмі доходи або скорочувати витрати. 

Плановані, реалізовані і здійснені інвестиції приймають форму 

інвестиційних проектів.  

Оцінка ефективності інвестиційних проектів є одним з найбільш 

важливих етапів в процесі управління реальними інвестиціями. Від того, 

наскільки якісно виконана така оцінка, залежить правильність ухвалення 

остаточного рішення. 

У процесі здійснення оцінки ефективності для отримання об'єктивних 

результатів необхідно враховувати наступні моменти:  
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- оцінка ефективності інвестиційних проектів повинна здійснюватися 

на основі зіставлення обсягу інвестиційних витрат, а також сум планованого 

прибутку і термінів окупності інвестованого капіталу;  

- оцінка обсягу інвестиційних витрат повинна охоплювати всі 

використовувані ресурси, задіяні при реалізації проекту;  

- оцінка окупності інвестованих коштів повинна здійснюватися на 

основі показника чистого грошового потоку, який формується за рахунок сум 

чистого прибутку та амортизаційних відрахувань в процесі експлуатації 

інвестиційного проекту;  

- в процесі оцінки суми інвестиційних витрат і чистого грошового 

потоку повинні бути приведені до теперішньої вартості за допомогою 

дисконтної ставки, яка повинна бути диференційована для різних 

інвестиційних проектів.  

Планування інвестицій повинен передувати глибокий аналіз їх 

економічного обґрунтування з урахуванням ризику та інфляційних процесів.  

У дипломному проекті досліджені питання ефективності використання 

існуючих методів оцінки вигідності інвестиційних вкладів. Слід зазначити, 

що єдине визнаних кращих методів не існує. Різні автори називають свій 

вибір, але в цілому, переважна більшість сходяться на думці, що саме методи 

дисконтування - найефективніші методи. Однак, багато хто з них дуже 

незручні у використанні. Найчастіше інформація, на яку спираються методи, 

дуже розпливчаста і має великі похибки. 

Використання простих методів виправдовується лише легкістю їх 

підрахунку, але вони не можуть бути використані в якості істотних 

аргументів на користь твердження проекту, але вони можуть 

використовуватися як фільтр на початковому етапі, коли необхідно відразу 

відсіяти свідомо збиткові проекти. 

У досліджуваній сфері багато проблем не методологічного характеру. 

Вони пов'язані насамперед із загальною нестабільною ситуацією в країні, а 

також з недоліками в правовій базі. 
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Для вирішення цих проблем необхідно розробити реально діючу 

правову основу інвестиційної діяльності, посилити захист інтелектуальної 

власності. 

В роботі наведено досвід зарубіжних країн в досліджуваній області, 

представляється можливим його застосування в сформованих в нашій країні 

умовах з деякими поправками.  

Головна умова, що забезпечує об'єктивність результатів аналізу 

інвестиційних проектів, - виконання розрахунків у постійних цінах і 

використання діючих значень всіх вихідних параметрів. 

Розрахунки в поточних цінах повинні виконуватися в рамках аналізу 

ризику проекту в якості доповнення до базового розрахунку в постійних 

цінах. 

В якості єдиного об'єктивного вимірника вартості капіталів в умовах, 

що склалися повинна виступати ставка рефінансування НБУ. 
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