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ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Підвищення обсягу виробництва продукції тих чи інших галузей народного
господарства потребує відповідного стану їх матеріально-технічної бази. Додаткові
вкладення, а саме грошові та матеріальні кошти, завдяки яким розширюється
виробничий потенціал конкретної галузі, зумовлюють збільшення розмірів
виробничих фондів. Таким чином, розвиток галузей національного господарства
України, що існують за умов ринкової економіки, потребує певної інвестиційної
активності шляхом залучення реальних інвестицій.
Реальними інвестиціями можна назвати капітальні вкладення, що зумовлюють зростання матеріально – технічної бази підприємств певних галузей [1].
Таким чином, у різних видів галузей національного господарства інвестування
відбувається задля:
– заміни або модернізації обладнання, що є застарілим або повністю
зношеним;
– застосовування новітніх технологій, більш сучасного обладнання та
техніки;
– оновлення асортименту виготовленої продукції тощо.
Слід зазначити, що оцінка економічної ефективності інвестиційного процесу є
одним з найбільш відповідальних етапів передінвестиційних досліджень.
Показники оцінки ефективності інвестиційного процесу на підприємстві
поділяються на прямі та непрямі, які в свою чергу виділяють попередні, розрахункові та репутація інвестиційної діяльності, експертна оцінка інвестиційної
діяльності відповідно (рис. 1).
Оцінка ефективності реальних інвестицій ґрунтується на визначенні та
обчисленні показників, значення яких дозволяють керівництву підприємства
визначити рівень привабливості інвестиційної цінності суб’єкта господарювання.
Для того, щоб оцінити ефективність реальних інвестицій на практиці застосовують такі показники, як чистий приведений дохід, внутрішня норма прибутковості, строк окупності капітальних вкладень, рентабельність проєкту і точка
беззбитковості [1].
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Том 6. ВЗАЄМОДІЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ
ЕКОНОМІКИ; ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Показники оцінки ефективності інвестиційного процесу на
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Рис. 1. Показники оцінки економічної ефективності інвестиційного процесу
на підприємстві

Таким чином, дані показники є результатом співставлень доходів з інвестиціями, що розподілені у часі, а також витратами на виробництво. Крім того,
слід зазначити, інвестиційний процес, який кращий за одним показником,
не завжди говорить про його ефективність і за іншими показниками, так як
передумови й особливості розрахунку кожного показника відрізняються між
собою [2].
Отже, через значне розходження результатів оцінок інвестиційного процесу,
що спостерігаються при розрахунку різних показників ефективності,
набуває актуальності питання про визначення переваги тих або інших вимірників
ефективності.
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ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
За умов підвищення внутрішньої та зовнішньої конкуренції в межах ринків,
багато підприємств досить часто знаходяться на межі банкрутства. Намагаючись
пристосуватись до нових умов діяльності, підприємства зіштовхуються із значними
економічними труднощами пов’язаними з нераціональним перерозподілом
коштів та джерел їх утворення.
Достовірна оцінка економічного стану підприємства є важливою частиною
підприємства від результатів якої безпосередньо залежить обґрунтованість та
дієвість управлінських рішень. Здійснення економічної діагностики не є одноразовим заходом, а включає в себе дослідницький, пошуковий, пізнавальний
процес. Актуальність проведення економічної діагностики для підприємства
непотрібно недооцінювати. Саме потреба удосконалення процесу управління
підприємством шляхом впровадження економічної діагностики, зумовлюють
актуальність і практичне значення дослідження. Досягнення цілей суб’єктів
господарювання можливе завдяки оперативному діагностуванню економічної
стійкості.
Вирішенню завдань, пов’язаних із забезпеченням інформацією для проведення
діагностики економічної стійкості та формування системності діагностики
вітчизняних підприємств у сучасних умовах господарювання, присвятили праці
такі вчені: Сметанюк О.А., Філімоненков О.С.. Швиданенко Г.О., Бондаренко Т.Ю., Міценко Н.Г., Баканов М.І., Шеремет А.Д., Райковська І.П.,
Павленко О.І., Воронкова А. Е та багато інших.
Метою нашого дослідження є розробка практичних рекомендацій стосовно
проведення заходів діагностики економічної стійкості ТОВ «Адмотіс». Для
виконання цієї задачі були сформульовані наступні завдання: визначити
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