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КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ
СТАНУ ДИНАМІЧНОЇ РІВНОВАГИ ПІДПРИЄМСТВА
І. Г. Сокиринська, к. е .н., доцент, Національна металургійна академія
України, sokirinska@rambler.ru
Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
наступних методів: абстракції – при визначенні сутності категорій «валові
інвестиції», «чисті інвестиції», а також змісту інвестиційної діяльності;
загального та часткового – при встановленні єдності концепцій інвестування й
динамічної рівноваги; стандартних методів аналізу фінансових звітів – при
аналізі й розрахунку показників ефективності інвестування.
Результати. Виявлено, що відсутність чітких і придатних для практичного
застосування орієнтирів для визначення розміру інвестицій промисловими
підприємствами вимагає додаткових наукових досліджень у даному напрямку.
Показано,

що мінімальна сума інвестицій підприємства для простого

відтворення основних фондів має відповідати сумі амортизаційних відрахувань,
скоригованій на індекс інфляції.
Встановлено, що для визначення економічно доцільної суми інвестицій
недостатньо застосування традиційних показників ефективності інвестиційних
проектів, таких як NPV, DPB, IRR. Необхідно також використовувати відносні
показники, зокрема, граничну прибутковість капіталу й модель економічної
доданої вартості (EVA),

при зростанні якої підвищується інвестиційна

привабливість підприємства та ефективність процесу інвестування.
Новизна. У ході дослідження встановлено, що оцінка ефективності
процесу інвестування по показниках прибутку та традиційних показниках
оцінки ефективності інвестиційних проектів не дозволяє діагностувати перші
ознаки втрати динамічної рівноваги. Для цього необхідні додаткові показники,
що характеризують вплив інвестування на вартість підприємства. Зокрема, за
допомогою показника EVA можна

діагностувати перші ознаки втрати

динамічної рівноваги.
Практична значимість.

Запропоновано критерії для розрахунку

економічно обґрунтованого розміру інвестицій, виходячи з необхідності
підтримки

стану

динамічної

рівноваги

підприємства.

Доведено,

що

ефективними процеси інвестування будуть лише у випадку, коли в результаті
цього зростає вартість підприємства.
Ключові слова: динамічна рівновага, інвестиції, гранична доходність
капіталу, економічна додана вартість, промислове підприємство, нестійка
рівновага.
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