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Методи, що використовуються в сучасній практиці, ґрунтуються лише на 

розрахунку очікуваних грошових потоків і не враховують деяких характеристик 

розвитку самого виробництва, що виступає основою інвестиційного проекту і 

створює усі фінансові потоки. Динамічний метод дозволяє характеризувати в 

почасовому інтервалі, і, що ще більш важливо - за варіантами вкладень, 

використання виробничих ресурсів і їх спільний вплив на кінцеві результати, а 

також роздільно оцінювати внесок екстенсивного й інтенсивного розвитку 

виробництва. На нашу думку, з метою одержання інформації про якість 

виробничого процесу використовуваного в інвестиційних проектах, методику 

складання й оцінки останніх необхідно доповнити саме динамічним методом 

оцінки інтенсифікації виробництва. При застосуванні динамічного методу 

оцінки інвестиційних проектів, на наш погляд, основні виробничі фонди 

повинні враховуватися по залишковій вартості, щоб точніше врахувати їхній 

внесок у приріст виробництва.  

Після перевірки можливості застосування динамічного методу оцінки 

інтенсифікації розвитку виробництва та його впливу на приріст товарної 

продукції на конкретних прикладах інвестиційних проектів, ми пропонуємо, 

для розширення інформаційної бази аналізу, а також виходячи з пріоритетності 

інтенсивного використання ресурсів, визначати середньозважені частки 

основних комерційних показників проекту отримані за рахунок інтенсивного 

використання ресурсів: середньозважену частку виторгу, отриману за рахунок 

інтенсивного використання ресурсів; середньозважену частку витрат на 

виробництво, що показує рівень інтенсивного використання ресурсів; 

середньозважену частку прибутку, отриману за рахунок інтенсивного 

використання ресурсів. 

Для подальшого підвищення економічної ефективності інвестиційних 

проектів необхідно забезпечити оптимальне співвідношення інтенсивного й 

екстенсивного використання ресурсів за рахунок різних варіантів організаційно 

- технічних рішень.  
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