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Нагальні потреби переважної більшості вітчизняних
підприємств у оновленні обладнання, складність і багатог-
ранність проблем, пов'язаних з фінансуванням сучасних
проектів, вимагають від банків розробки відповідних ме-
тодик оцінки, основних критеріїв і відповідного економіч-
ного інструментарію при прийнятті інвестиційних рішень.
У зв'язку з актуальністю ця публікація присвячена дослід-
женню проблем підготовки та реалізації інвестиційних про-
ектів, формалізації й стандартизації банківської процеду-
ри прийняття кредитних рішень.

Як показало проведене нами дослідження, однією із
обов'язкових складових прийняття інвестиційного рішен-
ня є аналіз кредитоспроможності та фінансового стану
підприємства. Мета аналізу — оцінка результатів фінан-
сово-господарської діяльності позичальника. На підставі
такого аналізу приймається рішення щодо відповідності
діяльності підприємства загальним вимогам, які висувають-
ся банком до позичальників, можливості підприємства ре-
алізувати інвестиційний проект у повному обсязі тощо.

Кожен банк розробляє власні процедури і критерії оц-
інки. Такі критерії розробляються з урахуванням Положен-
ня НБУ "Про порядок формування та використання резер-
ву для відшкодування можливих втрат за кредитними опе-
раціями банків" і здійснюються на підставі аналізу фінан-
сової звітності підприємства та іншої інформації.

Інструментами аналізу є низка фінансових коефіцієнтів
ліквідності (співвідношень, індексів), які дають узагальне-
ну інформацію щодо стану рахунків підприємства (див.
табл. 1).

Перевага в аналізі фінансових коефіцієнтів (спів-
відношень, а не абсолютних значень) полягає у тому, що
можна абстрагуватися від розмірів підприємства, обсягів
його операцій тощо і зосередитися на виявленні законо-
мірностей і тенденцій: загальних, групових, галузевих.

Жоден з показників (коефіцієнтів) сам по собі не дає
достатньої інформації, на підставі якої можна здійснити
вичерпну оцінку фінансового стану підприємства. Така
оцінка можлива лише на основі аналізу комплексу показ-
ників.

Коефіцієнти можна використати одним із трьох спо-
собів:
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— реальні співвідношення можна порівняти з "прий-
нятним" або "надійним" значенням;

— їх можна порівняти зі значеннями, досягнутими у
попередні періоди, з метою оцінки тенденції;

— їх можна порівняти зі значеннями показників інших
підприємств цієї ж галузі.

Очевидно, що підприємствам певних напрямів діяль-
ності властиві характерні особливості, що відображають
співвідношення між групами їх рахунків. І коефіцієнт, який
має суттєве значення для, наприклад, будівельної компанії,
може бути абсолютно неінформативним, наприклад, для
торговельного підприємства, і навпаки.

Необхідно враховувати, що навіть найдетальніший
аналіз фінансових коефіцієнтів може не дати абсолютно
достовірних відомостей. Дані офіційних фінансових звітів
приймаються, як правило, на віру, виходячи із припущен-
ня, що вони достатньо достовірно відображають реальний
стан справ на підприємстві. Але це не завжди відповідає
дійсності.

Для прийняття рішення щодо довгострокового креди-
тування з переліку показників, що представлені у таблиці,
обов'язково необхідно враховувати співвідношення влас-
них та залучених коштів (Debt: Equity), коефіцієнт обслу-
говування боргу (Debt Service Coverage Ratio). Необхід-
ною умовою прийняття інвестиційних рішень є також аналіз
достатності майбутніх грошових надходжень підприємства
для обслуговування кредиту.

Суть усіх методів оцінки базується на такій схемі. Про-
ект у процесі підготовки та впровадження вимагає вкла-
день. На фазі експлуатації проект генерує грошові пото-
ки. Сальдо між усіма грошовими надходженнями та гро-
шовими виплатами підприємства за проектом протягом
звітних періодів складає чисті грошові надходження: CF

1
, CF

2
,

... , CF
n
.

Дисконтування грошових потоків дає можливість виз-
начити теперішню вартість майбутніх грошових надход-
жень (тобто компенсувати різницю у часі їх утворення).
Інвестиції вважаються ефективними, якщо цей потік є дос-
татнім для повернення суми капітальних вкладень і забез-
печення необхідного рівня доходності (віддачі) на вкладе-
ний капітал. Таким чином, необхідно забезпечити, щоб:



ТЕОРІЯ ІНВЕСТИЦІЙ

7

 1. Оцінка ефективності вико-
ристання інвестованого капіталу
здійснюється шляхом його зістав-
лення з грошовим потоком (Cash
Flow), який цей проект генерує в
процесі експлуатації. Проект виз-
нається ефективним, якщо протя-
гом визначеного терміну забезпе-
чується:

— повернення суми інвестова-
них коштів (інвесторів/креди-
торів);

— необхідна дохідність для за-
доволення інтересу інвесторів/
кредиторів, що надали кошти (у
вигляді дивідендів або процентів).

 2. Капітал, що інвестується, а
також грошовий потік, що гене-
рується, привести до теперішнього
часу (або до певного розрахунко-
вого року, який, як правило, пере-
дує початку реалізації проекту).

 3. Дисконтування капітальних
вкладень та грошових потоків
здійснюється за різними ставками
дисконту, що визначаються залеж-
но від особливостей інвестиційних
проектів. При визначенні ставки
дисконту враховується структура
інвестицій і вартість окремих скла-
дових інвестованого капіталу.

 Як показує дослідження, най-
поширенішими є такі методи (по-
казники) оцінки ефективності кап-
італьних вкладень:

— термін окупності (PP) та
дисконтний термін окупності
(DPP);

— чиста теперішня вартість
інвестиційного проекту (NPV);

— внутрішня норма рента-
бельності (IRR).

Ці показники, як і відповідні їм методи, використову-
ються у двох варіантах:

— визначення ефективності незалежних інвести-
ційних проектів з метою прийняття рішення щодо до-
цільності участі у фінансуванні (так звана абсолютна
ефективність);

— визначення ефективності кількох альтернативних
проектів з метою вибору найоптимальнішого проекту для
фінансування (порівняльна ефективність).

Період окупності капіталу PP (Payback Period) та дис-
контний період окупності капіталу DPP (Discounted
Payback Period) — періоди, протягом яких прогнозні гро-
шові надходження перевищать суму капітальних вкладень.
Ці методи визначають термін, необхідний для відшкоду-
вання інвестиційних витрат.

Період окупності капіталу розраховується за такою
формулою:

,

де: CF
0
 — інвестиційні витрати, здійснені з метою реа-

лізації проекту;
 — середньорічний грошовий потік.

 При розрахунках періоду окупності згідно з DPP-ме-
тодом щорічні грошові потоки спочатку дисконтуються, а
потім визначається середньорічний грошовий потік.

Якщо розрахований період окупності є меншим, ніж
максимально допустимий, то проект вважається таким, що
може бути прийнятим для фінансування, якщо ні — відхи-
ляється.

Основні недоліки методів окупності такі:
— сума грошових потоків після терміну окупності про-

екту не враховується. Всі наступні грошові надходження
не беруться до уваги (тобто неможливо оцінити рента-
бельність проекту загалом);

— не враховується динаміка грошових потоків протя-
гом періоду окупності.

Ці методи дають можливість приблизно оцінити про-
ект (за терміном його окупності). Тому, як правило, вони
використовуються для попередньої, орієнтовної оцінки, а
також разом з методами, наведеними далі.

Метод чистої приведеної вартості базується на вико-
ристанні поняття чистого теперішнього значення NPV (Net
Present Value):

,

 де: CF
i
 — сальдо річних грошових надходжень від ек-

сплуатації проекту і капітальних вкладень у цей проект про-
тягом n +1 років, тобто сума вхідних (позитивних) і вихід-
них (від'ємних) грошових потоків;

 Таблиця 1. Фінансові коефіцієнти
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r — ставка дисконту (вартість капіталу, залученого для
інвестиційного проекту).

Відповідно теперішнє значення всіх грошових надход-
жень, які генерує проект, порівнюється з теперішнім зна-
ченням усіх вихідних потоків, спрямованих на капітальні
вкладення для впровадження проекту. Різниця між вхідни-
ми і вихідними грошовими потоками (дисконтними) є чис-
тою теперішньою вартістю проекту. За рахунок чистого
грошового потоку здійснюється повернення інвестованих
кредитних коштів. Таким чином, чим більшою є чиста те-
перішня вартість проекту, тим краще.

Від'ємне значення NPV свідчить про те, що інвестиції
(кредитні кошти) не будуть окуплені протягом терміну ре-
алізації проекту. Іншими словами, позитивних грошових по-
токів, які генерує такий проект, недостатньо для компен-
сації капітальних вкладень (з урахуванням вартості коштів
у часі).

Між ставкою дисконту r і чистою теперішньою варті-
стю NPV існує обернена залежність: при збільшенні нор-
ми дохідності (вартості) капіталу, що інвестується у про-
ект, значення NPV зменшується.

Алгоритм прийняття рішення щодо доцільності фінан-
сування проекту на підставі методу NPV такий:

1. Майбутні грошові потоки (надходження та витрати)
дисконтуються.

2. Усі дисконтні грошові потоки за період, що аналі-
зується, підсумовуються. В результаті визначається зна-
чення критерію NPV.

3. Приймається рішення:
— для окремого проекту: якщо NPV перевищує або

дорівнює нулю, то проект може бути прийнятим до фінан-
сування;

— для кількох альтернативних проектів: приймається
той проект, який має більше значення NPV (якщо воно по-
зитивне).

Внутрішня норма рентабельності IRR (Internal Rate of
Return) — це таке значення показника дисконту, при яко-
му теперішнє значення вартості інвестицій дорівнює тепе-
рішньому значенню вартості грошових надходжень, які ге-
нерує проект, у який ці інвестиції вкладені. Іноді викорис-
товується термін "внутрішня норма прибутковості/доход-
ності". Іншими словами, IRR — це значення показника дис-
конту, за якого врівноважуються теперішні вартості капі-
тальних вкладень і майбутніх грошових потоків.

Економічний зміст внутрішньої норми рентабельності
полягає у наступному. IRR — це така норма доходності інве-
стицій, за якого підприємство з однаковою ефективністю

може інвестувати свій капітал у будь-які ринкові
фінансові інструменти або здійснити реальні
капітальні інвестиції (у розвиток свого бізнесу),
які генерують грошовий потік, складові якого,
в свою чергу, інвестуються (по ставці IRR).

Внутрішня норми рентабельності IRR визна-
чається шляхом розв'язання рівняння:

,

де: CF
i
 — вхідні грошові надходження

протягом i-го періоду (як правило року);
CF

0
 — початкові інвестиційні витрати, здійс-

нені в нульовий момент реалізації проекту.
Розв'язуючи це рівняння відносно IRR, виз-

начається значення внутрішньої норми рента-
бельності. IRR дає значення мінімально необхі-
дної норми прибутку на інвестиції, що вклада-
ються в необоротні активи, яка забезпечує
NPV³0. Таке значення називають бар'єрним ко-
ефіцієнтом. Воно відображає очікуваний се-

редній рівень позичкового процента на фінансовому рин-
ку з урахуванням фактора ризику.

На рис. 1 наведена графічна інтерпретація методу IRR.
Як і у попередньому випадку, вкладення в проект станов-
лять 2 000 грошових одиниць. Протягом наступних чотирь-
ох років проект генерує грошові потоки (не дисконтні) відпо-
відно 500, 1 200, 1 000, 900 грошових одиниць. Ставка дис-
конту (IRR), при якій NPV дорівнює нулю, складає 26.6%.

У цьому випадку схема прийняття рішення на основі
методу внутрішньої норми рентабельності така:

— якщо значення IRR проекту вище або дорівнює вар-
тості капіталу (для кредиту — процентній ставці), то про-
ект є прийнятним для фінансування;

— якщо значення IRR є меншим вартості капіталу, то
проект має бути відхиленим.

Таким чином, IRR є так званим "бар'єрним показником"
(hurdle rate): якщо вартість капіталу перевищує значення
внутрішньої норми рентабельності, то "потужності" про-
екту недостатньо, щоб забезпечити повернення коштів і
плату за їх використання, і, як наслідок, від фінансування
такого проекту доцільно утриматись.

Існують інвестиційні проекти, де важко (або неможли-
во) розрахувати (виділити) грошові надходження від
здійснених інвестицій. Наприклад, при заміні/модифікації
технологічного або транспортного обладнання, що бере
участь в багатьох різнопланових технологічних циклах, не-
можливо оцінити грошовий потік, пов'язаний саме з цим
обладнанням. Для таких проектів критерієм для прийнят-
тя рішення щодо доцільності інвестицій можна взяти
вартість експлуатації.
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