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У статті розглядаються різні показники щодо оцінки інвестицій у розвиток стратегічних господарських підрозділів і розкрито їх зв'язок з визначенням чистої приведеної вартості грошових потоків, вартості початкових інвестицій, чистої теперішньої вартості проекту капітальних
вкладень, майбутніх грошових надходжень та ін. На окремих прикладах показана методика проведення необхідних розрахунків.
In article different indicators concerning an estimation of investments into development of strategic
economic subsections are considered and is opened their communication with definition of the pure
resulted cost of monetary streams, costs of initial investments, pure present cost of the project of
capital investments, the future monetary receipts, etc. On separate examples the shown technique
of conducting of necessary calculations.
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ВСТУП
В умовах ринкової економіки існує багато можливостей для інвестицій. Водночас будь-яке підприємство або
стратегічний господарський підрозділ має обмежені фінансові ресурси, й для них актуальною є оптимізація інвестиційного портфеля. Тому важливо вміти визначати ефективність його використання. Цій проблемі приділяють увагу
багато як вітчизняних, так і зарубіжних вчених ( Аптекар С.,
Боярко І.М.,Валдайцев С.В., Вініченко І.І., Гаврилюк О.В.,
Корнєва Н.А., Кравченко К.В., Куліш Г.П., Лімітовський М.А.,Варламова Г.О., Яремко І.Й. та ін.). Проте досліджень, присвячених інвестиціям у розвиток стратегічних господарських підрозділів, немає. Водночас в умовах нинішнього дефіциту фінансових ресурсів ця проблема особливо актуальна. Тому їй ми присвятили цю статтю.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інвестиції у розвиток стратегічних господарських
підрозділів є довгостроковими, тобто вони вкладаються на
тривалий термін (понад рік) в юридично самостійні підприємства з метою їх придбання, впливу на них або одержання
додаткового прибутку.
Доцільність інвестиційних проектів тісно пов'язана не
тільки з визначенням чистої приведеної вартості й дисконтуванням грошових потоків, але й з розрахунком імовірності
отримання очікуваного результату від інвестування коштів.
Визнання оптимальним проекту, який має найбільше значення чистої приведеної вартості або найменший термін окуп-
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ності — це найважливіше завдання на початковому етапі.
Перший важливий крок у вирішенні питання, чи варто
приймати проект, — це підрахунок початкових витрат. Якщо
відомо, скільки грошових коштів потрібно для реалізації
проекту, їх порівнюють з майбутніми прибутками, і на цій
основі приймають рішення про доцільність інвестиції.
Щоб визначити початкові витрати на інвестиції, необхідно дати відповіді на такі запитання:
— яка початкова купівельна ціна об'єкта, який хочуть
придбати?
— які можливі додаткові витрати (доставка, монтаж
тощо)?
— яким буде дохід від продажу нині діючих об'єктів,
якщо потрібно буде їх замінити?
— яку суму податків доведеться сплатити від продажу
нині діючих об'єктів?
Для визначення початкових витрат на проект можна скористатися табл. 1.
Велике значення має економічне обгрунтування інвестиційного проекту, пов'язаного з новими капітальними вкладеннями. У практиці планування капітальних вкладень існують певні показники, які дають можливість приймати рішення щодо інвестиції. Найголовнішими з них є:
1) період окупності інвестицій;
2) середня ставка доходу;
3) чиста теперішня вартість;
4) індекс рентабельності (прибутковості);
5) внутрішня ставка доходу.
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Період окупності інвестицій — це кількість років,
Таблиця 1. Вирахування
потрібних для покриття всіх витрат на інвестиційний
початкових витрат на проект
проект. Якщо період окупності прийнятний, то проект
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мальний період окупності — 4 роки. Нехай протягом
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тири роки буде отримано 100 000 грн. (4 роки х 25 000 24
грн.). Отже, проект треба схвалити, оскільки початкові 



інвестиції у проект окуповуються менше ніж за 4 роки. 
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При прогнозуванні рівномірних надходжень період окупності розраховується як відношення суми первісних
Таблиця 2. Надходження
інвестицій до річної суми грошових надходжень. Наприклад,
грошових коштів
якщо підприємство планує для виготовлення нової продукції
придбати обладнання вартістю 180 000 грн., а щорічні гро 
шові надходження очікуються в сумі 60 000 грн., то період
  
  

окупності для розглянутого проекту складатиме:
   
    !
180 000 грн.: 60 000 грн. = 3 роки.
   
Розглянемо варіант, якщо грошові надходження нео*
,
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днакові в різні роки (табл. 2).
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З наведеного випливає, що період окупності в даному
7
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випадку охоплює 2 роки і частину третього року. Визначи@
J]***
,
мо, яку саме частину:
12 000 грн.: 48 000 грн. = 0,25 року.
начити чисту теперішню вартість проекту капітальних вклаТаким чином, період окупності становить 2 роки і 3 день, потрібно майбутні грошові надходження дисконтувамісяці.
ти за допомогою відповідної ставки дисконту. Потім знайти
Розрахувати період окупності нескладно. Проте цей різницю між теперішньою вартістю майбутніх грошових надпоказник, попри свою простоту, має недолік: він не врахо- ходжень і теперішньою вартістю первісної інвестиції.
вує зміни вартості грошей з часом, а також грошових надЯкщо теперішня вартість майбутніх грошових потоків,
ходжень в роки, наступні після періоду окупності. Тому роз- очікуваних від інвестиції, вища за початкову вартість інвесраховують середню ставку доходу.
тиції, то проект варто реалізувати, оскільки він забезпечить
Середня ставка доходу — це простий бухгалтерський отримання прибутку.
показник, який показує прибутковість проекту. Суть методу
Якщо, навпаки, теперішня вартість майбутніх грошових
полягає в порівнянні чистих доходів з початковою вартістю потоків нижча за початкову вартість інвестиції, то проект слід
проекту. Для цього суму всіх майбутніх чистих доходів ділять відхилити, тому що він не забезпечить надходження прибутку.
на суму середніх інвестицій. Наприклад, початкові інвестиції
Наприклад, якщо підприємство розглядає варіант інвескладають 120 000 грн. Передбачається у наступні 4 роки стування в проект, який протягом 5 років щорічно приносиотримувати таку величину чистих доходів: 1-й рік — 12 000 тиме грошові доходи: 5000 грн.; 4000 грн.; 4500 грн.; 3000
грн.;
грн.; 2000 грн., то чи доцільно підтримати цей проект, якщо
2-й рік- 15 000 грн.;
величина дисконту складає 15 %, а початкова інвестиція —
3-й рік — 20 000 грн.;
10 500 грн.?
4-й рік — 25 000 грн.
Розраховуємо теперішню вартість грошових потоків,
Визначимо:
використовуючи дані табл. 3 і таблицю теперішньої вартості
1. Середній чистий дохід:
ануїтету (табл. 4).
Щоб визначити чисту теперішню вартість, сума почат12
000 грн.+15 000 грн.+20 000 грн.+25 000 грн.= 18000 грн. кової інвестиції віднімається від загальної теперішньої вар-------------------------------------------------------------4 роки
тості грошових потоків:
2. Середні інвестиції:
12915грн.-10500грн.=+2415грн.
Значення чистої теперішньої вартості додатне, отже,
120
000 грн. = 60 000 грн.
-----------------проект рекомендується для прийняття.
2
Методика визначення чистої теперішньої вартості має
3. Середня ставка доходу:
певні переваги порівняно з двома вищезгаданими. По-пер18 000 грн.: 60 000 грн. х 100 % = 30 %.
Для спрощення розрахунків припускається, Таблиця 3. Обчислення теперішньої вартості грошових
потоків
що амортизація початкових інвестицій провадиться щорічно й рівномірно. Щоб визначити середні
#
$ %
"     
інвестиції, суму початкової інвестиції ділимо на 
 
 !  
два. Проте цей метод теж має недоліки. Він зовсім 
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не враховує зміну вартості грошей з часом, ігно- 7
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*TdRU
@*7J
рує амортизаційні відрахування як джерело гро- @
JR**
*TUR]
7aU
шового потоку. Тому визначають чисту теперішню J
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*TRd7
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вартість.
R
7***
*TJ@7
]UJ
Чиста теперішня вартість — це різниця між те- S1 0 0_  3 5
7aR
перішньою вартістю майбутніх грошових надход- ?0 3 03 
*R**
жень та вартістю початкової інвестиції. Щоб виз- h3  0 0_  3 5
7JR
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шові потоки і розраховують внутрішню ставку
доходу. Якщо вона вища за граничну ставку,
то проект рекомендується для інвестування.
Наприклад, якщо початкова інвестиція
складає 20500 грн., а щорічні грошові потоки плануються в 5000 грн. протягом 6 років,
то, щоб визначити внутрішню ставку доходу, спочатку розрахуємо величину дисконту, для якого теперішня вартість грошового
потоку за 6 років дорівнюватиме початковій
інвестиції — 20 500 грн. Цей показник і буде
внутрішньою ставкою доходу. Щоб її визначити, поділимо вартість початкової інвестиції
(20 500 грн.) на 5000 грн. і одержимо 4,1.
У таблиці теперішньої вартості ануїтету
(табл.4) знаходимо значення факторів теперішньої вартості. Визначаємо, що 4,1 — це
значення фактора теперішньої вартості за
ставки 12 % для 6 періодів. Ця ставка і є
внутрішньою ставкою доходу проекту.
Перевага використання методу внутрішньої
Таблиця 5. Теперішня вартість грошових потоків
ставки доходу полягає в тому, що він враховує
зміну вартості грошей з часом, тобто є більш точ#
$ %
ним і реальним. Проте він більш трудомісткий,

"     
 
 !  
особливо, якщо щорічні грошові потоки неодна
J***
*Ta*a
@U@UT**
кові. Тоді внутрішня ставка доходу визначається
7
@***
*T]7U
7Jd]T**
методом підбору чисел.
@
7a**
*TdR
7ddTa*
Таким чином, ми розглянули, як оцінюються
S1 0 0_  3 5 0 
]7aTa*
інвестиції у розвиток стратегічних господарських
підрозділів і бачимо, що вони тісно пов'язані з
ше, ця методика враховує зміну вартості грошей з часом. визначенням чистої приведеної вартості грошових потоків та
По-друге, розрахунки проводяться виходячи з грошових їх дисконтуванням. Тому на нинішньому етапі розвитку екопотоків, а не з чистих доходів. Грошові потоки (чисті дохо- номіки в умовах дефіциту фінансових ресурсів для їх залуди + амортизація) включають в себе амортизаційні відраху- чення урозвиток стратегічних господарських підрозділів невання. Тому доцільно визначити ще й індекс рентабельності. обхідно оволодівати методикою проведення таких підраІндекс рентабельності (прибутковості) — це відношен- хунків.
ня теперішньої вартості майбутніх грошових потоків до поЛітература:
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