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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У системі інвестиційного менеджменту аналітична оцін�

ка ефективності інвестиційних проектів є одним з найск�

ладніших та найвідповідальніших етапів, оскільки від її

результатів залежить ефективність використання інвесто�

ваного капіталу, терміни його повернення, правильність
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Статтю присвячено дослідженню основних методичних підходів до попереднього аналізу еко&
номічної ефективності проектів реального сектору економіки на передінвестиційному етапі.
Автором проаналізовано зазначені методи в історичній ретроспективі та виявлено методологічні
і методичні проблеми, які негативно впливають на інвестиційну політику підприємств на прак&
тиці, в результаті чого запропоновано власну методику оцінки проектів на базі матричного ана&
лізу з використанням інтегральних показників економічної ефективності. Водночас автором
запропоновано три основних етапи матричного аналізу для обгрунтування економічної ефек&
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оцінки на прикладі українських виробничих підприємств. Такий підхід дозволить інвесторам
обрати найбільш привабливий варіант інвестування в залежності від інтересів всіх учасників
проекту, їхнього фінансового потенціалу та стратегічних цілей.

The article is devoted to the main methodological approaches of the project's economic efficiency
of the preliminary analysis at the pre&investment stage. The author analyzed these methods in a
historical retrospective and revealed the methodological and methodological problems which have
an adversely affect for the enterpris's investment policy in practice. As a result it was worked up the
author's methodology for evaluating projects which based on matrix analysis using integral indicators
of economic efficiency. At the same time, the author offered three main stages of matrix analysis for
the project's economic efficiency substantinstion and illustrated its the practical effectiveness for
Ukrainian manufacturing enterprises. This approach allows to choose the most attractive investment
proposition includedall project's participant's interests, their financial potential and strategic goals.
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рішень щодо альтернативного використання фінансових

ресурсів і можливих варіантів отримання економічних

вигід. Фахівці з питань інвестиційного аналізу пропонують

при проведенні такої оцінки здійснювати: оцінку конкрет�

ного проекту; обгрунтування доцільності участі у проекті;

порівняння кількох проектів та вибір кращого з них [1, с.

255].

При прийнятті рішень щодо інвестування в конкретний

проект мають враховуватись як зовнішні чинники, так і
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внутрішні характеристики об'єкта інвестування, які зумов�

люють його інвестиційну привабливість. Аналогічний підхід

використовується при порівняльному аналізу ефективності

альтернативних проектів. Аналітичне обгрунтування доц�

ільності участі у проекті здійснюється з позиції інтересів

всіх учасників інвестиційного процесу: підприємства�інве�

стора, зовнішніх кредиторів (банківських установ, кредит�

них спілок), держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Методи визначення економічної ефективності вже ба�

гато років є предметом пильної увагинауковців. Ще в

1940—1950 рр. перші методики з оцінювання економічної

ефективності діяльності загалом було запропоновано ака�

деміком Т.С. Хачатуровим [2]. У 1959 р. була розроблена

перша офіційна Типова методика з визначення економіч�

ної ефективності капітальних вкладень і нової техніки в

народному господарстві СРСР. У 1977 р. Під керівництвом

професора Л.М. Гатовського була розроблена Методика

(основні положення) визначення економічної ефективності

використання в народному господарстві нової техніки, ви�

находів і раціоналізаторських пропозицій. В 1988 р. під

керівництвом академіків Н.П. Федоренка і Д.С. Львова

було розроблена методика "комплексної оцінки ефектив�

ності заходів, спрямованих на прискорення НТП". У 1994

р. Колектив російських вчених під керівництвом про�

фесора А.Г. Шахназарова запропонували Методичні ре�

комендації з оцінювання ефективності інвестиційних про�

ектів та їх відбору для фінансування. Удосконалений вар�

іант Методичних рекомендацій з оцінки ефективності інве�

стиційних проектів вийшов в 2000 р., який порівняно з по�

переднім виданням більш точновраховував особливості

умов російської економіки і містив більш повний та конк�

ретний опис основних методів розрахунку [3].

 Аналогічні методичні рекомендації було розроблено

пізніше і в Україні, які за свої змістом та методикою анал�

ізу суттєво між собою не відрізняються. Зокрема Міністер�

ство з питань житлово�комунального господарства Украї�

ни в 2007 р. затвердило "Методичні рекомендації оцінки

економічної ефективності інвестицій в енергозберігаючі

проекти на підприємствах житлово�комунального госпо�

дарства" [4]. В 2010 р. Державним агентством України з

інвестицій та розвитку були затверджені "Методичні реко�

мендації з розробки бізнес�планів інвестиційних проектів"

[8]. Трохи пізніше в 2012 р. Міністерством економічного

розвитку і торгівлі України затверджено "Методичні реко�

мендації з розроблення інвестиційного проекту, для реалі�

зації якого може надаватися державна підтримка" [7]. В

свою чергу Кабінетом Міністрів України була прийнята

Постанова №684 від 18.07.2012 р. "Про порядок та кри�

терії оцінки економічної ефективності проектних (інвести�

ційних) пропозицій та інвестиційних проектів [5].

Посилений інтерес до цього напряму досліджень з боку

науковців підтверджують актуальність та важливість про�
блем оцінки економічної ефективності інвестицій загалом,

та зокрема аналізу та аудиту інвестиційних проектів. Тео�
ретичні і методологічні основи інвестиційного, в тому числі

проектного аналізу, розроблено в працях таких зарубіж�
них та вітчизняних вчених: О. Амеліної, В. Базилевича, І. Блан�

ка, М. Бондаря, В. Балюка, Л. Батенко, В. Верби, М. Вер�
бицької, Н. Гайдиса, А. Галетовіц, М. Герасимчука, Т. Гри�

цай, У. Грей Еріка, А. Зіміна, Р. Кінга, Ф. Кліффорда,

В. Корнєєва, Р. Ларсона, Т. Майорової, С. Науменкової,

А. Пересади, О. Петрик, В. Савчука, К. Щиборщ, Й. Шум�

петера, Д. Фернадеза.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження вже існуючих методичних

підходів до попереднього аналізу економічної ефектив�

ності проектів на передінвестиційному етапі та формуван�

ня авторської методики оцінки для вибору оптимальної

найбільш вигідної інвестиційної пропозиції з урахуванням

інтересів кожного учасника проекту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

В існуючих системах інвестиційного аналізу та оцінки

мають місце методологічні та методичні проблеми, які не�

гативно впливають на інвестиційну політику підприємств на

практиці. Практично всі вітчизняні та російські методики

[3; 6; 5; 8; 9] базуються на зарубіжному досвіді інвестицій�

ного аналізу і неадаптовані до вітчизняних реалій сього�

дення. Нестабільність економічної ситуації в Україні усклад�

нює процедури прогнозування, які є невід'ємною складо�

вою динамічних підходів оцінки інвестиційної привабли�

вості проектів, орієнтованих на визначення майбутніх до�

ходів, витрат, прибутку, грошових потоків. Це актуалізує

проблему пошуку нових підходів до комплексного оціню�

вання економічної ефективності проектів з урахуванням

ризику в умовах невизначеності та накладає певний відби�

ток на вибір відповідних критеріїв ефективності з позиції

інтересів різних учасників інвестиційного процесу, для

яких, з одного боку, домінуючим і визначальним індика�

тором є абсолютне значення прибутковості проекту, а з

іншого — вірогідність її отримання.

Не викликає сумніву, що вирішальне значення для

прийняття проекту інвестором має аналітична оцінка його

економічної ефективності, яка здійснюється в процесі по�

переднього аналізу на передінвестиційній стадії життєво�

го циклу проекту. Саме економічна ефективність інвести�

ційного проекту, критеріями якої є максимізація дохідності

та прибутковості діяльності компанії�інвестора, слугує пер�

шочерговою умовою прийняття рішень щодо інвестування

саме в цей проект. При всій багатогранності і розмаїтті

методичних підходів до оцінки інвестиційної привабливості

проектів їх сутність зводиться до порівняння майбутніх

економічних вигід від їх реалізації з обсягами вкладених

(інвестованих) коштів.

Згідно з цією методикою для оцінки економічної ефек�

тивності інвестиційних проектів виділяють два основні ме�

тодичні підходи:

— прості (статичні) методи;

— динамічні методи.

Детальний аналіз результатів оцінки дає змогу ви�

значити переваги і недоліки кожного підходу та обгрунту�

вати доцільність використання окремих методів та показ�
ників з урахуванням інформаційних можливостей і інте�

ресів різних зацікавлених сторін.

 Найбільш поширеним показником групи статичних

методів є "період окупності" інвестиційного проекту. Ви�

користання даного показника рекомендується практично

в усіх наукових працях, присвячених інвестиційному ана�

лізу.

До найпоширеніших показників, що використовують�

ся при динамічному підході аналізу інвестиційної приваб�

ливості проектів, відносять:

NPV — чиста приведена вартість (чистий дисконтова�

ний дохід);

IRR — внутрішня норма рентабельності;
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DPP — дисконтова ний період окупності;

PI — індекс рентабельності (прибутковості);

MIRR — модифікована внутрішня ставка дохідності

інвестицій.

Отже, використання вищенаведених методів дає змогу

отримати комплексну оцінку ефективності інвестиційних про�

ектів, в якій кожний з вищенаведених показників характери�

зує окремий аспект фінансових результатів для інвестора:

— метод чистої приведеної вартості (NPV) дає оцінку

маси прибутку (або приросту грошових коштів) від інвес�

тування капіталу;

— показник — індекс прибутковості РІ характеризує

рівень віддачі вкладеного капіталу;

— метод внутрішньої норми рентабельності IRR харак�

теризує норму прибутку на інвестований капітал.

Внутрішній взаємозв'язок наведених показників, що

характеризують ефективність проекту, дозволяє роз�

глядати категорію "ефективність" інвестицій в кількох пло�

щинах залежно від пріоритетних інтересів інвестора та

можливих сценаріїв розвитку проекту.

Як показали результати аналізу, використання вели�

кої кількості різних показників та методичних прийомів

оцінювання інвестиційної привабливості проектів, дають,

зазвичай, неоднозначну оцінку, а в окремих випадках

інформація дублюється і розпорошується. Вибір показ�

ників та методичних прийомів буде залежати від інтересів

користувачів інформації, тобто зацікавлених осіб. Так, в

контексті аналітичного обгрунтування вибору проекту при

використанні різних методів оцінювання його ефективності

інвестор отримає таку інформацію:

— при застосуванні показника чистої приведеної вар�

тості (NPV) можна прогнозувати, яку суму грошових коштів

яку отримає інвестор від інвестування коштів за весь пері�
од функціонування проекту;

— при застосуванні показника інтегральної поточної

вартості буде отримана інформація про можливий приріст

грошових коштів від інвестування в проект, який за певних

обставин може бути завершений на певній стадії і як об'єкт

незавершеного будівництва підлягає реалізації;

— використовуючи показник внутрішньої норми при�

бутковості формується інформація про порівняльну відда�

чу на одиницю інвестованих ресурсів порівняно з існуючи�

ми альтернативними вкладеннями. Крім того, цей показ�

ник слугує індикатором прибутковості проекту при

збільшенні ринкової процентної ставки за залученими інве�

стиційними ресурсами.

Альтернативним варіантом аналітичної оцінки ефек�

тивності інвестиційних проектів може слугувати матричний

метод, який дає змогу у розгорнутому вигляді за різними

критеріями оцінити переваги та недоліки окремих проектів

порівняно з альтернативними. Критичний аналіз сутності

показників інвестиційної привабливості проектів дозволяє

зробити висновок, що при всьому їх розмаїтті як за назва�

ми, так і за методиками розрахунку, головні характерис�

тики, що формуються на основі цих показників зводяться

в основному до двох критеріїв: оцінки рентабельності (при�

бутковості) проекту та його масштабності, тобто здатності

генерувати позитивний грошовий потік від операційної,

інвестиційної та фінансової діяльності. Враховуючи бага�

тоаспектність оцінок ефективності проекту, отриманих

різними методами, пропонуємо комбіновану методику на

основі матричного аналізу, що враховує одночасно кілька

критеріїв інвестиційної привабливості проекту. Двомірні

матриці дають змогу врахувати два ключові показники

(матриця 2×2), за необхідності показників може бути і

більше, наприклад, при відборі чотирьох показників фор�

мується матриця з 16 осередками (4×4) і т.д.

Проте інтерпретація результатів матричного аналізу

буде простіша і зрозуміліша при мінімальній кількості клю�

чових показників ефективності. Пропонуємо оцінку ефек�

тивності інвестиційного проекту здійснювати на основі мат�

риці NPV�ІР. Тобто критеріями відбору проектів будуть

виступати одночасно два показники: чиста приведена

вартість (NPV) та індекс рентабельності (дисконтований)

(ІР). Найпростіший варіант сегментування матриці на чо�

тири сектори (рис. 1).

Так, перевага однозначно буде надана тому проекту,

який потрапляє в перший сегмент (по аналогії з матрицею

BCG такі проекти можна віднести до класу "зірки"). Про�

екти цього сегменту мають більше значення чистої приве�

деної вартості (NPV>1) та індексу рентабельності (ІР>1)

порівняно з середнім значенням альтернативних проектів,

вибраних для аналізу. Якщо інвестиційні проекти, що підля�

гають аналізу не потрапляють у сегмент 1 ("Зірки"), пріо�

ритети надаються тим проектам, які увійдуть в осередки

матриці 2 ("Дійні корови") та 4 ("Важкі діти").

Вибір проекту між цими двома альтернативними варі�

антами залежатиме від стратегічних цілей інвесторів та їх

фінансових можливостей. Так, наприклад, при достатніх

обсягах фінансування інвестицій перевага може бути на�

дана проекту, що генерує більший приріст грошових коштів

або маси прибутку, тобто проекту, що потрапляє в 2�й осе�

Рис. 1. Матриця інвестиційної привабливості проектів
Джерело: авторська розробка.
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редок матриці ("Дійні корови"), для якого характерне

більше ніж середнє значення по групі проектів показника

NPV (NPV>1) і менше середнього значення показника

ІР(ІР<1). При орієнтації інвестора на максимальну відда�

чу від вкладеного капіталу і певних обмеженнях фінансо�

вих ресурсів перевага може бути надана тому проекту, який

потрапляє в осередок матриці 4 ("Важкі діти"), як більш

рентабельному, але менш масштабному напряму інвесту�

вання. Для такого сегменту матриці характерні такі

співвідношення значень показників: меншу ніж середнє

значення по групі проектів показника NPV (NPV<1) і більше

середнього значення показника ІР(ІР>1). При цьому маса

прибутку, отримана в результаті реалізації обраного про�

екту може бути меншою відносно інших альтернативних

варіантів.

Найнижчу оцінку отримують ті проекти, які потрапля�

ють у 3 сегмент матриці ("собаки"), для якого обидва по�

казники ефективності — чиста приведена вартість та індекс

рентабельності будуть нижчими, ніж їх середнє значення

по групі проектів, що підлягають аналізу, тобто (NPV<1)

та індексу рентабельності (ІР<1). Зазвичай, такі проекти

не приймаються інвестором і розглядаються як неефек�

тивні. У виключних випадках проекти цього сегменту мо�

жуть бути прийняті інвестором за певних умов, наприклад,

при орієнтації на соціальні аспекти проекту, вирішення спе�

цифічних стратегічних завдань, пов'язаних завоюванням

нових ринків, набуття конкурентних переваг в майбутньо�

му, агресивною політикою щодо завоювання певної част�

ки або відповідного сегменту ринку.

Побудова матриць для оцінювання інвестиційної при�

вабливості проектів може здійснюватись і на основі інших

критеріїв ефективності, тобто комбінування інших різних

показників. Так, наприклад, у подібний спосіб може бути

побудована матриця NPV�IRR

(враховує такі критерії оцінки як

чиста приведена вартість та внут�

рішня норма дохідності), матри�

ця NPV�МIRR (враховує такі кри�

терії оцінки, як чиста приведена

вартість та модифікована внутр�

ішня норма дохідності).

Використання матричного

аналізу для обгрунтування вибо�

ру проектів пропонуємо здійсню�

вати в три етапи:

— обираються ключові показники ефективності про�

ектів;

— здійснюється розрахунок цих показників для всіх

альтернативних проектів та визначається їх середнє зна�

чення;

— для визначення місця проекту в осередках матриці

проводиться кодування кожної групи показників в таких

спосіб (якщо значення показника більше середнього зна�

чення по групі проектів, показнику присвоюється код�1, і

відповідно, при значенні показника, меншому від серед�

нього — 0).

Практична реалізація дієвості запропонованої методи�

ки оцінки ефективності інвестиційних проектів проілюст�

ровано в таблиці 1 та на рисунку 2.

В результаті проведеного матричного аналізу за

двома критеріями: чиста приведена вартість (NPV) та індекс

рентабельності РІ (дисконтований) найвищу оцінки інвес�

тиційної привабливості отримав проект № 3 "Комплекс з

переробки бобів сої", який потрапив в перший сегмент

матриці "Зірки".

До другого сегменту "Дійні корови", з найвищим рівнем

чистої приведеної вартості �NPV (51777 тис. грн.) і рента�

бельністю інвестицій трохи нижче середнього рівня потра�

пив проект № 2 "Виробництво, збереження та переробка

картоплі та овочів", що свідчить про його високу результа�

тивність та масштабність, яка може пояснюватись достат�

ньо довгою тривалістю функціонування проекту — 8 років.

При наданні переваги інвестором прибутковості про�

екту і обмежених фінансових ресурсах для інвестування

більш привабливим вважається проект, що потрапляє в

четвертий сегмент матриці "Важкі діти", до якого потра�

пив проект № 4 "Хлібокомбінат" з високим рівнем рента�

бельності інвестицій і невисоким рівнем NPV. Негативну

Рис. 2. Матриця інвестиційної привабливості проектів

Джерело: авторська розробка.

Таблиця 1. Інформація для побудови матриці інвестиційної
привабливості проектів

Проект Значення показників Кодування осередків матриці
NPV PI NPV PI

Проект № 1ВАТ «Горобина»  10242 3,45 0 0
Проект № 2»Виробництво, збереження та 
переробка картоплі та овочів»  

51777 12,48 1 0

Проект № 3»Комплекс з переробки бобів 
сої» 

26188 22,34 1 1

Проект № 4»Хлібокомбінат» 14043 19,92 0 1
Сума значень 102250 58,19 х х
Середнє значення 25563 14,55 х х
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оцінку за всіма критеріями та методами оцінювання отри�

мав проект № 1 "Горобина", який опинився в третьому сег�

менті "Собаки", і отримав найнижчі оцінки за обраними

критеріями, що дає підстави для однозначного висновку

щодо неприйняття цього проекту.

Як зазначалось вище, при прийнятті рішення про вибір

найбільш інвестиційно привабливого проекту залежить від

інтересів всіх учасників проекту та їх фінансових можливос�

тей. Оскільки результати матричного аналізу дали дещо інший

результат оцінювання інвестиційної привабливості проектів

ніж метод "сум місць", остаточну оцінку проектів пропонує�

мо здійснювати на основі поєднання результатів цих двох

методів, механізм здійснення якої наведено в таблиці 2.

Оцінювання проектів на основі інтегрального підходу

з урахуванням результатів оцінки за методом "сум місць"

та матричним методом дало змогу проранжувати проекти

за їх інвестиційною привабливістю так:

1) проект № 3 "Комплекс з переробки бобів сої";

2) проект № 4 "Хлібокомбінат";

3) проект № 2 "Виробництво, збереження та перероб�

ка картоплі та овочів";

4) проект № 1 ВАТ "Горобина"

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що про�

цедура оцінювання економічної ефективності інвестиційних

проектів на передінвестиційній стадії їх життєвого циклу не

може бути зведена до розрахунку лише одного показника,

якими б перевагами він не характеризувався. Жоден з роз�

глянутих вище показників сам по собі не є достатнім для

вирішення необхідності прийняття або відхилення інвести�

ційного проекту. В цьому випадку доцільним є врахування

кількох кількісних параметрів. Крім того, оцінка будь�яко�

го інвестиційного проекту має бути комплексною, тобто ба�

зуватися на не лише кількісних, а і якісних критеріях, з ура�

хуванням інтересів всіх учасників інвестиційного процесу та

факторів впливу зовнішнього середовища.
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 Таблиця 2. Інформація для побудови матриці інвестиційної привабливості проектів

 
Проект 

Рейтинг проектів Сума місць за 
двома методами 

Місце проекту в 
інтегральному 
рейтингу 

За методом 
«сум місць» 

За матричним 
аналізом 

Проект № 1 ВАТ «Горобина»  4 4 8 4 
Проект № 2 « Виробництво, збереження та переробка 
картоплі та овочів»  

3 2 5 3 

Проект № 3 «Комплекс з переробки бобів сої» 2 1 3 1 
Проект № 4 «Хлібокомбінат» 1 3 4 2 


