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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Основою сталого розвитку економіки ре-
гіонів є здійснення ефективного інвестування,
що з одного боку залежить від розроблення та
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У статті досліджено ряд проблемних питань оцінки альтернативних варіантів використання власних коштів
підприємств регіону з урахуванням погіршення їх фінансового стану від наявності надлишку зобов'язань з точки
зору державного управління. Обгрунтовано, що прийняттю рішення про інвестування має передувати аналіз можли-
вих сценаріїв вкладання ресурсів з метою максимізації отриманого прибутку підприємств регіону, що сприятиме
зростанню доходів відповідних бюджетів. Удосконалено методику проведення оцінки ефективності інвестиційних
проектів з урахуванням наявності надлишку як відсоткових, так і безвідсоткових зобов'язань на момент оцінки. Виз-
начено, що доцільність використання коштів на погашення зобов'язань необхідно оцінювати як під час оцінки неза-
лежних (безальтернативних), так і альтернативних варіантів інвестицій. При цьому необхідно розглядати проекти
фінансовані повністю та частково за рахунок власних коштів.

In the article the row of problem questions of estimation of alternative variants of the use of the personal funds of
region enterprises is investigated taking into account worsening of their financial state from the presence of surplus of
obligations from the point of view of state administration. Reasonably, that to the decision-making about investing the
analysis of possible scenarios of insetting of resources must be preceded with the aim of maximization of the got income
of enterprises of region that will assist the increase of profits of corresponding budgets. Methodology of realization of
estimation of efficiency of investment projects is improved taking into account the presence of surplus of both percent
and interest-free obligations in the moment of estimation. Certainly, that expediency of the use of money on redemption
of obligations must be estimated both during the estimation of independent and alternative variants of investments. It is
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вдосконалення механізмів державного управ-
ління інвестиційною діяльністю, а з іншого —
від здатності самих регіонів досягати позитив-
ної економічної динаміки при здійсненні діяль-
ності в умовах жорсткого зовнішнього тиску
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негативних макроекономічних явищ. Оскільки
на сьогодні інвестиційні ресурси є обмежени-
ми, перед підприємствами регіону постає зада-
ча вибору найбільш оптимального варіанту ви-
користання наявних власних коштів як джерел
інвестування за критерієм максимального еко-
номічного ефекту.

У найбільш загальному розумінні, ефек-
тивність інвестицій — це категорія, що відоб-
ражає цілі та інтереси інвестора та характери-
зує різницю між отриманими доходами в ре-
зультаті реалізації проекту та первинними інве-
стиціями. При цьому оцінка економічної ефек-
тивності інвестицій зводиться до формування
системи показників, що дозволяють визначити
дану різницю та на основі яких відбувається
відбір проектів до реалізації.

Склад джерел фінансування є однією з
найважливіших характеристик інвестиційних
проектів, що визначає особливості оцінки їх
економічної ефективності. Реалізація реаль-
них інвестиційних проектів вимагає значних
власних фінансових коштів, які часто є обме-
женими, що створює необхідність у додатко-
вому їх залученні на основі одержання кре-
дитів або з інших платних джерел. У той же
час відволікання власних коштів або залучен-
ня кредитних ресурсів для фінансування про-
екту може значно погіршити фінансовий стан
підприємства, що негативним чином вплине на
обсяги отримуваного прибутку та може поста-
вити під сумнів ефективність всього проекту.
Тому прийняттю рішення про інвестування
має передувати аналіз можливих сценаріїв
вкладання ресурсів з метою максимізації от-
риманого прибутку. Використання залучено-
го капіталу суворо обмежене договірними зо-
бов'язаннями, отже виключає можливість оц-
інки варіантів використання. В той же час,
фінансування проекту за власні кошти виклю-
чає можливість їх альтернативного викорис-
тання: розміщення на депозит, стабілізація
фінансового стану, покращення платоспро-
можності за рахунок вчасного розрахунку з
контрагентами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У січні — вересні 2017 року загальне падін-
ня промислового виробництва у Дніпропет-
ровській області в порівнянні з аналогічним
періодом минулого року склало 1,5%. Це є не-
припустимим для регіону, частка якого у за-
гальноукраїнському обсязі капітальних інвес-
тицій сягає 36% [1]. Фінансовий стан на ряді
провідних гірничо-збагачувальних підприємств

регіону суттєво погіршився, що призводить до
накопичення поточних зобов'язань та відпо-
відно втрат від їх непогашення. Так, протягом
2016 року накопичені поточні зобов'язання на
кінець року по деяким гірничо-збагачувальним
підприємствам зросли майже в 4 рази.

Покращення фінансового стану як напрям
вкладання тимчасово вільних коштів розгля-
дається у роботі [2; 4].

У роботі [2] визначено, що за рахунок ви-
користання залучених коштів відбувається ви-
вільнення частини власних коштів, які можуть
бути використані для поповнення власних об-
ігових коштів, недолік яких різко погіршує
фінансовий стан підприємств, створює ризик
банкрутства.

Визначення найкращого з порівнюваних ва-
ріантів фінансування інвестиційного проекту
рекомендується робити за критерієм максимі-
зації чистої приведеної вартості і вивільнених
з інвестиційного процесу власних коштів
підприємства [2].

У ряді робіт [4; 5] під час оцінки ефектив-
ності інвестиційних проектів як один з варі-
антів вкладання коштів розглянуто погашен-
ня зобов'язань, оскільки загальне погіршен-
ня фінансового стан супроводжується знач-
ним накопиченням їх надлишкових сум на
кінець періоду.

У роботі В.С. Адамовської [4] непогашена
частина поточних зобов'язань, не пов'язаних з
інвестиційним проектом є "умовно-позикови-
ми коштами", які зменшують загальну величи-
ну власних коштів. У цій роботі визначено вар-
іанти використання даних умовно-позикових
коштів: погашення або реінвестування. Кри-
терієм відбору виступає максимум з двох вели-
чин: депозитної ставки та відсоткової ставки
зобов'язань. У разі наявності непогашених зо-
бов'язань, ставка відсотку за якими перевищує
депозитну ставку, власні кошти та доходи від
інвестиційного проекту зменшуються на їх ве-
личину. У протилежному випадку дані суми реі-
нвестуються. Застосовується ця методика
відносно безальтернативних інвестиційних
проектів, фінансованих за рахунок власних
коштів. У якості "нульового варіанту" розгля-
дається депозитний вклад на строк життєвого
циклу проекту.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

У роботі об'єктами інвестування (на пога-
шення яких спрямовуються вільні власні кош-
ти) є виключно відсоткові зобов'язання, за
якими ставка відсотку перевищує депозитну.
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При цьому зроблено допущення, що непога-
шення всіх інших видів зобов'язань, не призво-
дить до втрат бізнесу та не зменшує власних
коштів. Також не визначено порядок враху-
вання втрат від непогашення зобов'язань з
відсотковою ставкою нижчою ніж депозитна,
хоча ці втрати виникають у цих періодах та
зменшують величини визначеного приросту
капіталу.

Ми вважаємо, що будь-який прострочений
борг вимагає витрат з його обслуговування,
тобто непогашення всіх видів зобов'язань при-
зводить до втрат бізнесу. З цього можна зро-
бити висновок, що при визначенні зобов'язань,
які вигідніше погасити, необхідно порівнюва-
ти не відсоткову ставку за зобов'язаннями, а
загальний відсоток їх обслуговування. При
чому базою порівняння може бути не тільки
ставка за депозитом, а будь-яка прийнята інве-
стором альтернативна вартість вкладення ка-
піталу.

Під час оцінки альтернативності викорис-
тання власних коштів, необхідно враховувати
можливу наявність надлишку зобов'язань у пе-
ріоді оцінки, який спричиняє виникнення у
підприємства втрат бізнесу [5]. Непогашення
зобов'язань при вже діагностованому їх над-
лишку призводить до додаткових втрат бізне-
су у наступних періодах та необхідності кори-
гування прибутку поточного року. Тобто ви-
граш від погашення зобов'язань складають не
тільки попереджені штрафи, відсотки та пені,
але й попереджені наслідки від наявності над-
лишкової суми зобов'язань.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є удосконалення методики
проведення оцінки ефективності інвестицій-
них проектів з урахуванням наявності над-
лишку як відсоткових, так і безвідсоткових
зобов'язань на момент оцінки. Доцільність
використання коштів на погашення зобов'я-
зань необхідно оцінювати як під час оцінки
незалежних (безальтернативних), так і аль-
тернативних варіантів інвестицій. При цьому
необхідно розглядати проекти фінансовані
повністю та частково за рахунок власних
коштів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Власні кошти — це тимчасово вільна сума
коштів, щодо якої приймається рішення про
інвестування. Як зазначається у роботі, влас-
ними кошти є тільки у двох випадках: коли не

враховується вплив зміни фінансового стану
та за відсутності зобов'язань. У іншому разі
величина власних коштів має бути скориго-
вана.

Скориговані власні кошти відповідно до ме-
тодики [4], визначаються як різниця між влас-
ними коштами і сумою поточних зобов'язань,
які мають відсоткову ставку більшу, ніж став-
ка за депозитом.

Ми вважаємо, що власні кошти мають бути
зменшені на суму зобов'язань, які мають
вартість вищу ніж ціна альтернативного вико-
ристання капіталу та на величину втрат бізне-
су, що виникають від непогашення надлишку
всіх інших зобов'язань.

Розглянемо незалежний інвестиційний про-
ект. У цьому разі, як і у роботах [3; 4; 6], у разі
відмови від інвестування альтернативним варі-
антом використання коштів є депозитний
вклад.

При цьому необхідним є проведення діагно-
стики надлишку зобов'язань як на момент
прийняття рішення про напрям вкладання
коштів, так і у кожному році життєвого циклу
обраного проекту за методикою, наведеною у
роботі [5].

У разі відсутності на підприємстві на момент
оцінки надлишку зобов'язань застосовується
методика визначення скоригованих власних
коштів наведена у роботі [4].

При наявності позитивного надлишку зобо-
в'язань визначаються втрати бізнесу від його
наявності [5] та з урахуванням їх величини ко-
ригується відсоток обслуговування за кожним
окремим видом зобов'язання:

 
НЗ

ВБ
kkcк += (1),

де kск — скоригована величина відсотку об-
слуговування за кожним окремим видом зобо-
в'язання, частки од;

k — величина відсотку обслуговування за
кожним окремим видом зобов'язання, частки
од;

ВБ — втрати бізнесу від наявності зобов'я-
зань, грн

НЗ — надлишок зобов'язань, грн.
Надалі величина скоригованого відсотку

обслуговування боргу порівнюється з депозит-
ною ставкою (kдеп):

  kск > kдеп (2).
У разі виконання нерівності (2), тобто за

умови існування зобов'язань з відсотком об-
слуговування боргу вищим ніж депозитна
ставка, більш вигідним для підприємства є по-
гашення величини даних зобов'язань, оскіль-
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ки втрати від їх непогашення перевищать ви-
годи від альтернативного використання кош-
тів.

Якщо у підприємства є зобов'язання, відсо-
ток обслуговування за якими не перевищує де-
позитну ставку, необхідно враховувати втрати

Рис. 1. Блок-схема алгоритму
визначення скоригованої величини власних коштів (ВКск)

 на момент прийняття рішення про інвестування
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бізнесу, які виникнуть від несвоєчасного пога-
шення таких зобов'язань у наступних періодах.
Для цього проводиться прогнозування фінан-
сового стану підприємства на строк життєво-
го циклу інвестиційного проекту та у кожному
періоді визначається надлишок зобов'язань та
відповідні втрати, до якого призводить його на-
явність.

Для обрання зобов'язань, які вигідніше по-
гасити, формується їх множина (З) за кри-
терієм величини скоригованого відсотку обслу-
говування боргу:

  З = {Зі, …, Зn} (3),
де Зі — зобов'язання з відповідною ставкою

відсотку обслуговування боргу;
і — індекс, що характеризує зменшення

відсотку обслуговування боргу;
і = 0, 1, …, n.
Прийнято, що і = 0 для зобов'язань у яких

відсоток обслуговування боргу вищий за депо-
зитну ставку.

Надалі послідовно перевіряється доціль-
ність погашення кожної групи зобов'язань з
виділеної нами множини. Для цього перера-
ховується надлишок зобов'язань та втрати
бізнесу від його наявності за умови погашен-
ня (Зі). Так, якщо погашення величини (Зі)
призведе до відсутності надлишку зобов'я-
зань, скоригована величина власних коштів
приймається на рівні попереднього коригу-
вання. У протилежному випадку (надлишок
зобов'язань є позитивною величиною) відсо-
ток обслуговування боргу збільшується на
можливі втрати від наявності надлишку зобо-
в'язань.

Визначення скоригованої величини власних
коштів на момент прийняття рішення про інве-
стування наведено на рисунку 1.

Скоригована величина власних коштів ви-
користовується при визначенні показників
ефективності їх вкладання.

У роботі [3] запропоновано як один з по-
казників ефективності інвестицій розглядати
приріст капіталу учасників проекту. Підприє-
мство як повноцінних інвестор прагне максим-
ізувати власні кошти, тому автором запропо-
новано розглядати та оцінювати приріст капі-
талу як у разі прийняття проекту, так і без інве-
стування. При оцінці ефективності інвестицій
застосовується прямий метод розрахунку інве-
стицій з урахуванням реінвестування вивільне-
них власних коштів проекту [3].

У роботі [6] запропоновано фазовий підхід
до врахування фактору часу, який ми надалі ви-
користаємо при визначенні розрахункових
формул.

У разі прийняття рішення про вкладення
власних коштів, скоригованих з урахуванням
зміни фінансового стану, на період T, показ-
ники ефективності визначатимуться наступним
чином.

Приріст власних коштів при їх використанні
у якості депозитного вкладу (∆ВКдеп ), ви-
значається за формулою:

(1)Б∆В(ВКскКдеп∆В
T

1t
t∑

=

×−=

)Б∆В(ВКск)k(1
T

1t
t

1-Т
деп ∑

=

−−+× (4),

де ∆ВБt  — приріст втрат бізнесу у періоді
t від наявності надлишку зобов'язань, за яки-
ми скоригований відсоток обслуговування
нижчий за депозитну ставку, грн.

При прийнятті рішення про інвестування,
процедура перевірки доцільності погашення
зобов'язань проводиться у кожному році жит-
тєвого циклу проекту. При цьому величина при-
росту власних коштів у результаті реалізації
інвестиційного проекту знаходиться з наступ-
ного виразу:

( )∑
=

×−+=∆
T

1t
ttt. Б∆ВВСКДВКінв

( ) ∑
=

−− +×−+×
Tінв

1t

1Tінв
депt

tТ
деп. )k(1ВКскk1 (5),

де Дt — скоригована з урахуванням пога-
шення зобов'язань величина інвестиційних до-
ходів, грн;

ВСКt — величина реінвестицій, грн;
Тінв — період вкладання коштів.
Відповідно показник економічного ефекту

(Еф) від вкладання величини (ВКск) в реаліза-
цію інвестиційного проекту в порівнянні з вкла-
дом тієї ж величини (ВКск) на депозит, визна-
чається з наступного виразу:

Еф = ∆ВКінв – ∆ВКдеп (6).
Так, позитивна величина (Еф) характеризує

додатковий приріст власних коштів, отриманих
у разі реалізації інвестиційного проекту;
від'ємна — зменшення власних коштів у разі
відмови від вкладання їх на депозит.

ВИСНОВКИ
З ЦЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Підсумовуючи все вищевказане, зазначи-
мо, що під час впровадження незалежного
інвестиційного проекту необхідно враховува-
ти можливе погіршення фінансового стану та
відповідним чином скоригувати власні кошти.
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Під час оцінки ефективності інвестиційних
проектів має враховуватися не тільки динамі-
ка ступеня кризи, а й сума втрат бізнесу від її
діагностування. Напрямкми подальших досл-
іджень є визначення доцільності погашення
зобов'язань та відповідне коригування показ-
ників економічної ефективності альтернатив-
них проектів.
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