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ВСТУП
Нині для підприємств гостро стоїть потреба у

забезпеченні їх економічної безпеки. Це пов'яза�
но у першу чергу з тим, що внутрішні та зовнішні
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загрози впливають на ефективність діяльності
підприємств. З початком євроінтеграції України в
міжнародний простір, з'явилась можливість залу�
чити у бізнес міжнародних інвесторів. Але закор�



26
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 4, 2018

донні партнери не поспішають вкладати кошти в
українські підприємства, а бажають дослідити ре�
альний стан сучасних підприємств та провести еко�
номічну оцінку ефективності власних коштів у
інвестиції. Тому актуальним питанням є розгляд
існуючих методів оцінювання економічної ефек�
тивності інноваційних та інвестиційних проектів
для обгрунтування доцільності створення еконо�
мічної безпеки підприємства. Якщо створення
служби економічної безпеки підприємства розг�
лянути саме як інноваційний та інвестиційний про�
ект, тому можливо доцільності її створення об�
грунтування за допомогою відповідних розра�
хунків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідженню методів оцінювання економічної

ефективності господарської діяльності під�
приємства присвячені наукові праці багатьох уче�
них, а саме: С. Аптекаря [1], Т. Беня [2; 3], А. Ка�
сич [4], В. Коблєва [5], М. Колісник [6], Е. Крилова
[7], П. Кулінічева [8], Л. Мельника [9], Е. Пелихо�
ва [10], Й. Петровича [11; 12], Г. Савицької [13],
В. Савчук [14], К.С. Салиги [15], Н. Чухрай [16],
А.Л. Яструбецької [17]. Але автори не досліджу�
ють економічну ефективність господарської діяль�
ності підприємства для створення служби еконо�
мічної безпеки.

Сьогодні для економічного обгрунтування
інвестицій в інноваційні проекти керуються мето�
дами оцінювання ефективності інвестиційних про�
ектів. У європейських країнах, США й Україні
існує ряд методів оцінювання ефективності інвес�
тицій. Їх можна поділити на дві основні групи: мето�
ди оцінювання ефективності інвестиційних про�
ектів, що не включають дисконтування прихиль�
никами даного методу є В. Шевчук, П. Рогожин,

В. Захарченко, Г. Бірман, С. Шмідт, В. Дєгтяренко
[18—23] і методи, що включають дисконтування.
Цей метод підтримують науковці Д Червоньов, В.
Царьов, А. Пересада, Ю. Нєсвєтаєв, А. Марголін,
А. Бистряков, П. Віленський, І. Бланк, І. Ліпсиць, В.
Косов, Є. Шилов, А. Гойко, Є. Четиркін [18—23].
Проведений аналіз існуючих методів оцінювання
економічної ефективності інноваційних та інвес�
тиційних проектів показав, що автори не викори�
стовують їх для обгрунтування доцільності ство�
рення економічної безпеки підприємства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити можливість використання методів

оцінювання економічної ефективності інновацій�
них та інвестиційних проектів для створення служ�
би економічної безпеки підприємства

РЕЗУЛЬТАТИ
Існують різні підходи до визначення економі�

чної ефективності, так в централізованій еко�
номіці діяли наступні методики: методика (ос�
новні положення) визначення економічної ефек�
тивності використання в народному господарстві
нової техніки, винаходів і раціоналізаторських
пропозицій; типова методика визначення економ�
ічної ефективності капітальних вкладень; комп�
лексна оцінка ефективності заходів, спрямованих
на прискорення науково�технічного прогресу.

До методики визначення економічної ефектив�
ності використання в народному господарстві
нової техніки, винаходів і раціоналізаторських
пропозицій, які найчастіше використовувалися в
СРСР відносяться такі: "Методика визначення
річного економічного ефекту, отриманого в ре�
зультаті впровадження нової техніки" (1961) [24],
"Методика визначення економічної ефективності

Таблиця 1. Порівняльна характеристика методів визначення економічної ефективності
інвестицій в інвестиційні та інноваційні проекти

Джерело: [15, с. 171].

Показники Методика 1977 р. Методика 1981 р. Методичні рекомендації 
1988 р. Зарубіжні методи 

Результати  Продукція Прибуток, додатковий 
прибуток, приріст чистої 
продукції 

Продукція у грошовому 
виразі за розрахунковий 
період 

Дисконтований 
грошовий потік (чистий 
прибуток плюс 
амортизаційні 
відрахування) 

Витрати Зведені річні витрати Капітальні вкладення, 
додаткові капітальні 
вкладення 

Зведені річні витрати за 
розрахунковий період, 
поточні витрати (без 
амортизації) за 
розрахунковий період 

Сума інвестицій 
(вартість основних 
засобів і оборотних 
коштів) 

Показник 
економічної 
ефективності 

Не розраховується Відношення прибутку 
(додаткового прибутку) 
до капітальних вкладень 
(додаткових капітальних 
вкладень) 

Не розраховується Індекс прибутковості

Економічний 
ефект 

Різниця між зведеними 
річними витратами 
базисного варіанта, 
скорегованими на індекс 
обсягів продукції, і 
зведеними річними 
витратами нового варіанта  

Різниця між зведеними 
річними витратами 
базисного й нового 
варіанта 

Різниця між 
результатами у 
грошовому виразі і 
витратами за 
розрахунковий період 

Чиста зведена вартість 
(різниця між 
нагромадженим 
грошовим потоком за 
період корисного 
використання проекту та 
інвестиційними 
витратами) 
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автоматизованих систем управління підприємства�
ми і виробничими об'єднаннями (АН СРСР, Дер�
жплан СРСР, ГКЕТ СРСР)" (1979) [25], "Типова
методика (основні положення) визначення еконо�
мічної ефективності використання в народному
господарстві нової техніки, винаходів та раціона�
лізаторських пропозицій" (1977 р.) [26]; "Методичні
рекомендації до комплексного оцінювання ефектив�
ності заходів, спрямованих на прискорення нау�
ково�технічного прогресу" (1989 р.) [27]; "Мето�
дичні рекомендації для визначення економічної
ефективності заходів науково�технічного прогре�
су на транспорті" (1990 р.) [28].

До типових методик визначення економічної
ефективності капітальних вкладень відносяться:
"Типова методика визначення економічної ефек�
тивності капітальних вкладень та нової техніки в
народне господарство СРСР" (1960 р.) [29]; "Ти�
пова методика визначення економічної ефектив�
ності капітальних вкладень" (1969 р.) [30]; "Мето�
дика визначення ефективності капітальних вкла�
день" (1990 р.) [31]; "Типова методика визначення
економічної ефективності капітальних вкладень"
(1981) [32].

До комплексної оцінки ефективності заходів,
спрямованих на прискорення науково�технічного
прогресу відносяться "Методичні рекомендації та
коментар щодо їх застосування" (1989) [33].

Вищезазначені методики визначають економі�
чну ефективність витрат як відношення прибутку
(додаткового прибутку) до капітальних вкладень
(додаткових капітальних вкладень). Звідси еконо�
мічний ефект розраховується як різниця між зве�
деними річними витратами або між результатами
у грошовому виразі і витратами за розрахунковий
період. Зараз в Україні застосовують зарубіжні
методи визначення економічної ефективності вит�
рат.

Порівняльну характеристику методів визна�
чення економічної ефективності інвестицій в інве�
стиційні та інноваційні проекти які діяли в цент�
ралізований економіці та тих які використовують�
ся в ринковому середовищі наведено в таблиці 1.

Для оцінювання економічної проекту доцільно
застосувати динамічні методи, засновані на дис�
контуванні реалізації проекту грошових потоків,
що утворюються. Загальна схема всіх динамічних
методів оцінювання ефективності передбачає при�
ведення різночасних грошових потоків (витрат і
доходів) до одного моменту часу, після чого різно�
часні витрати й доходи стають зіставними.

Основні методи розрахунку ефективності ка�
пітальних вкладень наведені у таблиці 2.

Проведений аналіз існуючих методів оціню�
вання економічної ефективності інноваційних та
інвестиційних проектів дає можливість зробити
такі висновки:

1. Методи передбачають використання резуль�
татів та витрат тільки на рівні підприємства й не
охоплюють його структурні підрозділи економіч�
ної безпеки, вони впливають на загальний кінце�

вий результат, але витрати охоплюють тільки
структурний підрозділ підприємства, існуючі ме�
тоди не можуть бути повністю перенесені на об�
грунтування доцільності створення служби еконо�
мічної безпеки, так як не враховують її рівень та
надійність.

2. Показники економічної ефективності, що
використовуються в зарубіжній теорії і практиці
для обгрунтування інвестиційних та інноваційних
проектів побудовані здебільшого без врахування
основоположних принципів теорії ефективності.
Результати проекту (грошовий потік) не є на�
слідком витрат (інвестицій у проект).

3. Не весь грошовий потік служить джерелом
фінансування проекту, а тільки його частина
(амортизація і частина прибутку, що дійсно буде
направлена на фінансування).

4. Показник (індекс доходності) побудовано як
співвідношення нагромадженого грошового пото�
ку та частини авансованих кумулятивних витрат
(інвестицій). Враховуючи, що грошовий потік є
частиною економічних витрат господарської
діяльності, дане співвідношення є відношенням
витрат до витрат і не може бути віднесене до по�
казника економічної ефективності.

5. Не враховуються особливості кругообігу
складових частин інвестицій, авансованих у про�
ект. Одна частина інвестицій, що вкладена в ос�
новні засоби, підлягає амортизації. Друга частина
— у вигляді оборотних коштів, використовується
для здійснення матеріальних витрат та оплати
праці і компенсується у кожному фінансовому
циклі після реалізації продукції.

6. У формуванні грошового потоку приймає
частина кумулятивних авансових інвестицій —
вартість необоротних активів (основних засобів).
Друга частина авансованих інвестицій у вигляді
нагромаджених змінних витрат не враховується як
у результатах проекту (грошовому потоці), так і в
витратах.

7. Дисконтування грошового потоку і інвес�
тицій з урахуванням дії фактору часу не врахову�
ють комерційні інтереси інвестора (кредитора).
Інвестор бажає повернути майбутню величину
інвестицій, яка б давала можливість одержати при�
буток (відсотки), що покриває інфляцію. Дискон�
тування інвестицій відсікає прибуток інвестора,
приводить майбутні вкладення грошей до тепері�
шньої вартості. Одночасне дисконтування грошо�
вого потоку та авансованих інвестицій нівелює
втрату комерційного інтересу інвестора (кредито�
ра).

ВИСНОВКИ
Методики, що діяли в централізованій еко�

номіці визначають економічну ефективність вит�
рат як відношення прибутку (додаткового прибут�
ку) до капітальних вкладень (додаткових капіталь�
них вкладень), на наш погляд, вони не зовсім відоб�
ражають потреби сьогодення, і є не зрозумілими
для зарубіжних партнерів. Для оцінювання еко�
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номічної проекту доцільно застосувати динамічні
методи, засновані на дисконтуванні реалізації про�
екту грошових потоків, що утворюються. Загаль�
на схема всіх динамічних методів оцінювання
ефективності передбачає приведення різночасних
грошових потоків (витрат і доходів) до одного мо�
менту часу, після чого різночасні витрати й дохо�
ди стають зіставними.

Але слід зазначити, що існуючі методи оціню�
вання економічної ефективності інноваційних та
інвестиційних проектів не можуть бути повністю
перенесені на обгрунтування доцільності створен�
ня служби економічної безпеки, оскільки, вище�
зазначені методи передбачають використання ре�
зультатів та витрат тільки на рівні підприємства й
не охоплюють його структурні підрозділи еконо�
мічної безпеки, та не враховують її рівень та
надійність; вони побудовані здебільшого без вра�
хування основоположних принципів теорії ефек�
тивності, тобто результати проекту (грошовий
потік) не є наслідком витрат (інвестицій у проект);
не весь грошовий потік служить джерелом фінан�
сування проекту, а тільки його частина; не врахо�
вуються особливості кругообігу складових частин
інвестицій, авансованих у проект. тобто одна час�
тина інвестицій, що вкладена в основні засоби,
підлягає амортизації, а друга частина — у вигляді
оборотних коштів, компенсується у кожному
фінансовому циклі після реалізації продукції;
тільки вартість необоротних активів (основних
засобів) приймає участь у формуванні грошового
потоку, а нагромаджені змінні витрати не врахо�
вуються як у результатах проекту (грошовому по�
тоці), так і в витратах; дисконтування інвестицій
відсікає прибуток інвестора, приводить майбутні
вкладення грошей до теперішньої вартості.

З врахуванням всього вищенаведеного, обгрун�
тування доцільності створення економічної безпе�
ки на підприємстві, нами пропонується здійснюва�
ти з використанням методичних підходів в залеж�
ності: від впливу на результати господарської діяль�
ності підприємства; від впливу на рівень економіч�
ної безпеки; від впливу на надійність економічної
безпеки; від тривалості періоду виробництва. Це і
буде об'єктом наших подальших досліджень.
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