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  УДК 339 

С.М. ПОГОРЄЛОВ, М.П. ГОРБУНОВ 

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ 

Рішення про інвестування треба приймати з урахуванням усіх розглянутих показників ефективності та інтересів усіх учасників реалізації 

міжнародного проекту. У кожному конкретному випадку необхідно орієнтуватися на критерії, які, на думку керівництва проекту, є 

важливішими, чи брати до уваги додаткові чинники такі, як структура і розподіл у часі капіталу, ступінь ризику, проста норма прибутку. 

Ключові слова: ефективність, інвестиції, міжнародний, оцінка, методика 

Решение об инвестировании следует принимать с учетом всех рассмотренных показателей эффективности и интересов всех участников  

реализации международного проекта. В каждом конкретном случае необходимо ориентироваться на критерии, которые, по мнению 

руководства проекта, важнее, или принимать во внимание дополнительные факторы такие, как структура и распределение во времени  

капитала, степень риска, простая норма прибыли. 

Ключевые слова: эффективность, инвестиции, международный, оценка, методика 

The effectiveness of the international project is characterized by a system of parameters that Express the ratio of benefits and costs of the project from 

the point of view of its participants. Basic indicators of efficiency of projects kaptelova, inventory turnover, trudovec. However, these indicators are 

among the indicators torque static number and does not take into account the processes of project development. The decision to invest should take into 

account all the performance indicators and the interests of all participants of an international project. In each case it is necessary to focus on criteria 

which, in the opinion of management of the project, more important, or to take into account additional factors such as the structure and timing of capital, 

degree of risk, the ordinary rate of profit. 
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Міжнародні економічні відносини є складовою 

системи існуючих міжнародних відносин. Поняття 

«міжнародні відносини» досить широке. Воно 

включає в себе насамперед міждержавні відносини, 

в яких суб’єктами виступають держави та їх 

об’єднання як носії публічної влади. Суб’єктами цих 

відносин можуть бути також і міжнародні 

організації, зокрема економічні, та ін. 

Як і будь-які суспільні відносини, міжнародні 

відносини є відносинами надбудовного характеру. 

Аналіз наукової літератури з цього питання дає 

можливість зробити висновок про те, що під 

міжнародними (міждержавними) відносинами слід 

розуміти відносини, які виходять за межі держав і 

виникають між ними. Ці відносини, як відомо, 

регламентуються нормами міжнародного права. 

Міждержавні економічні відносини виникають 

і встановлюються передусім між державами як 

політичними формами організації суспільства, що 

виражають обумовлену економічним ладом певну 

політичну владу економічно пануючого класу або 

всього народу. Вони можуть виникати також, як уже 

зазначалося, і між державами та міжнародними 

організаціями, між міжнародними організаціями. 

Отже,  міжнародні економічні відносини — це 

особлива форма суспільно-виробничих зв’язків між 

окремими державами, між державами та 

міжнародними організаціями, між міжнародними 

організаціями.     

За своїм змістом міжнародні економічні 

відносини є складними. Це обумовлено, по-перше, 

значною кількістю країн, їх угруповань і 

міжнародних організацій, які є суб’єктами 

міжнародних економічних відносин. По-друге, на 

складність і характер цих відносин істотно впливає і 

суспільно-політичний устрій країн або їх 

угруповань. Цілком зрозуміло, що певні особливості 

в економічних відносинах існували (й існують ще й 

сьогодні) між країнами з різним соціально-

економічним устроєм. 

Життєздатність міжнародних проектів 

Життєздатність міжнародного проекту 

оцінюють в рамках ТЕО інвестицій, яке 

розробляється за рахунок замовника та є його 

власністю. Для оцінки життєздатності проекту 

порівнюють його альтернативні варіанти з огляду на 

вартість, терміни реалізації, прибутковість. 

Життєздатність проекту показує, чи може 

інвестор (замовник) бути впевненим, що на 

продукцію, одержану в результаті реалізації 

міжнародного проекту, протягом усього життєвого 

циклу буде триматися стабільний попит, достатній 

для призначення ціни, здатної забезпечити покриття 

витрат на експлуатацію й обслуговування об'єктів 

проекту, виплату заборгованостей і задовільну 

окупність капіталовкладень. 

Затверджені та схвалені ТЕО інвестицій 

можуть бути використані замовником для 

проведення подальших досліджень, розробки бізнес-

плану, переговорів з іншими учасниками 

міжнародного проекту. 
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  Аналіз та оцінка життєздатності проекту 

мають за мету: 

- можливість забезпечити необхідну динаміку 

інвестицій; 

- спроможність генерувати потоки прибутків, 

достатніх для компенсації інвесторам вкладених 

ресурсів і взятого на себе ризику. 

Базою для порівняння, як при наявності 

альтернативних, так і єдиного варіанту, приймається 

так звана ситуація "без проекту". Це означає, що дані 

проекту реконструкції підприємства слід порівняти з 

показниками діючого підприємства, а при намірі 

будувати нове підприємство слід взяти для 

порівняння ситуацію "без будівництва нового 

підприємства". 

Життєздатність проекту аналізують і 

оцінюють у 2 етапи: 

1. Вибір з альтернативних варіантів проекту 

більш життєздатного. 

2. Аналіз методів фінансування та структури 

інвестицій щодо обраного варіанту, які здатні 

забезпечити максимальну життєздатність. 

Життєздатність міжнародного проекту 

оцінюється за допомогою методів аналізу 

ефективності проекту. 

Ефективність міжнародного 

проекту характеризується системою показників, які 

виражають співвідношення вигод і витрат проекту з 

погляду його учасників. 

Виділяють такі групи показників 

ефективності проекту: 

1) показники економічної ефективності – 

враховують народногосподарські витрати проекту, 

включаючи оцінку екологічних та соціальних 

наслідків, і допускають грошовий вимір; 

2) показники комерційної ефективності – 

враховують фінансові наслідки реалізації проекту 

для його безпос�ередніх учасників; 

3) показники бюджетної ефективності – 

відображають фінансові наслідки здійснення 

проекту для державного та місцевого бюджетів. 

Найпростішими показниками ефективності 

проектів є капіталовіддача, оборотність товарних 

запасів, трудовіддача. Однак ці показники 

відносяться до числа показників моментного 

статичного ряду і не враховують процеси розвитку 

проекту. Тому доцільніше використовувати 

динамічні показники, які дають змогу розрахувати 

значення критеріїв ефективності проектів, беручи до 

уваги комплексну оцінку вигод і витрат, зміну 

вартості грошей у часі та інші чинники (рис.1): 

 

 

 

 
 

 

Рис.1 - Система показників оцінки ефективності проектів 
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  1. Чиста теперішня вартість проекту – 

різниця між величиною грошового потоку, 

дисконтованого за прийнятої ставки доходності і 

сумою інвестицій (див. формулу 1). 

Якщо ЧТВ>0, то проект доцільно прийняти, 

якщо ЧТВ<0, проект нежиттєздатний і від нього 

треба відмовитися, якщо ЧТВ=0, це значить, що 

надходжень від проекту вистачить лише для 

відновлення вкладеного капіталу. 

2. Внутрішня норма рентабельності – рівень 

ставки дисконту, при якій сумарні дисконтовані 

вигоди дорівнюють сумарним дисконтованим 

витратам (ставка дисконту, при якій ЧТВ=0). Це 

максимальний відсоток за позиками, який можна 

платити за використання необхідних ресурсів, 

залишаючись при цьому на беззбитковому рівні: 

 ,  (1) 

де А - величина ставки дисконту, при 

якій ЧТВ позитивна; В - величина ставки дисконту, 

при якій ЧТВнегативна; а - величина 

позитивної ЧТВ проекту, при якій ставка 

дисконту А; в - величина негативної ЧТВпроекту, 

при якій ставка дисконту В. 

Якщо значення ВНР проекту більше за існуючу 

ставку рефінансування банків, більше за державну 

нормативну ставку дисконту, 

більше ВНР альтернативних проектів з урахуванням 

ступеня ризику, то проект може бути 

рекомендований для фінансування. 

3. Коефіцієнт вигід/витрат– відношення 

дисконтованих вигод до дисконтованих витрат: 

 .   (2) 

Критерій відбору полягає в тому, що 

вибираються всі незалежні проекти, у 

яких  і  . 

4. Індекс прибутковості – відношення суми 

наведених ефектів (різниця вигод і поточних витрат) 

до величини інвестицій: 

 .    (3) 

Індекс прибутковості тісно пов’язаний з ЧТВ 

проекту. Якщо ЧТВ>0, то  >1, і навпаки. 

Якщо  >1, проект ефективний, якщо  <1 – 

неефективний. 

5. Термін окупності інвестицій – час, 

протягом якого грошовий потік, одержаний 

інвестором від втілення проекту, досягає величини 

вкладених у проект інвестицій, вкладені інвестиції 

покриваються результатами здійснення проекту. Це 

часовий інтервал, за межами якого інтегральний 

дохід від проекту стає позитивним і таким 

залишається: 

 ,    (4) 

де (Н – В) - середньорічний прибуток від вкладених 

інвестицій. 

Вибирати проекти за показником окупності 

інвестицій доцільно тоді, коли замовник 

стурбований більше проблемами ліквідності, ніж 

прибутками. Для замовника головне, щоб інвестиції 

окупилися якомога швидше тоді, коли проект має 

високий ступень ризику. 

6. Коефіцієнт ефективності інвестицій – 

відношення чистого прибутку до вкладених у проект 

капіталовкладень без дисконтування грошових 

потоків: 

 ,    (5) 

де ЧП - чистий прибуток; К - 

капіталовкладення; ЛВ - ліквідаційна або залишкова 

вартість проекту. 

Якщо  >1, проект ефективний. Цей показник 

використовується для формування бюджету 

капіталовкладень, порівняльної оцінки діяльності 

підрозділів підприємства, дуже простий у 

використанні. 

Рішення про інвестування треба приймати з 

урахуванням усіх розглянутих показників 

ефективності та інтересів усіх учасників реалізації 

міжнародного проекту. У кожному конкретному 

випадку необхідно орієнтуватися на критерії, які, на 

думку керівництва проекту, є важливішими, чи 

брати до уваги додаткові чинники такі, як структура 

і розподіл у часі капіталу, ступінь ризику, проста 

норма прибутку. 
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