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Актуальність теми дослідження. В даний час при плануванні інноваційно-інвестиційних
проектів, управлінці стикаються з проблемою вибору параметрів для розрахунку. При підготовці
і реалізації довгострокових проектів і програм слід мати на увазі, що вихідні дані необхідно постійно коригувати залежно від змінюваних зовнішніх і внутрішніх умов на мікро - і макрорівнях.
При розрахунку інноваційно-інвестиційних проектів дуже важливо знати перелік параметрів,
який може змінюватися з плином часу при зміні зовнішніх умов і стану глобальної економіки. Цю
задачу пропонується вирішувати шляхом вибору параметрів використовуються проектувальником при розрахунку проектів за допомогою програмного забезпечення, такого як Project Expert,
MS Project, QSB та іншого.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему визначення ефективності довгострокових проектів та програм представлено в ряді наукових робіт. Так, в роботі [1] наведена актуальність проблеми підготовки аналітиків-розробників проектів, бухгалтерські та дисконтні методи
розрахунку інвестиційних проектів, взаємодоповнюючі критерії економічної оцінки ефективності
довгострокових інвестицій в реальні активи. В роботі [2] запропоновано алгоритми реалізації
довгострокових проектів з використанням формалізованих методів прогнозування на базі теорії
макроекономіки. В роботі [3] наведено підходи до оцінки економічної ефективності впроваджуваного проекту. Визначено відповідність фактичних та планових показників реалізації стратегії
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проекту. В роботі [4] наведено принципи співпраці банківської системи України зі Світовим банком, а також числові дані про фінансування довгострокових проектів, їх цілі та ефективність реалізації. В роботі [5] розглянуто принципи проектного фінансування довгострокових проектів, а
також аналіз фінансового інструментарію міжнародного кредитування.
Постановка проблеми. При управлінні інноваційно-інвестиційними проектами слід мати на
увазі, що при реалізації довгострокових проектів та програм, на противагу від короткострокових,
відбувається зміна чисельних значень параметрів, які визначають ефективність його реалізації.
У зв’язку з цим, при підготовці проекту до реалізації необхідно враховувати зміну цих параметрів
з плином часу, що вказує на необхідність коригування бюджету проекту. При цьому розробка
алгоритму реалізації довгострокового проекту з визначенням ефективності його реалізації з
врахуванням зміни параметрів зовнішнього та внутрішнього оточення проекту є доволі актуальною задачею.
Виклад основного матеріалу. Інформаційне забезпечення вибору параметрів проекту
складається з чотирьох блоків, котрі в свою чергу розділяються на підпункти, які більш детально
характеризують дані які необхідні для розрахунку проекту (рис. 1). При цьому обробка інформації для проектування є складною задачею. З рисунку 1 видно, що параметри для розрахунку надходять з 4 оточуючих підсистем. Проектувальнику необхідно бути ознайомленим із змінами
параметрів у часі і постійно коригувати параметри для розрахунку, і саме від цього залежить
адекватність отриманих результатів при управлінні інвестиційним проектом.

Рис. 1. Схема інформаційного забезпечення для розрахунку проекту

Параметри, які входять в зовнішнє і внутрішнє середовище проекту, можуть бути описані у
наступному вигляді (табл. 1) [2, 3].
Таблиця 1
Параметри для розрахунку інвестиційного проекту
Енергія, що надходить у систему
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Заповнивши таблицю 1 управлінець формує інформаційну базу для розрахунку під конкретний програмний продукт, завдяки чому можливо значно скоротити час на реалізацію проекту і
підвищити ефективність його управління.
При цьому часовий графік реалізації короткострокового і довгострокового проекту представлений на рис 2. З графіка видно, що життєвий цикл проекту можна умовно представити у вигляді
трьох етапів. Підготовка вихідних даних для розрахунку ПД, розрахунок параметрів проекту РПП
і фаза реалізації проекту ФРП. При цьому слід мати на увазі, що при плануванні довгострокових
проектів вирішальне значення має фаза підготовки параметрів розрахунку (прогнозування їх
числових характеристик на плановий період). І в цьому випадку у відповідності з рис. 2, час необхідний для підготовки цих параметрів буде tпл і його величина може змінюватися в більшу або
меншу сторону.
З досвіду ведення економічної діяльності видно, що, як правило, величини вихідних параметрів з часом збільшуються. При цьому трудомісткість виконання проектних робіт можна визначити з формули:
Тп = = Тпі ·К,
(1)
де Тпі – трудомісткість виконання і-того виду робіт, К – коригуючий коефіцієнт , що враховує
зміну параметрів з плином часу.
Слід зазначити, що час реалізації проектів який показаний на рисунку умовний, його початок,
розрахунок даних і реалізація може відбуватися як одночасно, так і з відставанням визначених
термінів.
При реалізації довгострокових проектів на початковому етапі можна виділити такі самі фази,
що й при реалізації короткострокових проектів. Однак з плином часу дані змінюються і на часовому графіку необхідно врахувати фазу коригування даних КД, фазу перерахунку параметрів
проекту ППП і відповідно фази реалізації проекту: початкову РПн і остаточну РПк. Алгоритм моделювання інвестиційних проектів представлений на рис 3.
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Рис. 2. Часовий графік реалізації короткострокового і довгострокового проекту б): t K, t K, t K, t 1, t 2, t 3, t і1,
Д
Д
t і2, t і3 – час реалізації фаз проекту

Питання економічної ефективності при плануванні проектів як короткострокових так і довгострокових розглядаються в різних аспектах і на різних стадіях життєвого циклу. Відповідно відрізняються і методом, які використовуються на окремих етапах планування (моделювання) і оцінки:
- на етапі ,
(рис. 2) проводиться збір і підготовка необхідних даних для розрахунку у відповідності до задач і кінцевим цілям проекту;
- на етапі ,
(рис. 2) проводиться розрахунок параметрів проекту (РПП), планування фінансування проекту при неповних даних або умов їх виконання;
- на вирішальній стадії (фазі) реалізації необхідно розглянути проект у цілому, спираючись на
так звані «глобальні» моделі, що враховують всі особливості фінансової сфери регіону.
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Ефективність проекту характеризується системою показників, які виражають співвідношення
вигід і витрат проекту для його безпосередніх учасників. Доцільно використовувати наступні показники ефективності проектів:
- показники комерційної ефективності, які враховують фінансові результати реалізації проекту для всіх безпосередніх учасників;
- показники економічної ефективності, які враховують народногосподарські вигоди й втрати
проекту;
- показники бюджетної ефективності, які відображають фінансові наслідки реалізації проекту
для державного та місцевого бюджетів.

Рис. 3. Алгоритм моделювання інвестиційних проектів

Залежно від тривалості життєвого циклу проекту оцінка показників ефективності може бути
різною: на цикл, рік, квартал, місяць і т. д. Оцінка ефективності інвестиційного проекту є ключовим питанням для інвестора. Головним критерієм оцінки інвестиційних проектів є фінансова (комерційна) ефективність, яка оцінюється максимумом доходів при збережень всіх умов передбачених по життєвому циклу проекту. Комерційна ефективність проекту визначається співвідношенням фінансових витрат і результатів, що забезпечує необхідну норму прибутку. При цьому
повинні дотримуватися наступні принципи:
- зберігаються передбачені ринкові або прогнозні ціни на всі види ресурсів;
- грошові потоки розраховуються в тих же валютах, в яких проектом передбачається придбання ресурсів і оплата продукції (послуг);
- у розрахунках по проекту враховуються всі види операційної діяльності.
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Комерційну ефективність можна розраховувати, як для короткострокових так і довгострокових проектів у цілому, а також для окремих учасників та окремих етапів життєвого циклу. Великі
проекти в даний час в Україні тільки починають розроблятися. Критерієм оцінки ефективності
таких проектів повинні стати показники бюджетної ефективності, які розкривають вплив результатів на доходи і витрати бюджету відповідного рівня. Основні принципом оцінювання ефективності проектів є порівняння обсягів доходів та витрат на їх забезпечення.
Пояснюючи економічну ефективність інвестиційних проектів, застосовують комплекс показників, які відображають різні аспекти прийнятого підходу і дають змогу оцінити доцільність і системність інвестицій. Основний показник який широко застосовується на практиці - це відомий кри, де
терій Net Present Value (NPV) – чиста приведена вартість проекту (рис.4).
Bt – доходи від проекту в t – році; Сt – витрати на проект у t – році; r – ставка дисконту; n – життєвий цикл проекту.
Крім того, ефективність головного проекту можна оцінити шляхом підсумування NPV окремих
субпроектів. Це важлива особливість, яка дозволяє використовувати NPV як основний критерій
при аналізі проекту. Точність розрахунків буде залежати від детального прогнозу стабільності
грошових потоків під час життєвого циклу проекту, а також гнучкість ставки дисконту.

Рис. 4. Залежність NPV = f(t)

При виборі інвестиційних проектів як короткострокових так і довгострокових враховуються інвестиційні можливості компаній, характер і профіль спеціальності, що забезпечує максимальний
приріст капіталу від різних проектів. Для оцінки можливих варіантів дохідності проектів в залежності від різних обставин використовують такі підходи:
а) аналіз чутливості проекту до змін окремих факторів, які впливають на величину доходу. До
таких факторів належать ціна реалізації, собівартість, обсяг виробництва, вартість обладнання і
т. д. Оцінюється вплив цих факторів на загальну прибутковість проекту і ступінь зниження ризику;
б) аналіз прогнозних варіантів успішного здійснення і інвестування проекту. Тут можливі три
шляхи:
- базовий розрахунок за середніх, найбільш вірогідних умов;
- оптимістичний варіант найкращого розкладу факторів, які впливають на прибутковість проекту;
- песимістичний варіант, куди закладаються найгірші можливі ситуації у країні й на конкурентних ринках;
в) метод математичного моделювання з використанням комп'ютерних технологій і пакетів
прикладних програм, що дозволяє визначити максимальну прибутковість інвестиційних проектів
при різних початкових умовах моделі проекту.
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Більшість фахівців з питань інвестиційного менеджменту при розрахунку параметрів у точках
,
(рис. 2) користуються математичними моделями оптимізації лінійного програмування, які
містять цільову функцію і систему обмежень допустимих рішень.
Оптимізаційну модель в загальному вигляді з урахуванням [6] та специфіки проекту можна
представити:
ʄ ,Ā ⇒
,
,
(2)
̅, Ā

,

1, …

,

де ʄ х , А – цільова функція пошуку оптимальних рішень; х х , х , … х – вектор незалежних
змінних; Ā А , А , … А – вектор параметрів моделі;
̅ , Ā – система обмежень на змінні;
–
вільний член обмежень.
Підбір проектів, що формують потенційно інвестиційний портфель оптимальним чином, можна здійснити використовуючи наступну математичну модель лінійного програмування:
;
……………………;
……………………;
;

3
;
1,

0

– частина (відсоток) від загального обсягу інвестицій
де К – цільовий критерій оптимізації;
– інвестиційні витрати на і – й проект в j – ому періоді;
– максимальний
на і – й проект;
обсяг інвестицій в j – ому періоді;
1 … – номер інвестиційного проекту;
1 … – номер
інвестиційного періоду.
При цьому мається функція пошуку оптимального рішення буде мати вигляд:
ʄ

⇒ min

.

4

Керівництво інвестиційною діяльністю передбачає формування оптимального портфеля проектів, що забезпечує максимальний прибуток протягом усього життєвого циклу. Це можна забезпечити відстежуючи прибутковість окремих проектів через певні інтервали часу і створивши
базу даних, побудувати часовий ряд (тренд) і спрогнозувати успішність всього процесу на перспективу.
Крім вищевказаного методу оптимального управління проектами за допомогою математичних моделей лінійного програмування застосовується динамічне програмування, в якому процес
управління і прийняття рішень може бути розбитий на окремі етапи. Це дозволяє на кожному
етапі приймати сукупність рішень, які сприяють поліпшенню результатів проекту на попередньому етапі. Використання даного принципу гарантує, що рівняння, яке на кожному кроці моделювання локально краще, а краще з точки зору ефективності проекту в цілому.
Критерієм оптимальності при цьому може служити прибуток (max) від експлуатації обладнання або сумарні витрати (min) на експлуатацію протягом проміжку часу.
Математична модель оптимальності має вигляд:
ʄ

ʄ
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ʄ

1 ⇒ збереження обладнання;
1 ⇒ зміна обладнання.

(5)
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(6)
Так, наприклад, протягом часу N потрібно визначити оптимальний цикл заміни застарілого
обладнання на нове, забезпечити прибуткові технології з високим коефіцієнтом енергозбереження (рис.5). Введемо позначення:
– (max) дохід, одержуваний від устаткування за t років, та за N років циклу використання при збереженні оптимальної стратегії;
– вартість продукції, виробленої за годину на одиниці устаткування за t років;
– щорічні витрати на обслуговування устаткування за t років;
– залишкова вартість устаткування за t років;
– ціна придбання устаткування;
N – період, в межах якого потрібно виконати оптимальний цикл заміни обладнання.

Рис. 5. Послідовність заміни обладнання та часові цикли: t=0 – обладнання нове; N=0 – початок процесу заміни

На кожному етапі стадійного процесу N, N-1... приймається варіант рішення по збереженню
(заміни) обладнання, але з умовою отримання максимального прибутку. Тут рівняння (5) описує
N – стадійний процес, а рівняння (6) – одностадійний. В обох рівняннях верхній рядок визначає
дохід, одержуваний при збереженні обладнання, нижній – дохід, одержуваний за умови роботи
на новому обладнанні і при частковій заміні застарілого.
У рівняннях (5) і (6) функція Z = r(t) – u(t) є різниця між вартістю виробленої продукції та експлуатаційними витратами на N–ій стадії функціонування проекту. Функція на нижньому рядку (5)
і (6)
являє чисті витрати по заміні устаткування, вік якого t років. Функція
характеризує сумарний прибуток від (N – 1) решти стадій для устаткування, вік якого становить
t+1 років. Функція r(0) виражає дохід, отриманий від нового устаткування віку t = 0 років.
Необхідно відзначити, що для даної математичної моделі прийнято умову, що перехід від
старого устаткування віку t років до роботи на новому обладнанні відбувається миттєво, тобто
вкладається в одну і ту ж стадію заміни. Функція
означає дохід від решти N – 1, до початку
яких вік устаткування складає 1 рік.
Висновки. На основі проведених досліджень побудовано схему інформаційного забезпечення для розрахунку інноваційно-інвестиційнх проектів та програм розвитку, яка використовується
при реалізації коротко- та довгострокових проектів в організаціях. Проведено моделювання механізму реалізації довгострокових проектів та визначено економічну ефективність реалізації інвестиційних проектів по заміні технологічного обладнання. При проведенні інвестиційної діяльності необхідно передбачувати формування оптимального портфеля проектів, що забезпечують
прибуток протягом всього життєвого циклу.
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