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26.3. МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНО-
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

 
Капіталовкладення в інвестиційно-інноваційні проекти сприяють 

реалізації досягнень науково-технічного прогресу та підвищують 
ефективність виробництва. Зважаючи на це, порівняння економічного 
ефекту від упровадження інвестиційно-інноваційних проектів, кінцевою 
метою яких є підвищення ефективності виробництва (інтенсивна 
стратегія розвитку) з економічним ефектом від упровадження 
інвестиційних проектів, спрямованих на збільшення обсягів випуску 
продукції (екстенсивна стратегія розвитку), дозволяє використовувати 
короткотермінову схему фінансування інвестиційно-інноваційних 
проектів за рахунок отриманого підприємством прибутку, яка 
дозволяє (поєднуючи інтенсивну та екстенсивну стратегії розвитку) 
отримати в майбутньому максимальний дохід. 

Такий підхід щодо вироблення інвестиційних рішень дає можливість 
на основі розрахованих динамічних показників загальної вартості 
проекту Р, тривалості життя проекту PD, дисконтної ставки k оцінити 
ефективність фінансування інноваційного проекту на підприємстві 
за рахунок прибутку від основної діяльності і прийняти рішення 
про доцільність чи недоцільність фінансування проекту. 

У даній методиці економічну ефективність впровадження інновації 
описано за допомогою показника , який характеризує збільшення 
прибутку підприємства  після впровадження інновації вартістю 
 у розрахунку на одиницю продукції, тобто: 


 

 . 

Показником  зручно оцінювати ефективність комплексних 
інвестиційно-інноваційних проектів, спрямованих як на зменшення 
витрат, так і на зростання доходів підприємства, оскільки оцінюється 
сукупний економічний ефект від упровадження інновації і може 
бути враховане як зменшення собівартості продукції, так і зростання 
відпускної ціни на продукцію за рахунок її нових властивостей. 
Запропонований показник дозволяє оцінювати ефективність інвес-
тиційно-інноваційного проекту незалежно від розміру капіталовкладень, 
необхідних для його реалізації, а вартість проекту впливає тільки на 
термін його реалізації. Експериментальним способом встановлено, що: 

а) якщо показник ефективності інвестиційно-інноваційного проекту 
 менший від значення: 

,
1

, minmin r
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де r – рентабельність продукції, 
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г) є документальним оформленням угоди щодо прилюдного 
продажу виставленого на аукціон товару (лотами чи поштучно) за 
найвищу ціну, оголошену покупцем. 

 
8. У підрядних послугах укладається договір про: 
а) надання юридичних послуг; 
б) поставку товарів через посередника; 
в) аукціонний продаж товарів; 
г) особистого страхування від нещасних випадків. 
 
9. До специфічних умов договору належать: 
а) арбітражні приписи; 
б) термін поставки; 
в) перелік форс-мажорних обставин. 
 
10. Підрядне виробництво – це: 
а) форма партнерських зв’язків, здійснюваних через передачу 

одним підприємцем іншому «ноу-хау» управлінського характеру і 
забезпечення процесу практичного його використання; 

б) здійснення замкненого виробничого циклу готового до спо-
живання продукту всіма партнерами спільно, причому кожний з них 
виконує свою частку робіт у межах єдиного виробничого процесу; 

в) характеризує форму юридично оформлених взаємин між 
підприємцями, відповідно до якої один з них здійснює цільове 
виробництво продукції на пряму вказівку іншого. 

 
11. Угоди про встановлення прямих зв’язків: 
а) партнерські зв’язки суб’єктів господарювання, що базуються на 

безпосередній співпраці в конкретній сфері діяльності; 
б) форма партнерських зв’язків для організації завезення потрібних 

товарів з іншої країни; 
в) це юридично оформлені договірні відносини, спрямовані на 

поставку конкурентоспроможної продукції конкретним споживачам в 
інших країнах. 

 
12. Ф’ючерсний контракт – це: 
а) контракт на поставку обумовленої кількості певного товару 

за фіксованою ціною протягом зазначеного в договорі терміну; 
б) договірне зобов’язання купити або продати товар (права) за 

наперед визначеною ціною в межах узгодженого періоду; 
в) придбання безпосередньо у виробників та реалізація (розподіл) 

товарів своїм постійним клієнтам; 
г) жодне з наведених визначень. 
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то економічно доцільно весь отриманий прибуток вкласти в 
інвестиційний проект для збільшення обсягів виробництва, а 
фінансування інноваційного проекту є недоцільним; 

б) якщо показник ефективності інвестиційно-інноваційного проекту 
 більший від значення: 

,
1

, maxmax r

r


   

то економічно доцільно весь отриманий прибуток вкласти в 
інноваційний проект, а фінансування інвестиційних проектів щодо 
збільшення обсягів виробництва є недоцільним; 

в) якщо ефективність інвестиційно-інноваційного проекту 
 перебуває в межах: 

,
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r
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тоді доцільно використати частку прибутку αmax в розмірі: 
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на фінансування інвестиційного проекту для розширення обсягів 
виробництва, а решту прибутку – на фінансування інноваційного 
проекту. 

Запропонована методика забезпечує оцінку ефективності тільки 
таких інноваційних проектів, що передбачають поступове, поетапне 
підвищення технологічного рівня підприємства протягом багатьох 
звітних періодів, пропорційно до суми інвестованих коштів і дає 
змогу розрахувати показники тривалості впровадження інноваційного 
проекту АР, періоду окупності проекту РВР, чистого приведеного 
доходу інноваційного проекту NPV, внутрішньої норми рентабельності 
IRR, уникаючи складних табличних розрахунків і попереднього 
планування грошових потоків проекту в розрізі звітних періодів. 
Отримані вирази можуть використовуватися на попередньому етапі 
аналізу інноваційних проектів. 

 
26.4. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

За допомогою критеріїв інноваційності підприємницьких структур 
(табл. 26), можна оцінити фінансову спроможність суб’єктів 
господарювання до здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності, а 
також розробити пропозиції щодо створення належних умов для 
розвитку інноваційних підприємств в Україні. 
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Тести 1 
1. Основними функціями підприємницької діяльності треба 

вважати: 
а) комплексну; б) ресурсну; 
в) базисну; г) творчу. 
 
2. До традиційно існуючої моделі підприємництва відносять: 
а) технологічну; б) багатогалузеву; 
в) багатопрофільну; г) інноваційну. 
 
3. Недоліком одноосібної власності як організаційно-правової 

форми є: 
а) гарантоване збереження комерційних таємниць; 
б) наявність розбіжностей між правом власності і функцією 

контролю діяльності; 
в) повна відповідальність за борги; 
г) постійний (тривалий) характер функціонування. 
 
4. До суб’єктів торгово-комерційної діяльності відносять: 
а) дилер; б) холдинг; 
в) маклер; г) брокер. 
 
5. Біржі виконують такі спеціалізовані функції: 
а) контролюючі; б) валютні; 
в) посередницькі; г) стимулюючі; 
д) усі відповіді правильні. 
 
6. До специфічних операцій, що їх виконує біржове підприємництво, 

відносять: 
а) ресірвер; б) опціон; 
в) аукціон. 
 
7. Договір про аукціонний продаж товарів: 
а) це договір між виробником і споживачем стосовно довго-

строкової оренди машин, устаткування, складних приладів, транспортних 
та інших технічних засобів праці; 

б) документально оформлена домовленість між трьома сторонами, 
відповідно до якої поручитель у разі неплатоспроможності боржника 
зобов’язується протягом обумовленого терміну з моменту настання 
строку платежу відшкодувати позичену боржником суму; 

в) укладається на поставку фірмою-посередником певних видів 
продукції покупцям (споживачам) із наперед обумовленою формою 
її оплати; 
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