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Тема: ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ, РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОЦІНКИ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 

Мета: ознайомитися з основними етапами підготовки, реалізації та оцінки 

ефективності інноваційного проекту 

Інноваційний проект — плановий комплекс технічних, виробничих, 

економічних і організаційних заходів, об'єднаних однією генеральною 

(основною) мстою. Він складається з кількох етапів процесу "дослідження — 

виробництво", узгоджених за ресурсами, термінами і виконавцями, та 

здійснюється єдиним менеджментом. За іншим визначенім, це система 

взаємопов'язаних цілей і програм їхнього досягнення, яка становить комплекс 

науково-дослідних, дослідно-конструкторських, виробничих, організаційних, 

фінансових, комерційних та інших заходів, відповідно організованих, 

оформлених комплектом проектної документації, що забезпечують ефективне 

вирішення конкретного науково-технічного завдання (проблеми), вираженого в 

кількісних показниках, і сприяють інновації. Три основних аспекти цього 

поняття наведено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Три основні аспекти поняття "інноваційний проект" 
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Інноваційний проект охоплює такі обов'язкові структурні елементи: 

— цілі і задачі; 

— функціонально-виконавчу структуру (комплекс досліджень і розробок, 

роботи з підготовки і перепідготовки персоналу, імпорту й експорту ліцензій, 

впровадження, освоєння і продажу інновацій); 

— техніко-економічне і ресурсне обґрунтування (показники витрат, 

термінів і ефекту); 

— організаційно-економічну структуру (права і відповідальність 

замовника, виконавців, порядок фінансування, здавив і приймання робіт, санкції, 

премії). 

За масштабами і рівнем взаємодії підрозділів під час виконання 

інноваційних проектів і відповідно до значущості результатів, вони можуть 

поділятися па дві основні групи: 

— проекти, у виконанні яких бере участь група підрозділів, результати 

виконання відображено у бізнес-плані організації, а обсяг витрат потребує 

виділення значних ресурсів, що підлягають централізованому контролю; 

— локалізовані проекти, у виконанні яких беруть участь лише один-два 

взаємодіючих підрозділи чи цільовий тимчасовий колектив. 

Прикладами інноваційних проектів першого типу можуть бути: 

— реконструкція (розширення) виробничих підрозділів; 

— заміна у великих масштабах технологічного устаткування па 

принципово нове; 

— перехід па використання нових матеріалів; 

— розробка і впровадження (чи тільки впровадження) комплексів 

технологічних інновацій під час освоєння нової продукції. 

До цілей локальних інноваційних проектів можна віднести: впровадження 

окремих технологічних інновацій, часткову заміну устаткування, забезпечення 

підвищення якості окремого виду продукції. Проектна діяльність може бути 

спрямована на вирішення таких основних завдань: 
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— створення і виробництво продукції високих технічних рівня та якості, 

конкурентоспроможної на внутрішньому та зовнішньому ринках; 

— скорочення термінів розроблення й освоєння виробництва нової 

продукції; 

— вихід па нові ринки чи ринкові піші; 

— забезпечення прихильності споживачів до продукції підприємства та 

створення позитивного іміджу. 

Складний інноваційний проект слугує для вирішення науково-технічних 

проблем. Основними його характеристиками є комплексність, кількісна 

визначеність цілей науково-технічного розвитку, збалансованість ресурсів, 

необхідних для реалізації проекту. Безперервне управління та координація 

процесами реалізації дає змогу обирати шляхи та засоби найефективнішого 

досягнення цілей проекту. Керівникам і менеджерам, які залучаються до 

виконання проекту, необхідно пройти спеціальні курси з проектного 

менеджменту, де розглядають такі питання як управління інтеграцією, змістом, 

часом, вартістю, якістю, трудовими ресурсами, інформаційним зв'язком, 

ризиком тощо. 

Етапи інноваційного проекту: 

1. Передінвестиційна стадія: 

— генерування і конкретизація інноваційної ідеї; 

— опрацювання ідеї, розробка можливих варіантів; 

— вибір оптимального варіанта. 

2. Інвестиційна стадія: 

— оформлення контрактної документації; 

— реалізація проекту; 

— контроль і оперативне регулювання виконання календарних планів і 

витрат ресурсів; 

— подання результатів проекту замовнику і його завершення. 

Отже, для успішного управління інноваційним проектом потрібно: 

обґрунтувати необхідність та визначити мсту проекту; докладно вивчити 
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характеристики нової технології, продукції тощо; визначити терміни і ресурси 

виконання окремих етапів, проекту загалом (практики вважають, що термін 

понад три роки пов'язаний з великим ризиком провалу проекту). Під час 

реалізації необхідно здійснювати систематичний моніторинг, оцінку і складати 

звіти виконання проекту. 

Створення системи програмно-цільового менеджменту інноваційного 

проекту спрямоване па вирішення таких завдань: 

1. Забезпечення найповнішої й ефектнішої взаємодії всіх підрозділів, 

зайнятих впровадженням інновацій. 

2. Вивільнення вищого рівня менеджменту від функцій оперативного 

керівництва і координації впровадження інновацій. 

3. Підвищення оперативності поточного менеджменту та відповідальності 

окремих виконавців, зайнятих розробкою і впровадженням інновацій, за 

результати і терміни виконання робіт. 

4. Забезпечення ефективного контролю за виконанням запланованих робіт, 

що створює основу для дієвого адміністративного регулювання і мотивування 

вищих результатів робіт з якості і термінів. 

Залежно від характеру, масштабів проекту, в його реалізації можуть брати 

участь до кількох десятків організацій, вносячи свій вклад. Однак у будь-якому 

випадку традиційно до системи менеджменту інноваційного проекту належать 

технічна (науково-технічна) рада і менеджери. Лінійним менеджером системи є 

технічний директор організації. Система менеджменту інноваційного проекту 

складається з трьох організаційних рівнів. Вищий рівень охоплює посаду 

технічного директора і технічну (науково-технічну) раду, яка розглядає питання 

цілей проектів, їхню поетапну структуру" оцінку доцільності вибору 

відповідальних виконавців, терміни представлення проміжних результатів, 

техніко-економічні параметри, оцінку економічної ефективності, обсяг і склад 

необхідних ресурсів. Середній рівень складається з менеджера інноваційного 

проекту, який підпорядковується технічному директору (головному технологу). 

Він є основною ланкою системи, оскільки на нього покладається 
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відповідальність за досягнення цілей за якістю результатів, термінів їх 

одержання і ресурсів. 

Нижній рівень утворюється з відповідальних виконавців окремих етапів 

проекту, підпорядкованих менеджерам підрозділів відповідно до своїх 

посадових положень у лінійно-функціональній структурі. Для виконання 

проекту необхідно розподілити завдання, виконавців, підпорядкувати й 

координувати дії груп і підрозділів. Управління інноваціями може передбачати 

створення спеціальних груп, які стають самостійними учасниками проекту, або 

входять до складу одного з учасників і здійснюють управління реалізацією 

проекту. 

Наявні два основні принципи формування груп для управління проектом: 

— провідні учасники проекту створюють власні групи, якими управляють 

керівники. Керівники груп підпорядковані єдиному керівнику проекту. Залежно 

від організаційної форми реалізації проекту, керівник від замовника або 

підрядника може бути і керівником проекту. Керівник має працівників, які 

координують діяльність усіх учасників проекту; 

— створюється єдина група на чолі з керівником проекту. До групи 

входять уповноважені представники всіх учасників проекту для здійснення 

функцій відповідно до розподілених ділянок відповідальності. 

Учасники проекту реалізовують різні інтереси у процесі здійснення 

проекту. Обсяг груп у проектній команді, встановлення зв'язків між ними, 

ступінь централізації залежать від масштабності проекту: чим складніше 

інновації, тим складніша організаційна структура. Склад учасників проекту, їх 

ролі, розподіл функцій і відповідальності залежать від типу, виду, масштабу й 

складності проекту, а також від фаз його життєвого циклу. Для визначення 

складу учасників проекту, побудови його функціональної та організаційної 

структур, для кожного проекту на стадії розробки концепції необхідно 

встановити: 
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— предметну галузь — цілі, завдання, роботи та основні результати, тобто 

що потрібно зробити, щоб реалізувати проект, а також його масштаби, 

складність, попередні терміни; 

— відношення власності, що використовуються для реалізації проекту 

(вартість та приналежність); 

— основні ідеї реалізації проекту (способи); 

— основні активні учасники проекту (виконавці); 

— основні пасивні учасники проекту (призначення); 

— мотивації учасників проекту (можливий прибуток, збитки, ризик тощо). 

Ці пункти дозволяють виявити учасників проекту, їхні цілі, мотивації, 

визначити взаємовідносини та на цій основі прийняти обґрунтовані рішення 

щодо організації та управління проектом. 

Розглянемо докладніше функції деяких учасників проекту. 

Ініціатор — сторона, яка є автором ідеї проекту, його попереднього 

обґрунтування та пропозицій щодо здійснення. Ініціатором може бути практично 

кожний з учасників проекту, але ділова ініціатива щодо здійснення проекту 

повинна надходити від замовника. 

Замовник — основна сторона, зацікавлена у здійсненні проекту та 

досягненні його результатів. Замовник, тобто майбутній власник та користувач 

результатами проекту, визначає основні вимоги та масштаб проекту, забезпечує 

фінансування проекту за власний кошт чи за кошти залучених інвесторів, 

укладає контракти з головними виконавцями проекту, відповідає за цими 

контрактами, керує процесом взаємодії між усіма учасниками проекту. 

Інвестор(и) — сторона(и), що вкладає інвестиції в проект. Якщо інвестор 

та замовник не є однією й тією самою особою, то інвесторами звичайно є банки, 

інвестиційні фонди та інші організації. Інвестори вступають у ділові відносини 

зі замовником, контролюють виконання контрактів і здійснюють розрахунки з 

іншими сторонами з виконанням проекту. Інвестори є повноправними 

партнерами проекту та співвласниками всього майна, яке залучається за рахунок 
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їх інвестицій, доки їм не буде повернуто всі кошти, отримані за контрактом із 

замовником чи за кредитною угодою. 

Керівник проекту — юридична (фізична) особа, якій замовник та інвестор 

делегують повноваження щодо здійснення проекту — планування, контролю та 

координації робіт усіх учасників проекту. Склад функцій і повноважень 

керівника проекту визначається контрактом із замовником. Однак перед 

керівником проекту та його командою звичайно висувається завдання загального 

керівництва та координації робіт упродовж усього життєвого циклу проекту до 

досягнення визначених у ньому цілей і результатів при дотриманні встановлених 

строків, бюджету та якості. 

Команда проекту — специфічна організаційна структура, очолювана 

керівником проекту та створена па період здійснення проекту. Завдання команди 

— виконання функцій управління проектом для ефективного досягнення його 

цілей. Склад і функції команди проекту залежать від масштабів, складності та 

інших характеристик. Проте в усіх випадках склад команди повинен 

забезпечувати високий професійний рівень усіх покладених на нього обов'язків. 

Контрактор (генеральний контрактор) — сторона чи учасник проекту, що 

вступає у відносини зі замовником та бере на себе обов'язок щодо виконання 

робіт з контракту (це може бути весь проект чи його частина). До функцій 

генкоптрактора належать укладання контракту зі замовником (інвестором), добір 

та укладання угод із субконтракторами, забезпечення координації їх робіт та 

прийняття викопаного обсягу, оплата праці співвиконавців. Контрактором може 

бути керівник проекту чи інші активні учасники проекту. 

Субконтрактор — вступає в договірні відносини з контрактором чи 

субконтрактором вищого рівня. Є відповідальним за виконання робіт чи послуг 

відповідно до умов контракту. 

Проектувальник — юридична особа, що виконує за контрактом проектно-

дослідницькі роботи в межах проекту. Вступає в договірні відносини з 

генконтрактором проекту чи безпосередньо зі замовником. 
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Генеральний підрядник — юридична особа, пропозицію якої прийняв 

замовник. Відповідальний за виконання робіт відповідно до умов контракту. 

Добирає субпідрядників та укладає угоди з ними на виконання окремих робіт і 

послуг. У будівельних проектах роль генпідрядника звичайно виконують 

будівельні або проектно-будівельні фірми чи організації. 

Постачальники — субконтрактори, які здійснюють різні види поставок на 

контрактній основі (матеріали, устаткування, транспортні засоби тощо). 

Ліцензори — організації, що виділяють ліцензії на право володіння 

земельною ділянкою, проведення торгів, виконання окремих видів робіт і послуг 

тощо. 

Органи влади — сторона, що задовольняє свої інтереси завдяки отриманню 

податків від учасників проекту, висуває та підтримує екологічні, соціальні й інші 

суспільні й державні вимоги, пов'язані з реалізацією проекту. 

Виробник кінцевої продукції проекту — здійснює експлуатацію створених 

основних фондів та виробляє кінцеву продукцію. Основна мста — отримання 

прибутку від продажу готової продукції споживачам. Бере участь у всіх фазах 

проекту та співпрацює з основними учасниками проекту. Його роль і функції 

залежать від частки власності у кінцевих результатах проекту. В багатьох 

випадках є замовником та виробником продукції за проектом. 

Споживачі кінцевої продукції — юридичні та фізичні особи, які є 

покупцями й користувачами кінцевої продукції, що встановлюють вимоги до 

виробленої продукції та наданих послуг і формують попит на них. За рахунок 

коштів споживачів відшкодовують витрати па проект і формується прибуток усіх 

учасників проекту. 

Інші учасники проекту. На здійснення проекту впливають й інші сторони 

з оточення проекту, які, по-суті, також можуть належати до учасників проекту: 

конкуренти основних учасників проекту, власник землі, нерухомого майна, 

громадські групи та населення, чиї інтереси охоплює реалізація проекту, 

консалтингові, інжинірингові, юридичні організації, залучені до процесу 

здійснення проекту. 
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До підтримуючих структур належать: фонд інноваційного розвитку, фонд 

підтримки програм, проектів, аудиторські та консалтингові фірми, органи 

незалежної експертизи, патентно-ліцензійні установи, виставкові комплекси. 

У разі, коли формується група, що виконує дослідження і генерує нові 

наукові ідеї, необхідно до складу учасників залучити: 

— спеціалістів з вищою освітою, які мають досвід як розробники у 

відповідній сфері; 

— спеціалістів інших науково-технічних галузей; 

— користувачів результатів (у тому числі промислових виробників); 

— людей, котрі мають павички менеджменту й економічні знання; 

— працівників, які мають досвід у галузі формування науково-технічної 

політики. 

Якщо проектування здійснює проектна організація, обов'язковими 

учасниками будуть: 

— замовник (будь-яка господарська структура), який укладає договір з 

проектною організацією; 

— проектувальники, які повинні володіти: 

а) знаннями сучасних методів і засобів менеджменту; 

б) знаннями методів дослідження операцій і системного аналізу; 

в) досвідом роботи в галузі управлінця і вмінням спілкуватися зі 

спеціалістами різних профілів та рівнів. 

Дотримання цих вимог передбачає необхідність спеціального підбору і 

підготовки дослідників, аналітиків, оскільки від результатів їх роботи значною 

мірою залежить ефективність процесу управління проектом. 

Керівником проекту є людина, що створює атмосферу творчості у 

колективі. її важливим завданням є розробка разом зі співробітниками мети 

проекту, тобто опис та розрахунки кількісних параметрів нового проекту або 

технології. Менеджер повинен обіймати досить високу посаду в організаційній 

структурі (наприклад, бути членом ради директорів). 
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Керівник проекту забезпечує підбір кваліфікованих працівників, умови 

досягнення належних результатів кожним учасником проектної групи. При 

цьому він не повинен здійснювати прямого впливу на них, а також 

адміністративно-бюрократичними методами обмежувати процес наукового 

пошуку. Досвідчений керівник проекту повинен володіти демократичним стилем 

керівництва для досягнення взаємоузгодженості дій співробітників. 

Оцінка ефективності інноваційних проектів 

Існує два основних підходи вирішення проблеми кількісної оцінки 

ефективності інвестиційного проекту (рис. 2): прості статичні методи оцінки, 

методи дисконтування для врахування майбутніх платежів та їх внеску у 

загальний прибуток. 

 

Рис. 2. Методи оцінки інноваційного проекту 

Під час розгляду фінансового аспекту проектного аналізу основного мстою 

є збільшення до максимуму різниці між доходом і витратами, тобто прибутку. 

Кожна витрата зменшує цю різницю, тому ціна, сплачена за певні витрати, може 

бути засобом оцінки альтернативної вартості. Зазначимо, що оцінка фінансових 

аспектів ефективності інноваційних проектів здійснюється за тими самими 

методиками, що й для інвестиційних проектів (рис. 3). 
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Рис. 3. Особливості, переваги та недоліки базових критеріїв оцінки 

економічної ефективності інноваційної діяльності 

Збільшення фізичного обсягу виробництва — найбільш типовий вид 

матеріальних вигод, визначення яких базується па додаткових грошових 

надходженнях завдяки проекту. 

В окремих випадках вигоди від проектів можуть полягати у підвищенні 

якості продукції, що дозволяє значною мірою задовольнити зростаючі потреби 

покупців цього товару, і таким чином збільшити обсяги реалізації продукції. До 

вигод, отриманих унаслідок реалізації проекту, можна віднести також зміни: 

— кваліфікації працівників, що дає змогу підвищити якість продукції, 

уникнути ризику браку, досягти довгострокової рівноваги; 

— у часі реалізації. Це відбувається, наприклад, завдяки будівництву 

спеціалізованих складів, що дозволяє продавати продукцію у період 
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найвигідніших цін на неї (продаж зерна не під час жнив, а наприкінці року, коли 

ціна на нього зростає); 

— місця реалізації. Цей вид вигод найбільше пов'язаний з проектами у 

галузі збуту, коли передбачається доставляння товару безпосередньо до 

споживача; 

— виду продукту, наприклад, його сортування та переробка. 

Під час здійснення проектного аналізу досить часто окремі затрати мають 

важливіше значення, ніж усі інші. Декотрі вже за своїм походженням вимагають 

уважнішого ставлення аналітиків. 

Розглянемо деякі витрати та їх класифікаційні ознаки, що допоможуть під 

час оцінки проектів прийняти єдино правильне рішення. Найбільш поширеними 

класифікаційними ознаками витрат с: 

— можливість відображення у бухгалтерській звітності (бухгалтерські та 

економічні); 

— ступінь динамічності витрат залежно від збільшення чи зменшення 

обсягів виробництва (постійні, змінні); 

— період здійснення затрат (довгострокові, короткострокові); 

— спосіб віднесення затрат на одиницю продукції (середні, граничні); 

— походження витрат (експлуатаційні, фінансові); 

— ступінь покриття реальної вартості; 

— можливість розподілу. 

Сучасні методи обліку дозволяють відображати у бухгалтерських 

документах лише вартість використаних ресурсів, що не с власністю фірми. Ці 

витрати зараховують до собівартості виготовленої продукції, і, зазвичай, 

регламентують відповідною законодавчою базою. Однак досить часто компанія, 

що мас власні ресурси та застосовує їх, не мас змоги відобразити ці ресурси у 

своїх бухгалтерських витратах. Практикою підтверджено необхідність 

розрахунку для підприємця не лише бухгалтерських витрат (очевидних), які 

утворюються під час сплати за ресурси зовнішньому постачальнику, а й 

неочевидних витрат, які виникають у разі використання фірмою власних 
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ресурсів. Аналітик, що ухвалює рішення про доцільність реалізації проекту, мас 

керуватися величиною економічних витрат, які охоплюють як бухгалтерські, так 

і неочевидні витрати, що відображає вартість ресурсів, які використовуються у 

процесі виробництва і належать власнику бізнесу. 

Економічна ефективність характеризує відносний приріст 

результативності підприємства порівняно зі встановленою базою через 

зіставлення результату і витрат у вартісному вираженні. 

Соціальна ефективність проявляється розвитком певної системи 

соціальними групами відносин у суспільстві внаслідок впровадження проекту. 

Екологічна ефективність полягає у запобіганні шкоди природному 

середовищу, а також у заощадженні витрат на відтворення окремих видів 

ресурсів за рахунок раціональнішого їх використання, комплексної переробки, 

утилізації відходів. Доволі часто витрати на охорону природи збільшують 

вартість проекту. 

Організаційна ефективність пов'язана з удосконаленням виробничого 

процесу, підвищенням оперативності менеджменту, швидкістю проектування, 

впровадженням управлінських рішень тощо. її зростання пов'язане зі 

спеціалізацією, інтеграцією, концентрацією господарських процесів, розподілом 

господарських і юридичних прав, обов'язків, відповідальності між структурними 

елементами системи. 

Науково-технічна ефективність полягає у зростанні науково-технічного 

рівня виробничих, торговельно-технологічних процесів і характеризується 

рівнем прогре-сивпості використаного устаткування і технології. 

Комерційна ефективність враховує фінансові наслідки реалізації проекту 

для його безпосередніх учасників. 

Бюджетна ефективність відображає фінансові наслідки реалізації проекту 

для раціонального, місцевого бюджетів і, можливо, для загального державного. 

Загальнодержавна ефективність — враховує витрати і результати, 

пов'язані з реалізацією проекту, які виходять за межі прямих фінансових 

інтересів учасників проекту, для регіонів, галузей тощо. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ (12 балів) 

Розрахувати основні показники ефективності інноваційного підприємства, 

якщо початкові капіталовкладенні складають 12 млн. у.о., а очікувані прибутки 

за роками наведено у таблиці 

 Період Надходження, млн. у.о. 

інвестиції 0 рік -12 

н
ад

х
о
д
ж

е

н
н

я
 

1 рік 3 

2 рік 5 

3 рік 7 

4 рік 4 

показники 

ефективності 

NPV (4+7+5+3)-12= 

PBP 12 /(4+7+5+3)= 

ІР (4+7+5+3)/12= 

IRR ? 

Хід рішення: 

1. Період окупності проекту (PBP - Payback Period) – це показник, що 

характеризує термін на протязі якого надходження від виробничої діяльності 

повністю відшкодують витрати по інвестиціям. Показник характеризується 

наочністю та простотою, але має один суттєвий недолік, він не враховує цінність 

надходжень майбутніх періодів. Показник розраховується за формулою: 

ходженняЩорічніНад

иційСумаІнвест
PBP =  (1) 

При використанні цього методу під дисконтованим періодом окупності 

інвестиційного проекту DPP (Discounted Payback Period Method) розуміють 

тривалість періоду від дати початку реалізації проекту, протягом якого 

відбувається повне повернення інвестиційних засобів (віддача на капітал досягає 

приведеної до дійсної вартості сум проведених інвестицій). 

Якщо інвестиційний процес складає нерегулярні грошові потоки, то 

дисконтований період окупності визначається підсумовуванням послідовних 

складового чистого грошового потоку NCFt , що дисконтується по ставці r , поки 

не буде отримано суми, що максимально наближається до загального 

дисконтованого обсягу інвестицій.  



Основи інноваційного підприємництва 

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

Щодо інвестицій, то для аналізу досить мати їхнє підсумовування у виді 

величини. 

Головний недолік цього показника в тому, що він не враховує всього 

періоду функціонування інвестицій, і як наслідок, на нього не впливає та віддача, 

що перебуває за межами DPP. 

2. Чиста приведена вартість (NPV - Net Present Value) представляє собою 

оцінку теперішньої вартості потоку майбутнього доходу. Цей показник 

використовується для оцінки та ранжування різних інвестиційних проектів з 

використанням загальної бази порівняння. Показник розраховується за 

формулою: 

( )
t

in

t
tСFиційСумаІнвестNPV

−








 +

=

+−=
%100

1

1
 (2) 

де CF – щорічні дисконтовані надходження. 

Цей метод в інвестиційному менеджменті є одним з основних. Показник 

NPV (Net Present Value) – чистий приведений до дійсної вартості 

(дисконтований) доход або в дослівному перекладі «чиста дійсна вартість»; дає 

можливість визначити абсолютну величину ефекту від реалізації проекту. Він 

складає різницю між сумою приведених до дійсної вартості всіх грошових 

потоків доходів і сумою всіх дисконтованих грошових потоків витрат проекту за 

весь період його експлуатації, починаючи з дати початку інвестування.  

Показник NPV відображає прогнозовану оцінку зміни економічного 

потенціалу підприємства у випадку прийняття проекту, що розглядається. Згідно 

з правилом NPV до реалізації приймають тільки ті проекти, що мають додане 

значення  NPV (NPV>0). Це означає, у придатного до реалізації інвестиційного 

проекту віддача від капіталу повинна перевищувати вкладений капітал. 

3. Індекс прибутковості (PI - Profitability Index) – це критерій оцінки 

інвестиційного проекту, що дає можливість визначення рейтингу проекту. 

иплатиПриведеніВ

адходженняПриведеніН
PI =  (3) 

За правилом PI приймають інвестиційний проект, що мають значення PI>1. 
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Отже, на відміну від чистого приведеного до дійсної вартості доходу від 

реалізації проекту індекс рентабельності є відносним показником. Тому він дуже 

зручний при виборі одного проекту з декількох альтернативних , що мають 

приблизно однакові значення  NPV або при формуванні портфеля інвестицій з 

максимальним сумарним значенням  NPV в умовах обмеженості у фінансових 

ресурсах. 

4. Внутрішній коефіцієнт рентабельності (IRR – Internal Rate of Return) 

позитивно характеризує інвестиційний проект у випадках коли вартість проекту 

перевищує умовну вартість капіталу інвестора. 
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Показник внутрішньої норми прибутковості IRR (Internal Rate of Return) 

характеризує максимально прийнятний відносний рівень витрат, що можуть 

бути здійснені при реалізації певного проекту. 


