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ВСТУП
Сучасний рівень розвитку вітчизняної промисловості наштовхує на висновок про необхідність

пошуку принципово нових підходів до природокористування та вирішення соціально-економіч-
них проблем, що стане можливим шляхом переходу України до “сталого” або всебічно збалансо-
ваного розвитку. Досягнення сталого розвитку промисловості, і зокрема її промислових
підприємств, потребує залучення значних грошових ресурсів. Незважаючи на переваги власних
джерел фінансування, їх обсяги, як правило, недостатні, тому виникає необхідність використання
позикових джерел, найбільш поширеним видом яких є банківський кредит. В даний час, при існу-
ванні величезної кількості альтернативних варіантів вкладення грошових коштів, однією з основ-
них задач забезпечення сталого розвитку стає вибір оптимального кредитного проекту.

Питаннями оцінки ефективності проектів займалися значне число зарубіжних і вітчизняних
учених. Вагомий внесок в дану сферу зробили дослідження С. Шмідта [1], П.Л. Віленського [4],
Л. Крушвіца [5], У. Шарпа [3], І.В. Ліпсіца [6], 3. Боді [2] та інших. Однак, незважаючи на те, що
дані проблеми досить докладно вивчені, про що свідчить широкий перелік наукових публікацій,
переважна їх кількість зведена до однокритеріальної методології оцінки проектів за допомогою
розрахунку фінансових показників чистого приведеного доходу, індексу рентабельності, періоду
окупності чи інших. Хоча роль даних показників у виборі проекту вкладення грошових коштів
незаперечна, але вони не дають повної картини оптимального проекту.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка моделі вибору оптимального кредитного проекту забезпечення стало-

го розвитку промисловості України. Дана модель заснована на оцінці проекту з точки зору його
ефективності в розрізі всіх учасників кредитного процесу, тому її реалізація досягається в про-
цесі вирішення певного взаємозалежного набору завдань:

1. Реалізація інтересів реципієнтів кредитів — промислових підприємств, яка полягає у стало-
му розвитку їх виробничо-господарської діяльності.

2. Забезпечення інтересів кредиторів шляхом максимізації прибутку від наданих коштів.
3. Задоволення інтересів держави через соціальну і екологічну спрямованість діяльності

підприємств промисловості.
4. Збалансування інтересів всіх учасників кредитного процесу — промислових підприємств,

кредиторів і держави.
РЕЗУЛЬТАТИ
Модель вибору, наведена на рисунку, складається з трьох основних блоків. Інформаційний блок

представлений низкою послідовних етапів, в ході реалізації яких встановлюється мета моделі, оби-
раються критерії, визначаються учасники та збирається необхідна для аналізу інформація.

Перший етап містить постановку мети даної моделі, яка пов’язана з вибором оптимального
кредитного проекту забезпечення сталого розвитку промисловості. Другий етап полягає у форму-
ванні переліку альтернативних варіантів забезпечення сталого розвитку. Із усієї множини можли-
вих об’єктів вкладення залучених коштів обрано три базові інвестиційні проекти, як найбільш
розповсюджені на практиці:

1. Проект з розширення діючого виробництва — нарощування обсягів діяльності промислово-
го підприємства шляхом введення додаткового обладнання. Дані проекти, забезпечують збільшення
випуску продукції без змін у її собівартості та якості, і характеризується відносно невеликими
термінами реалізації (1–2 роки).
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2. Проект впровадження нової технології — полягає в модернізації існуючого обладнання, на
основі інноваційної ідеї, і передбачає підвищення якості виробленої продукції, зменшення її со-
бівартості, розширення асортименту підприємства, поліпшення умов праці і зниження негатив-
ного впливу на навколишнє середовище.

3. Нове будівництво або освоєння нових видів діяльності — проект, що передбачає вихід підпри-
ємства на нові ринки, дослідження нових родовищ (для підприємств добувної галузі), з метою
підвищення ефективності виробництва, отримання економічних вигод.

На третьому етапі інформаційного блоку визначаються учасники кредитного проекту забезпе-
чення сталого розвитку промисловості та їх інтереси. Так, учасниками кредитного процесу ви-
ступають підприємство, кредитор і держава. Кожен учасник цього процесу сподівається отрима-
ти певні вигоди. Наприклад, держава зацікавлена в соціальній і екологічній спрямованості діяль-
ності підприємств промисловості, підприємство — у сталому розвитку його виробничо-госпо-
дарської діяльності, а кредитори, в свою чергу, — в отриманні максимального прибутку від нада-
них коштів. Отже, є доцільним розгляд проекту з позиції інтересів даних учасників. Інтереси
кожного учасника представлені певним набором економічних показників, які, на нашу думку,
нададуть найбільш повну оцінку кредитного проекту з різних сторін і дозволять обґрунтувати
вибір конкретного проекту з представлених варіантів.

На наступному етапі моделі доцільним є встановлення критерію оптимальності кредитного про-
екту забезпечення сталого розвитку. Він передбачає досягнення максимальної фінансової ефектив-
ності проекту при одночасному не погіршенні екологічних і соціальних наслідків його реалізації.

Останній етап інформаційного блоку полягає у формуванні необхідної інформаційної бази для
оцінки альтернативних варіантів проектів. Від наявності якісного інформаційного забезпечення
багато в чому залежить ефективність і оперативність прийняття рішення щодо вибору оптималь-
ного проекту, а також гнучкість даного рішення в умовах мінливого зовнішнього середовища.

Аналітичний блок представленої моделі включає розрахунок ризикованості та інтегральних
оцінок проекту та постановку цільової функції з обмеженнями.

За результатами досліджень Державного комітету статистики України однією з основних при-
чин, які стримують інноваційну діяльність в промисловості є проблема ризиків. Аналізуючи ефек-
тивність тих чи інших інвестиційних проектів, часто доводиться стикатися з тим, що розглянуті
при їх оцінці потоки грошових коштів (витрати і доходи) належать до майбутніх періодів і носять
прогнозний характер. Дана невизначеність результатів призводить до виникнення ризику того,
що цілі, поставлені в проекті, можуть бути не досягнуті повністю або частково. При порівнянні
проектів з різним ступенем ризику показники ефективності не дозволяють адекватно визначити
найбільш оптимальний проект. Отже, для забезпечення порівнянності альтернативних проектів,
у першу чергу, потрібно визначити межі ризику, допустимі для учасників проекту, і вже в рамках
обраних меж здійснювати пошук і відбір проекту забезпечення сталого розвитку промисловості. 

Існує безліч якісних і кількісних методів оцінки ризикованості проекту, але так як для кожної
фази і стадії реалізації інвестиційного проекту характерні різні ризики, в даній роботі використа-
но постадійну оцінку ризиків. Постадійна оцінка ризиків заснована на тому, що вони визначають-
ся для кожної стадії проекту окремо, а потім знаходиться сумарний ризик.

Характер інвестиційного проекту, здійснюваного в індивідуальному порядку, обумовив потре-
бу використання досвіду експертів в питаннях управління інвестиційними проектами. Аналіз
починається зі складання вичерпного переліку ризиків по всіх стадіях проекту (передінвестицій-
на та інвестиційна стадії, експлуатаційна стадія). Кожному експерту, що працює окремо, надаєть-
ся перелік первинних ризиків і пропонується оцінити ймовірність і наслідки їх настання. Після
того як всі оцінки факторів ризику встановлені і узгоджені, розраховується середня оцінка по
кожному ризику і визначається загальний рівень ризикованості проекту.

Ступінь ризикованості проекту забезпечення сталого розвитку промисловості (А) може зміню-
ватися в інтервалах від 0,1 до 1, отже встановимо, що допустимими за рівнем ризикованості бу-
дуть проекти, в яких А 0,5.

Наступний етап аналітичного блоку моделі вибору оптимального кредитного проекту сталого
розвитку промисловості передбачає розрахунок інтегральних показників ефективності проекту в
розрізі інтересів усіх учасників даного процесу. Для цього отримані часткові значення показників
внутрішньовиробничої (показники матеріаловіддачі, продуктивності праці, енергоефективності,
використання вторинних ресурсів, втрат від браку, ступень оновлення продукції), екологічної (пи-
томий показник скидання стічних вод, викиду забруднюючих речовин в атмосферу, утворення
відходів), соціальної (додатково створені робочі місця, підвищення заробітної плати, кваліфікації
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працівників, бюджетний ефект, важкість праці, частота виробничого травматизму) і фінансової
ефективності проекту (чистий дисконтований дохід, індекс прибутковості, внутрішня норма при-
бутковості, термін окупності) зведемо в узагальнені показники за допомогою метода середньої
геометричної оцінки.

Даний метод полягає в нормуванні вибраних показників, тобто їх порівнянні з найкращим
значенням, критичним значенням або нормативним. В представленій моделі для розрахунку інтег-
ральної екологічної, соціальної та внутрішньовиробничої ефективності проектів застосований
метод нормування по базовому значенню (базовими значеннями виступають існуючі значення
показників на підприємстві до впровадження проекту сталого розвитку). А для розрахунку фінан-
сової ефективності найбільш доцільним вважаємо використання методу нормування за макси-
мальним (мінімальним) значенням.

Серед розрахованих економічних показників є показники стимулятори, які сприяють підви-
щенню ефективності кредитного проекту, і дестимулятори, які знижують її. У зв’язку з цим нор-
мування значень показників відбуватиметься з урахуванням напрямку їх впливу і буде розрахову-
ватися, відповідно, за формулами: [8, с. 266]

 для стимуляторів:
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де cij — нормоване значення i-го показника j-проекту; xij — значення i-го показника j-проекту;
max
ix — максимальне значення i-го показника по всіх проектах; min

ix  — мінімальне значення i-гоо
показника по всіх проектах; норм

ix — значення i-го показника на підприємстві за звітний період до
впровадження проекту.

Визначення інтегральної оцінки для кожного проекту відбуватиметься за формулою:
,c...ccI n фінnфін2фін1jфін jjj

 (3)
де Iфінj — інтегральна оцінка фінансової ефективності j-проекту; C1фінj — нормоване значення 1-
го показника фінансової ефективності j-проекту; n — кількість розрахованих показників фінансо-
вої ефективності.

Аналогічно відбувається розрахунок інтегральних оцінок екологічної, соціальної і внутріш-
ньогосподарської ефективності кожного проекту.

Значення фінансової ефективності проекту сталого розвитку може змінюватись у межах від 0
до 1, і чим воно більше наближується до одиниці, тим ефективність даного проекту буде вище.
Отже, оптимальний кредитний проект буде відповідати максимальній інтегральній оцінці його
фінансової складової.

Значення ж екологічної, соціальної і внутрішньогосподарської ефективності змінюються в
межах від 0 до. Якщо отримане значення дорівнює 1 це свідчить про те, що рівень ефективності
не змінився в порівнянні з існуючим до впровадження даного проекту; значення менше 1 — ефек-
тивність зменшилась після введення проекту; більше 1 — покращення рівня ефективності на
підприємстві. У зв’язку з цим вважаємо допустимими межі даних видів ефективності, які більше
чи дорівнюють 1.

Отже, враховуючи вищезазначене, цільова функція і обмеження моделі будуть мати наступний
вигляд:
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де Iфін — інтегральна оцінка фінансової ефективності проекту;
А — ступінь ризикованості проекту;
Iеко — інтегральна оцінка екологічної ефективності проекту;
Iсоц — інтегральна оцінка соціальної ефективності проекту;
Iвироб — інтегральна оцінка виробничої ефективності проекту.
І, нарешті, управлінський блок являє собою прийняття рішення щодо вибору оптимального

кредитного проекту забезпечення сталого розвитку промисловості на основі інформації, отрима-
ної з попередніх блоків моделі.

ВИСНОВКИ
Розроблена модель дозволяє істотно зменшити невизначеність у прийнятті рішення щодо ви-

бору оптимального кредитного проекту та дозволяє підвищити якість даних рішень. Інформацій-
но-аналітична модель вибору кредитного проекту забезпечення сталого розвитку може бути ви-
користана різними суб’єктами промисловості при виборі оптимального проекту.
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