
115 
 

УДК 336.2 

Залавський Р.В., 

студент 6 курсу, магістерської програми  

«Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» 

Скакальський Ю.С. 

        к.е.н., ст. викладач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу 

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 

Сучасні тенденції оцінки інвестиційної привабливості проектів 

 

Інвестиції є одним з найважливіших факторів економічного зростання. 

За ринкової економіки вирішальною умовою стійкої життєздатності та 

розвитку підприємств є ефективність вкладення капіталу в інвестиційні 

проекти. Ухвалення рішення про фінансування проекту обумовлюється 

цілями, які підприємство ставить перед собою. 

Однією з найбільш актуальних проблем сьогоднішньої економіки є 

оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів. Високий рівень 

волатильності, що притаманний ринкам, що розвиваються, взагалі та Україні, 

зокрема змушує шукати нові інструменти оцінкипривабливості 

інвестиційних проектів. Відсутність достовірної оцінки ефективності 

пояснюється тим, що у розробників і оцінювачів інвестиційних проектів 

дуже часто немає ефективного методологічного забезпечення та 

компетентності щодо даних питань, що викликає необхідність у вивченні і 

пошуку нових показників. 

Для того, щоб оцінити рівеньпривабливості інвестиційного проекту 

традиційно використовують досить обмежену кількість показників, так А. 

Дамодаранприводитьосновні з них: 

- Чиста приведена вартість (NPV); 

- Внутрішня норма дохідності (IRR); 

- Рентабельність інвестованого капіталу (ROI)[1]. 



116 
 

Крім зазначених показників, класичний інвестиційний аналіз 

передбачає розрахунок звичайного періоду (PP) та дисконтованого періоду 

окупності (DPP). Суттєвим недоліком даних показників є ігнорування такого 

явища як рециркуляція позикового капіталу.Дляусунення цього недоліку ми 

рекомендуємо використовувати показники оцінки можливості погашення 

боргових зобов'язань DSCR та LLCR. 

Коефіцієнт покриття боргу (DSCR), є фінансовим показником, який 

використовується для оцінки здатності бізнесу виконувати свої боргові 

зобов'язання та розраховується як відношення суми чистого доходу за певний 

період до суми боргових зобов'язань за цей же самий період. Обчислення 

цього коефіцієнта є одним із способів визначити, чи може компанія покрити 

свої боргові зобов'язання, якщо всі її кредитори негайно зажадають свої 

кошти. Якщо значення коефіцієнта покриття боргу менше одиниці, це може 

вказувати на фінансові проблеми.У більшості випадків значення коефіцієнта 

покриття боргу менше 1 свідчить про фінансові проблеми компанії, оскільки 

це означає, що вона не має достатньої кількості грошей, щоб виплатити свої 

поточні боргові зобов'язання. Також небезпечною є тенденція, коли значення 

коефіцієнта покриття боргу продовжує послідовно знижуватися протягом 

декількох звітних періодів. Це може бути індикатором, що рівень чистого 

доходу перестає відповідати рівню боргових зобов'язань, іншими словами 

компанія починає займати більше грошей, ніж вона може повернути. 

Коефіцієнт покриття боргу, який стабільно перевищує одиницю, 

говорить не тільки про здатність компанії виплатити всі свої боргові 

зобов'язання, а й про наявність певного резерву коштів. Ця додаткова сума 

може бути реінвестована в розвиток бізнесу, або з неї може бути 

сформований резервний фонд на випадок надзвичайних ситуацій. Важливо 

відзначити, що високе значення коефіцієнта покриття боргу не обов'язково є 

позитивним моментом. Коли виникає така ситуація, потенційні інвестори 

можуть припускати, що компанія не використовує свій надлишковий дохід в 

повному обсязі, що може, в кінцевому рахунку, пошкодити її росту. 
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Коефіцієнт покриття кредиту (LLCR) – це фінансовий коефіцієнт, який 

використовується для оцінки здатності позичальника до погашення 

непогашеної позики. LLCR розраховується шляхом ділення чистої 

теперішньої вартості (NPV) коштів, доступних для погашення боргу, на суму 

непогашеної заборгованості. LLCR схожий на коефіцієнт покриття боргу 

(DSCR), але він частіше використовується в фінансуванні проекту через його 

довгостроковий характер. DSCR фіксує одну точку в часі, тоді як LLCR 

розглядає весь проміжок позики. 

LLCR– це показник кількості разів, коли грошовий потік проекту може 

погасити непогашену заборгованість протягом строку дії кредиту. 

Співвідношення 1.0x означає, що LLCR знаходиться на рівні розриву. Чим 

вище співвідношення, тим менший потенційний ризик існує для кредитора. 

Залежно від ризику проекту, іноді DSCR вимагається від кредитора. У 

такому випадку чисельник LLCR включатиме залишок резервного рахунку. 

Угоди про фінансування проектів незмінно містять угоди, які передбачають 

рівні LLCR[2]. 

Розглянуті показники дають можливість не лише враховувати 

рециркуляцію позикового капіталу в процесі реалізації інвестиційного 

проекту, але й проводити моніторинг фінансової стійкості та 

платоспроможності підприємства. Крім того, розрахунок даних показників 

підвищує точність оцінки. 
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