
АНАЛІЗ 

ЕФЕКТИВНОСТІ 

ІНФРАСТРУКТУРНИХ 

ПРОЕКТІВ



Критерії відбору інфраструктурних проектів

ступінь готовності (реалізації) інфраструктурного проекту (для розпочатих проектів);

позитивний економічний ефект;

позитивна економічна ефективність (для самоокупних проектів);

позитивний соціальний ефект;

позитивний екологічний ефект;

обґрунтування вибору джерел коштів, необхідних на утримання об’єкта 
державної власності;

економія витрат на експлуатацію (утримання) об’єкта державної власності 
порівняно з такими витратами до реалізації проекту.
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Оцінка інфраструктурних проектів

1. Мета проекту та її обгрунтування.

2. Описання проекту

3. Аналіз альтернативних варіантів

4. Фінансовий аналіз

Якщо NPV >0
Проект  є самоокупним

Якщо NPV <0
Проект потребує  

подальшого аналізу

5. Економічний аналіз

Якщо ENPV >0
Проект слід реалізовувати для 

суспільства

6. Аналіз ризиків

Якщо ENPV < 0
Проект  не слід реалізовувати 

для суспільства
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Витрати на розроблення та реалізацію проекту                        
(тис.грн.)

1 2 3 N

1 Розроблення 

Дослідження та 

розроблення проекту

Забезпечення 

земельною ділянкою

Інші витрати

Усього:

2 Реалізація 

Будівельні роботи

Устаткування, 

обладнання, меблі 

тощо

Пусконалагоджувальні 

роботи

Адміністративні 

витрати
Інші витрати

Усього:

Разом

№ Витрати за етапами Усього

Витрати за роками реалізації
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Витрати експлуатаційного етапу (тис.грн.)
Інформація про балансоутримувача:

o у разі створення/придбання нового об’єкта зазначається майбутній власник,

o у разі реконструкції — діючий власник

Факт Прогноз

1 Матеріальні 

витрати на 

сировину та 

матеріали

2 Витрати на 

ресурси 

(електроенергія, 

газ, вода тощо)

3 Заробітна плата

4 Адміністративні 

витрати

5 Амортизаційні 

відрахування

Усього:

Витрати№

Щорічний обсяг витрат

Різниця
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Аналіз ефективності проекту
Розрахунок показників економічної ефективності (для самоокупних проектів)

Розрахунок 
чистого 

грошового 
потоку

Розрахунок 
чистої 

приведеної 
вартості (NPV)

Bнутрішньої 
ставки 

доходності (IRR)

Дисконтованого 
періоду 

окупності (DPP)

Індексу 
прибутковості

(PI)

П(С)БО в Державному секторі № 101 «Подання фінансової звітності»

Звіт про рух грошових коштів. 

Найменування грошових 
потоків

Пов’язані з реалізацією 
інвестпроекту

Операційна діяльність Надходження - Витрати

Інвестиційна діяльність Надходження - Витрати

Фінансова діяльність Надходження - Витрати

Чистий рух коштів

Залишок на початок

Залишок на кінець

Використовується 

для оцінки 

інвестиційних 

проектів
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Дисконтування грошових потоків
Дисконтування - це визначення вартості грошових потоків, які 

відносяться до майбутніх періодів на теперішній момент часу.

Ставка дисконтування  відображає вартість грошей з урахуванням 

часового чинника і ризиків.

PV = FV / (1 + r)n , де

PV – поточна (теперішня) 

вартість 

FV – майбутня вартість

r - ставка дисконтування

n – кількість періодів

-200 50 70 60 901/(1+0.1)^1= 

0.909

1/(1+0.1)^2 = 0.826

1/(1+0.1)^3=0.751

1/(1+0.1)^4=0.683

0 1 2 3 4

45.45

57.82

45.06

61.47

209.8



Інфляційна складова

(1 + номінальна ставка) = 

(1 + реальна ставка) х (1 + ставка інфляції)

-150 50*(1+i)^1

0 1 2 3 4

Майбутні грошові потоки повинні бути відкориговані на рівень інфляції.

Грошові потоки слід дисконтувати з використанням номінальної ставки

дисконтування.

50*(1+i)^2 50*(1+i)^3 50*(1+i)^4

Фінансові аналітики прогнозують зниження рівня інфляціїї в 

кроткостроковій перспективі до 12 % з подальшим зниженням до 5 - 8 %.



Чиста приведена вартість

де n – прогнозний період;

k – рік у прогнозному періоді;

NСFk – чистий операційний грошовий потік коштів у рік k

rk – річна ставка дисконтування в рік k

Ik – інвестиції (витрати) у рік k по проекту
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NPV > 0, проект необхідно реалізовувати

NPV = 0 – точка беззбитковості проекту

NPV < 0, проект інвестиційно непривабливий
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Профіль NPV
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NPV Ставка дисконтування

IRR = 27.1%
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Внутрішня ставка доходності
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де n – прогнозний період;

k – рік у прогнозному періоді;

IRR – значення ставки дисконтування, при якому чиста 

приведена вартість дорівнює 0;

NCFk – чистий операційний грошовий потік коштів у рік k ;

Ik – інвестиції (витрати) у рік k по проекту

Розрахунок в Excel – функція IRR або ВСД
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Внутрішня ставка доходності

Найменуван

ня 

показника
Значення показника Висновки (інтерпретація)

Внутрішня 

ставка 

доходності 

(IRR)

IRR ≥ вартість капіталу 

Інвестиції є прийнятними, якщо

показник IRR дорівнює або

більший вартості капіталу.

IRR < вартість капіталу

Навіть якщо показник IRR нижчий

за відповідну вартість капіталу, це

не вимагає відмови від проекту,

якщо при цьому можливе

досягнення певних соціально-

економічних цілей



Дисконтований період окупності (DPP)
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де Т – період, у якому накопичений дисконтований чистий грошовий потік 

останній раз приймає негативне значення;

– накопичений дисконтований чистий грошовий потік у періоді Т;

– дисконтований чистий грошовий потік у періоді Т+1

o Ефективні з фінансової  точки зору проекти повинні мати DPР менше, ніж 

термін, на який планується реалізація проекту. 

o DPP дає змогу визначити, який проміжок часу необхідний для того, щоб 

відшкодувати початкові інвестиції з урахуванням часу.
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Індекс прибутковості (PI)
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де n – прогнозний період;

k – рік у прогнозному періоді;

NСFk – чистий операційний грошовий потік коштів у рік k;

rk – річна ставка дисконтування в рік;

Ik – інвестиції (витрати) у рік k по проекту

Проект вважається ефективним, якщо РІ більше 1, проте навіть якщо 

він становить менше 1, проект може бути прийнятним у разі 

можливості досягнення певних соціально-економічних цілей
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Найменування показника Код строки Формула
Період

0 1 2 n

Економічні вигоди 010 ∑020 - 030

Надходження від реалізації товарів та 

послуг, без ПДВ

020

Вигоди від проекту 030

Економічні витрати 040 ∑р.050 - 070

Операційні витрати без податків 050

Інвестиційні витрати, без ПДВ 060

Витрати від проекту 070

Чисті вигоди 80 010 + 040

Коефіцієнт дисконтування,SDR% 90 1/(1+SDR%)^t

Дисконтовані економічні вигоди 100 010*90

Дисконтовані економічні витрати 110 040*90

Дисконтовані чисті вигоди 120 080*090

Аналіз вигід та витрат



Співвідношення вигід  та витрат (В/С)
𝐵/𝐶 =

дисконтована сума вигід

дисконтована сума витрат

Доцільно вкладати кошти в проект, коли B/C > 1

Корисний показник при проведенні ранжування інвестицій однієї галузі 
при наявності бюджетного обмеження 

Економічна внутрішня дохідність 
проекту (EIRR)
Ставка дисконтування, при якій ENPV=0

Критерій прийняття рішення: EIRR> SDR

Аналіз вигід та витрат



Економічна чиста приведена вартість
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де n - прогнозний період;

k - рік у прогнозному періоді;

NСFk - чистий операційний потік коштів (доходи) у рік k;

rk - річна соціальна ставка дисконтування в рік k;

Ik - інвестиції (витрати) у рік k

У багатьох країнах соціальна ставка визначається на державному 

рівні, наприклад, у Великобританії приймається на рівні 3,5%.



Економічний аналіз. Дороги

Cоціально-економічні вигоди Соціально-економічні витрати

Поліпшення безпеки та зниження 
нещасних випадків

Шум і забруднення навколишнього 
середовища

Економія капіталовкладень в 
автомобільний транспорт

Перевантаженість через збільшення 
трафіку 

Зменшення витрат від скорочення 
часу перебування в дорозі

Непрямий негативний вплив на 
вартість землі та житлової 
нерухомості



Міжнародні підходи до розрахунку інтенсивності 
руху

Міжнародні провайдери даної послуги:

TomTom http://www.mobility.tomtom.com

Нідерланди, Великобританія, Німеччина, 

Франція (співпраця з Vodafone). 

Cellint http://www.cellint.com

Ізраїльська компанія, основна діяльність США

Airsage http://www.airsage.com

США

IntelliOne http://www.intellione.com

США, Канада

ITIS Holdings plc http://www.itisholdings.com

Англія, Шотландія, Ізраїль, Австралія

Mediamobile http://www.mediamobile.com

Франція

http://www.mobility.tomtom.com/
http://www.cellint.com/
http://www.airsage.com/
http://www.intellione.com/
http://www.itisholdings.com/
http://www.mediamobile.com/


Створення інтерактивної карти України
Європейський Союз виділив кошти в сумі екв. – 300 млн.грн. на 

проект зі створення інтерактивної карти українських доріг, яка 

буде містити:

o інформацію про стан автодоріг, 

o а також проведення їх ремонту.

В листопаді 2015 р. Мінінфраструктури презентувало інтерактивну 

карту ремонту доріг «Автомобільні дороги України - історія і 

плани ремонту» на якій зазначені 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zcpD6Ni33oNY.kr4cpyxgkx

nQ&hl=en_US :

o Дороги міжнародного та національного значення;

o Ремонт та будівництво;

o Виконані ремонти;

o План ремонтів автомобільних доріг на 2016 р.;

o Пріоритети виконання робіт

. 



«Автомобільні дороги України - історія і плани 
ремонту».



Пріоритети виконання будівельних робіт
Захід-Схід № 1 Пріоритет 1

A Чоп, Закарпатська область

B Ужгород, Закарпатська 
область

C Львів, Львівська область

D Рівне, Рівненська область

E Житомир

F Київ, місто Київ

G Полтава, Полтавська область
H Харків, Харківська область

Захід-Схід № 2 Пріоритет № 1 «Європа-
Азія»

Захід-Схід № 3 Пріоритет № 1 Дороги 
причорноморського басейну

Північ- Південь №1 Пріоритет №2

Північ- Південь №3 Пріоритет №1



Розрахунок інтенсивності: міжнародна практика 

Ручний облік трафіку Автоматичний облік трафіку

Проводиться с березня по жовтень в 
«нейтральний» день щорічно, кожні 
«2», «4», «8» років за різними типами 
транспортних засобів 

Проводиться щодня. 

Спеціалисти розраховують трафік за 
типами транспортних засобів протягом 
12-годинного періоду

Представляють данні трафіку за 24 
години: з 7:00 – 19:00;
з 19:00 – 7:00  

Місцеві автомобільні дороги 
аналізуються відповідно до 
репрезентативної вибірки



Приклад:Інтенсивність руху. Рік 1 



Приклад:Інтенсивність руху. Рік 20 



Приклад:Середня швидкість (км/год)
Ділянка Довжина, 

км
Без проекту З проектом

Рік 1 Рік 20 Рік 1 Рік 20

Маш. LGV/HGV Маш. LGV/HGV Маш. LGV/HGV Маш. LGV/HGV

E2 1.7 51.4 46.5 41.0 40.2 64.7 53.8 62.5 53.4

E3 3.6 35.2 35.2 31.9 31.9 38.8 38.6 32.5 32.4

E4 3.1 42.7 42.1 32.3 31.8 57.2 53.0 52.9 49.6

E5 3.7 40.6 39.3 34.5 33.9 54.8 51.0 53.9 50.2

E6 5.6 69.0 57.6 55.1 47.5 79.1 63.6 78.7 63.6

N1 5.7 104.8 75.2 98.4 72.4

N2 10.7 113.0 74.5 107.7 72.5

N3 2.0 79.7 70.0 78.6 69.6



Приклад: Економічний аналіз (mEUR)
Показники Разом 1 2 3 4 5 15 20 25 30

Інвестиції -197.6 -94.9 -92.1 -57.0 151.0

O&M -21.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 -0.8 -6.9 -0.8 -0.8 -0.9

Економ. 
витрати

-218.6 -94.9 -92.1 -57.0 -0.8 -0.8 -6.9 -0.8 -0.8 150.2

Економічні 
вигоди

305.5 0.0 0.0 0.0 12.5 13.5 23.7 28.9 34.6 42.3

Скорочення 
часу

266.7 0.0 0.0 0.0 10.7 11.5 20.7 25.4 30.5 37.7

Скорочення 
витрат

26.5 0.0 0.0 0.0 1.3 1.4 2.1 2.4 2.7 3.0

Зниження 
нещасних 
випадків

9.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.7 0.9 1.0 1.2

Зниження 
CO2

3.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Чисті вигоди 
(ENPV)

87.0 -94.9 -92.1 -57.0 11.8 12.8 16.8 28.1 33.7 192.5

ERR 7.1 %

B/C 1.4
Коефіцієнт дисконтування – 5 %



Соціально-економічні вигоди

Зменшення кількості (економії) рухомого складу

Економія капіталовкладень в автомобільний транспорт

Зменшення витрат на перевезення пасажирів та вантажів

Зменшення витрат від скорочення часу перебування в дорозі

Зниження витрат від дорожньо-транспортних пригод

Економічний ефект від впливу на навколишнє середовище



Рекомендації по проведенню економічного 
аналізу

o Розробляти інфраструктурні проекти відповідно до 

затверджених пріоритетів;

o Затвердити методику розрахунку інтенсивності;

o Розробити методику розрахунку економічних вигід 

та витрат;

o Проводити моніторинг інфраструктурних проектів.



ДЯКУЄМО 

ЗА УВАГУ


