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конкретному підприємстві, що краще всього відповідає сучасній ситуації, характеру 

виробництва, певній галузі промисловості, рівню кваліфікації різних категорій персоналу. 

Однією з головних та найважливіших загальногосподарських та галузевих функцій в 

умовах вітчизняних ринкових відносин є раціональне використання трудових ресурсів на 

всіх рівнях національної економіки, що сприятиме виготовленню конкурентоспроможної 

продукції, поліпшенню економічної діяльності і зростанню прибутків працівників, що буде 

слугувати для них додатковою мотивацією. Реалізація цих завдань є не можливою без 

підвищення продуктивності та ефективності праці 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ПРОЕКТУ ЗА УМОВ НЕЧІТКИХ ВИХІДНИХ ДАНИХ 

 

В умовах ринкової економіки ефективному розміщенню інвестиційних ресурсів 

приділяється велика увага, оскільки це дозволяє суб’єктам бізнесу домагатися 

конкурентних переваг у боротьбі за виживання таспоживача. Важливою умовою 

прийняття раціональних інвестиційних рішень є володіння більш повною і точною 

інформацією про предмет рішення і його наслідок. Однак, як і всі інші ресурси, 

інформація, як правило, обмежена, тому більшість рішень приймається в умовах неповної 

поінформованості. Наслідком прийняття рішень в даних умовах є невизначеність 

результатів, тобто ризик. З іншого боку, ризик викликаний спонтанним і суперечливим 

характером процесів, які протікають в складних соціально-економічних системах, їх 

неможливо адекватно і вичерпно описати [1]. Тому виникає потреба у переосмисленні 

теорії прийняття інвестиційних рішень з урахуванням ризику і невизначеності, уточненні 

цих понять, а також розвиток методів аналізу, оцінкиі комплексного врахування цих 

першорядно важливих явищ. Врахувавши неповноту та неточність проектної інформації, 

інвестор зможе прийняти раціональне рішення. 

Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення можливостей застосування 

нечіткої логіки як інструменту оцінки доцільності впровадження інвестиційного проекту в 

умовах неповноти та неточності вихідних даних та, як наслідок, прийняття вигідного 

інвестиційного рішення. 

Результати дослідження. Реалізованість та ефективність проекту залежать від умов 

його впровадження. Тому ми говоримо про наявність невизначеності тоді, коли заздалегідь 
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відомо, що проект може реалізуватися в різних умовах, але невідомо, в яких саме. Отже, 

невизначеність – це неповнота і неточність інформації про умови реалізації проекту. 

Найбільш небезпечні істотні негативнізміни умов реалізації – в цьому випадку виникає 

небезпека припинення проекту або його значного коригування. Можливість таких змін 

зазвичай трактується якризик. Під ризиком розуміється можливість виникнення таких 

умов, які призведуть до негативних наслідків для всіх або окремих учасників проекту [2]. 

Розрізняють прості (статистичні) і ускладнені методи оцінки, засновані на теорії 

часової вартості грошей (динамічні). Статистичні методи оцінки дають змогу встановити 

пріоритетні варіанти здійснення інвестиційних проектів, але вони не дозволяють приймати 

по них рішення. Який би показник ми не використовували в даному випадку, він 

враховуватиме тільки одне порівнюване значення. Статистичні методи оцінки мають 

обмеження, оскільки не враховують фактор часу. Їх перевага полягає в простоті 

розрахунку, а це в умовах реальних економічних процесів дає певну інформацію для 

прийняття рішень з інвестиційних проектів на початковій стадії [3]. 

Інвестиції, матеріальну основу яких складають гроші, мають тимчасову цінність. Вона 

характеризується тим, що грошові кошти в даний момент і через певний інтервал часу при 

рівній номінальної вартості мають абсолютно різну купівельну спроможність. У зв’язку з 

цим виникає необхідність оцінки інвестицій за допомогою методів,що базуються на 

дисконтуванні. Як показують дослідження, за кордоном найбільш часто використовуються 

два основні показники: чистий приведений дохід (net present value, NPV) і внутрішня норма 

прибутковості (internal rate of return, IRR) [4]. 

Однак, на сьогоднішній день традиційний підхід до розрахунку дисконтних 

параметрів піддається цілком заслуженій критиці, з огляду на те, що значення майбутніх 

доходів, витрат і процентних ставок є невизначеними величинами. При цьому мають місце 

невизначеності, що не можуть бути адекватно описані в теоретикоімовірнісних термінах. 

Тому зарубіжними і вітчизняними дослідниками були розроблені\методи оцінки 

ефективності і ризику інвестиційних проектів на основі апарату нечітких множин.  

Їх використання припускає формалізацію початкових параметрів і\цільових 

показників ефективності інвестиційного проекту у вигляді вектора інтервальних значень 

(нечіткого інтервалу), попадання в кожен інтервал якого характеризується деяким 

ступенем невизначеності. Здійснюючи арифметичні таінші операції з такими нечіткими 

інтервалами за правилами нечіткої математики, можна отримати результуючий нечіткий 

інтервал для цільового показника Метод формує повний спектр можливих сценаріїв 

розвитку інвестиційного проекту таким чином, що інвестиційне рішення приймається на 

основі всієї сукупності оцінок ефективності. 

Нечітко-інтервальний метод дозволяє отримати очікувану ефективність проекту як у 

вигляді точкового значення, так і у вигляді безлічі інтервальних значень зі своїм 

розподілом можливостей. 

Метод не потребує абсолютно точного завдання функцій приналежності, оскільки 

результат характеризується низькою чутливістю до зміни виду функцій належності 

вихідних нечітких чисел, що в реальних умовах низької якості вихідної інформації робить 

застосування даного методу більш привабливим; 

Реалізація нечітко-інтервального методу надає широкі можливості для застосування 

даного методу в інвестиційному аналізі [5]. 

Подальші перспективи дослідження даної проблеми полягають у вдосконалені 

математичного апарату оцінки привабливості інвестиційного проекту, адже розрахунки є 

досить трудомісткими, а результати – недостатньо чіткими. Крім того, є потреба в 

автоматизації даних розрахунків за допомогою комп’ютерних технологій. 

Висновки. Застосування нечітко-інтервальних моделей дозволяє вирішитинизку 

проблем, практично нерозв’язних у рамках класичного теоретико-імовірнісного підходу. 

Зокрема, з’являється можливість безпосереднього проведення арифметичних операцій з 
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параметрами, заданими в нечітко-інтервального формі. Також з’являється можливість 

опису невизначеностей, які мають суб’єктивну природу, що є вкрай важливим при 

прогнозах, що стосуються майбутніх подій. 
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РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Ефективна та поступова розбудова сучасної України неможлива без її 

динамічного економічного розвитку. Такий розвиток, як правило, все більше 

спирається на створення та впровадження в господарській та соціальній інфраструктурі 

різнопланових об’єктів інтелектуальної власності, охорону і захист прав вчених, 

інженерів, винахідників. Досвід країн із розвиненою економікою підтверджує, що 

інтелектуальна діяльність, новаторство та креативність технічних рішень здебільшого 

визначають стратегію і тактику стрімкого й комплексного розвитку держави, високий 

технічний рівень виробництва, інтеграцію наукової, технологічно складової 

промисловості. 

Інтелектуальна власність у широкому розумінні означає закріплені законом права 

на результати інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і 

художній областях [5, с. 172]. 

Інтелектуальна діяльність – це творча діяльність, а творчість – це цілеспрямована 

розумова робота людини, результатом якої є щось якісно нове, що відрізняється 

неповторністю, оригінальністю, унікальністю. Чим вищий інтелектуальний потенціал 

індивідуума, тим цінніші результати його творчої діяльності – інтелектуальна  

власність [6, с. 19]. 

Визнання інтелектуальної діяльності такою, яка забезпечує успішний розвиток 

усіх інших форм суспільно-корисної діяльності, зумовлює необхідність зосередити 

державні можливості – матеріальні ресурси та кошти на всебічному розвитку 

інтелектуальної діяльності. Наша держава розвивається в часи активної, динамічної 

інтелектуальної діяльності. І це зумовлює стратегію і тактику її соціально-економічного 

розвитку як європейської держави. Рівень творчої діяльності наших співвітчизників, її 

масштаби визначатимуть не тільки рівень добробуту українського народу, а й, 

передусім, нашу політичну й економічну незалежність, наш суверенітет і територіальну 
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