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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ЕТАПІВ  
ЗДІЙСНЕННЯ АНАЛІЗУ ВИГІД ТА ВИТРАТ

FEATURES OF MODERN STAGES  
OF ANALYSIS OF BENEFITS AND COSTS

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена питанням вивчення одного з най-

більш актуальних та широко використовуваних інструмен-
тів сучасного процесу прийняття рішень на державному та 
міжнародному рівні – аналізу вигід та витрат (АВВ). У статті 
визначено мету проведення аналізу вигід та витрат. Проана-
лізовано три підходи до виділення етапів АВВ, серед яких 
виокремлюють три, від п’яти до семи та десять етапів. Ви-
ділено їх переваги та вузькі місця. Систематизовано сучасні 
етапи проведення аналізу вигід та витрат. Виокремлено на-
явні види витрат та вигід, що досліджуються аналізом. До-
сліджено різницю між оцінюванням у грошовому вимірі вигід 
та витрат проєкту за тіньовими та ринковими цінами. Уза-
гальнено наявні види невизначеності та способи їх подолан-
ня, а саме невизначеність знань, невизначеність політики та 
майбутня невизначеність.

Ключові слова: аналіз вигід та витрат, етапи аналізу вигід 
та витрат, соціальна ставка дисконту, суспільні проєкти, чиста 
поточна вартість проєкту, аналіз чутливості.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам изучения одного из наи-

более актуальных и широко используемых инструментов 
современного процесса принятия решений на государ-
ственном и международном уровне – анализу выгод и за-
трат (АВВ). В статье определена цель проведения анализа 
выгод и затрат. Проанализированы три подходы к выде-
лению этапов АВВ, среди которых выделяют три, от пяти 
до семи и десять этапов. Выделены их преимущества и 
узкие места. Систематизированы современные этапы про-
ведения анализа выгод и затрат. Выделены существующие 
виды расходов и выгод, которые исследуются анализом. 
Исследована разница между оцениванием в денежном из-
мерении выгод и затрат проекта по теневым и рыночным 
ценам. Обобщены существующие виды неопределенно-
сти и способы их преодоления, а именно неопределен-
ность знаний, неопределенность политики и будущая  
неопределенность.

Ключевые слова: анализ выгод и затрат, этапы анализа 
выгод и затрат, социальная ставка дисконта, общественные 
проекты, чистая текущая стоимость проекта, анализ чувстви-
тельности.

ANNOTATION
The article is devoted to the study of one of the most relevant 

and widely used tools of the modern decision-making process at 
the national and international levels – cost-benefit analysis (CBA). 
The article defines the purpose of the cost-benefit analysis. Three 
approaches to the selection of CBA stages are analyzed, among 
which there are three, from five to seven and ten stages. Their ad-
vantages and disadvantages are highlighted. The modern stages 
of the analysis of benefits and costs are systematized, namely: 
determining the level of analysis and its purpose; identification of 
alternatives to the public project; identification of the list of benefits 
and costs of the project; valuation in monetary terms of certain ben-
efits and costs; establishing project evaluation criteria; discounting 
benefits and costs to obtain the present value of the project; deter-
mination of the net present value of social project options; analysis 
of the sensitivity of the social project; analysis of the distribution of 
existing benefits from the public project and selection one project 
among several alternative ones for implementation. The figures of 
the choice of existing alternatives of the public project are ana-
lyzed. Existing types of project costs are identified, including di-
rect, indirect, tangible, intangible, opportunity and real costs. The 
list of benefits investigated by the analysis is determined, which 
include: monetary, non-monetary and intangible benefits. The dif-
ference between monetary valuation of project benefits and costs 
at shadow and market prices is investigated. The most common 
selection criteria in the modern project decision-making process 
are analyzed. The peculiarities of the formation of the social dis-
count rate are highlighted. The features of sensitivity analysis and 
the purpose for its implementation are determined. Existing types 
of uncertainty and ways to overcome them are summarized, name-
ly knowledge uncertainty, policy uncertainty and future uncertainty. 
The specifics of decision making in the cost-benefit analysis are 
studied. Further directions of research of problematic questions of 
the cost-benefit analysis in modern economy are identified.

Key words: cost-benefit analysis, stages of cost-benefit anal-
ysis, social discount rate, public projects, net present value of the 
project, sensitivity analysis.

Постановка проблеми. Потреби сьогодення 
вимагають від державних управлінців прийма-
ти швидкі та раціональні рішення щодо інвес-
тування державних коштів у суспільні проєкти. 
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Успішний управлінець повинен обґрунтувати 
своє рішення, що потребує вміння користувати-
ся сучасними інструментами в процесі прийнят-
тя рішень. Одним із найбільш сучасних інстру-
ментів прийняття обґрунтованих раціональних 
рішень є аналіз вигід та витрат. У зв’язку з цим 
постає необхідність вивчення сучасних етапів 
проведення аналізу вигід та витрат, що робить 
дослідження актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблеми виділення етапів аналі-
зу вигід та витрат присвячені роботи багатьох 
міжнародних науковців та дослідників, серед 
яких слід виділити таких, як Ентоні Е. Бо-
ардмен, Девід Х. Грінберг, Ейдан Р. Вайнінг,  
Девід Л. Веймер, Anne Sraders, Dheeraj Vaidya, 
Gerbert Romijn, Gusta Renes, Peter Landau.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на те, що пи-
тання дослідження етапів здійснення аналізу 
вигід та витрат є предметом багатьох робіт, не 
вирішеною є проблема систематизації етапів 
здійснення аналізу з урахуванням високого сту-
пеня невизначеності економіки.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Основна мета статті полягає в узагаль-
ненні наявних підходів до виділення етапів здій-
снення аналізу вигід та витрат, виділенні й аналізі 
особливостей сучасних етапів цього аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Одним із найбільш поширених інструментів 
у процесі прийняття рішень, особливо щодо 
суспільних проєктів, є аналіз вигід та витрат 
(далі – АВВ). Таке поширення цього аналізу 
пов’язане з можливістю врахування в останньо-
му витрат та доходів не тільки безпосередніх 
учасників проєкту, але й третіх осіб, на яких 
може вплинути цей проєкт. У зв’язку з цим 
необхідним є дослідження сучасних підходів до 
визначення етапів проведення АВВ.

Головною метою АВВ є надання допомоги 
під час прийняття суспільних рішень, а саме 
сприяння ефективному розміщенню ресурсів 
[1, с. 2], тому аналіз витрат та вигід особливо 
використовується для аналізу доцільності інвес-
тиційних проєктів та програм державного сек-
тору і є аналогом техніки бюджетного капіталу, 
яка використовується для оцінювання інвести-
ційного проєкту приватним підприємством [2].

Існують різні підходи до виділення етапів 
АВВ. Так, частина дослідників виокремлює 
лише 3 етапи [3; 4], до яких входять визна-
чення переліку вигід та витрат, надання їм 
грошової форми, створення рівняння «вигоди/
витрати» та порівняння. Проте цей підхід не 
враховує часові зміни в розрахунку вигід та ви-
трат, а також ризики в проєктах.

Інший підхід до визначення етапів АВВ  
[2; 5; 6] включає від 5 до 7 етапів залежно від 
розширення деяких етапів окремими вчени-
ми. Цей підхід включає такі етапи, як визна-
чення сфери та мети аналізу; ідентифікація та 
класифікація витрат та вигід; їх оцінювання в 

грошовому еквіваленті; дисконтування вигід та 
витрат; визначення критерія для вибору про-
єкту (NPV, IRR тощо); проведення розрахунків 
за критерієм і прийняття рішення. Перевагою 
такого підходу є врахування часових змін у ви-
значенні вигід та витрат у грошовому еквівален-
ті, але відсутність включення фактору ризику 
значно ускладнює процес прийняття найбільш 
раціонального рішення.

В сучасному підході до проведення АВВ 
[1, с. 7, 8] виділяється 10 етапів останнього. Та-
кий підхід уже включає не тільки часові зміни, 
але й ризики від проєктів.

Отже, основними етапами аналізу вигід і ви-
трат суспільних проєктів є такі.

1) Визначення рівня аналізу та його мети. 
Так, АВВ може бути локальним, регіональним, 
національним чи глобальним (міжнародним), 
тому необхідно встановити, чиї саме вигоди й 
витрати потрібно враховувати в аналізі. Це за-
лежить як від рівня прийняття рішень, так і 
від особливостей самого проєкту. Зокрема, регі-
ональний та локальний аналіз буде враховува-
ти тільки витрати та вигоди, які належать міс-
цевій спільноті або резидентам цього регіону. 
Для суспільних проєктів на державному рівні 
потрібно звертати увагу вже на витрати та виго-
ди, характерні для всього суспільства, а на між-
народному рівні – для глобального суспільства.

2) Визначення альтернатив суспільного про-
єкту. На цьому етапі необхідно встановити, чи 
це єдиний урядовий проєкт, який буде прохо-
дити процедуру АВВ, чи існує кілька конку-
руючих проєктів. Для проведення ґрунтовного 
аналізу слід розглянути всі можливі альтерна-
тиви проєкту, серед яких можуть бути відмова 
від реалізації урядового проєкту, його відтермі-
нування, негайна реалізація. Також альтерна-
тиви можуть різнитись за напрямами розподі-
лу та використання ресурсів, складом ресурсів 
тощо. Оскільки визначити можна дуже велику 
кількість альтернатив, задачею аналітика є об-
меження їх кількості найбільш реалістичними 
варіантами.

3) Ідентифікація переліку вигід та витрат 
проєкту. Перш за все необхідно скласти вичерп-
ний перелік усіх витрат, пов’язаних із урядовим 
проєктом. При цьому потрібно розуміти, що ви-
трати можуть бути різних видів, серед яких слід 
назвати прямі, непрямі, матеріальні, нематері-
альні, альтернативні та реальні витрати.

До прямих витрат слід відносити витрати, які 
безпосередньо пов’язані з виробництвом проєкту 
(передбачувані витрати). До них належать ви-
трати на робочу силу, що задіяна у виробництві, 
запаси, сировину, виробничі витрати тощо.

Стосовно непрямих витрат, то це витрати, які 
не враховуються безпосередньо інвестицією, їх 
ще називають ненавмисними витратами. Вони 
можуть бути або фіксованими, або змінними. 
До таких витрат відносять витрати на електро-
енергію, накладні витрати на управління, орен-
ду приміщень, комунальні послуги тощо.
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Матеріальні витрати – це витрати, пов’язані 
з ідентифікованим джерелом або активом, їх 
досить просто визначити в кількісному вимірі. 
Вони включають оренду, нарахування заробітної 
плати тощо. Нематеріальні витрати – це витра-
ти, які важко визначити, вони коливаються від-
повідно до запитів споживачів. Наприклад, не-
матеріальні витрати на рішення, такі як вплив 
на клієнтів, працівників або терміни доставки.

Реальні витрати – це витрати, які беруть 
участь у фактичному виробничому процесі, такі 
як витрати на оплату праці та сировини, а аль-
тернативні витрати розглядаються як альтерна-
тивні інвестиції, наприклад придбання заводу 
проти будівництва.

Після того як було складено вичерпний пере-
лік усіх витрат, понесених на суспільний про-
єкт, необхідно визначити всі передбачувані ви-
годи у разі реалізації цього проєкту. По-перше, 
встановлюються такі грошові вигоди, як прибу-
ток від продукції та послуг, внесок інвесторів, 
зменшення виробництва. Крім того, потрібно 
визначити деякі негрошові вигоди, які можуть 
виникнути. Сюди входять нематеріальні пере-
ваги, такі як підвищення безпеки та мораль-
ного стану працівників, а також задоволення 
споживачів завдяки розширеним пропозиціям 
продукції або швидшій доставці. Також до пе-
реваг проєкту можна віднести отримані конку-
рентні переваги або частку ринку, отриману в 
результаті проєкту.

4) Оцінювання в грошовому вимірі визначе-
них вигід та витрат. Наступним кроком в ана-
лізі соціальних витрат і вигід є вимірювання 
соціальних величин вигід, тобто обсягів вироб-
ництва, що виробляються проєктом, і соціаль-
них витрат проєкту.

Для оцінювання випуску товарів і послуг 
використовуються їх тіньові ціни замість рин-
кових. Тіньові ціни використовуються для ви-
мірювання соціальних величин випуску про-
дукції, оскільки існує розбіжність ринкових 
цін із їх справжніми соціальними цінностями. 
Насправді, чим більша розбіжність між тіньо-
вими цінами та ринковими цінами, тим більша 
потреба в аналізі соціальних витрат та вигід для 
прийняття рішення про державні інвестиції.

Аналогічно під час АВВ витрати також ви-
мірюються з використанням тіньових цін на 
вкладені ресурси або фактори, що використо-
вуються в проєкті. Слід відзначити, що тіньо-
ві ціни на вкладені ресурси або фактори – це 
їх альтернативні витрати або величини, на які 
вплинули фактори та ресурси, що використову-
ються для початкових капітальних вкладень та 
виробництва протягом життєвого періоду про-
єкту. Це пояснюється тим, що для реалізації 
запропонованого проєкту ресурси повинні бути 
вилучені з інших видів діяльності [2].

5) Встановлення критеріїв оцінювання проєк-
ту. Найпоширенішим та найбільш часто вико-
ристовуваним критерієм оцінки проєкту є мак-
симізація наявних чистих вигід проєкту. Однак 

існують інші можливі критерії. Аналітик пови-
нен вибрати той критерій (критерії), які краще 
будуть відповідати встановленим цілям проєкту.

6) Дисконтування вигід та витрат для отри-
мання теперішньої вартості проєкту. В АВВ 
наступним кроком є вибір відповідної соціаль-
ної ставки дисконтування. Оскільки вигоди від 
суспільного проєкту отримуються переважно 
в майбутні роки, а витрати також виникають 
протягом тривалого періоду в майбутньому, це 
потребує визначення теперішньої вартості ви-
трат та вигід проєкту, а саме дисконтованих со-
ціальних виплат та дисконтованих соціальних 
витрат, які порівнюються для вирішення пи-
тання соціальної доцільності проєкту. Для цьо-
го потрібна соціальна дисконтна ставка. Вона 
відрізняється від ринкової дисконтної ставки, 
оскільки під час прийняття рішень на держав-
ному рівні надається більше значення спожи-
ванню та добробуту майбутніх поколінь, тому 
буде використовуватись нижча ставка дискон-
тування для дисконтування потоку майбутніх 
соціальних виплат та витрат, які будуть оцінені 
з використанням тіньових цін.

7) Визначення чистої поточної вартості ва-
ріантів соціальних проєктів. Це вимірювання 
прибутку, який обчислюється шляхом відні-
мання теперішніх значень відтоку грошових 
коштів від теперішніх значень надходження 
грошових коштів за певний період часу. Інвес-
тиційна пропозиція вважається ефективною, 
якщо отримано позитивний результат.

8) Здійснення аналізу чутливості соціально-
го проєкту. Майбутнє є непевним, тому оцінки 
витрат і вигід від суспільного проєкту також 
будуть невизначеними. Ця невизначеність озна-
чає, що попередні оцінки витрат і вигід не є 
точними, але піддаються певній невизначенос-
ті. Чим довший період часу, тим ширша межа 
невизначеності. Існує три типи невизначеності, 
такі як невизначеність знань, невизначеність 
політики та майбутня невизначеність [9].

Перші два типи невизначеності можна оці-
нити шляхом проведення аналізу чутливості до 
невизначених знань та будь-яких важливих по-
літичних невизначеностей. Аналіз чутливості – 
це спроба боротися з невизначеністю. Він може 
включати різні ставки дисконтування або інші 
фактори в аналізі, такі як фізичні вклади чи 
витрати, оцінки вигід або витрат. Це приведе 
до різноманітних відповідей, а не до однієї від-
повіді. Часто це найкращий спосіб подолання 
таких невизначеностей.

Майбутня невизначеність – це головним чи-
ном проблема довгострокових наслідків. Вони 
виявляються шляхом складання сценаріїв мож-
ливого розвитку подій у майбутньому та засто-
суванням загальної премії за ризик до ставки 
дисконтування [9].

9) Проведення аналізу розподілу наявних ви-
гід від суспільного проєкту, де необхідно визна-
чити різні соціальні групи, які отримуватимуть 
вигоди від цього проєкту, а також те, як ці ви-
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годи будуть між ними розподілятись. За необ-
хідності також здійснюється розрахунок зваже-
них оцінок суспільної ефективності проєкту.

10) Вибір серед кількох альтернативних 
проєктів одного для реалізації. Необхідно ре-
комендувати бажану альтернативу, для цього 
готуються звіт та рекомендації проєктів, які 
отримують найкращі показники відповідно до 
вибраного критерія.

Висновки. Виходячи з вищевикладеного, за-
значаємо, що аналіз вигід та витрат є одним 
із суттєвих інструментів, який допомагає ана-
літику прийняти рішення щодо того, чи варто 
реалізовувати цей проєкт, чи потрібно вибрати 
якусь іншу альтернативу. Особливо важливим 
АВВ є під час прийняття рішень на державно-
му рівні, адже дає змогу вибрати найбільш ра-
ціональне рішення та чітко обґрунтувати свій 
вибір, адже йдеться про виділення державних 
або муніципальних коштів. У зв’язку з розши-
ренням використання аналізу вигід і витрат у 
процесі прийняття рішень не тільки на держав-
ному, але й на міжнародному рівнях підвищу-
ється необхідність подальшого дослідження об-
межень у використанні цього інструменту, що 
буде основою для подальших розробок автора 
статті та інших економістів і дослідників.
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