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М

етою діяльності підприємств є забезпечення стабільності функціонування, підвищення фінансового стану та результативності
діяльності підприємств, а також своєчасне попередження загроз його діяльності. Останнім часом усе
більше підприємств у своїй структурі створюють
службу економічної безпеки. Однак впровадження
системи економічної безпеки на підприємстві по-
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требує залучення додаткових коштів, тому, можливо,
до цього питання слід підходити як до інвестиційного проекту. Будь-який проект, у тому числі і створення служби економічної безпеки на підприємстві,
передбачає аналіз, що має відповісти на питання: за
який період повернуться витрати, які були вкладені
в нього, а також показати всі переваги та недоліки від
впровадження такої інновації на підприємстві.
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Дослідженням методів розрахунку періоду повернення інвестицій займались такі вчені: Антипенко Е. Ю. [1], Бланк І. А. [4], Беренс В. [2], Бірман Г.
[3], Бромвич М. [5], Пересада А. А. [8], Пиндайк Р. [9],
Кравцов І. Н. [6], Консон А. С. [7], Салига К. С. [10],
Салига С. Я. [11], Черваньов Д. М. [12], Чернухін А. А.
[13]. Кожне із проведених досліджень заслуговує позитивної оцінки, але автори не розглядають свої розрахунки з точки зору окупності витрат на створення
служби економічної безпеки підприємства.
Мета статті – запропонувати методи розрахунку періоду повернення витрат, інвестованих на створення служби економічної безпеки, протягом короткострокового періоду.

ЕКОНОМІКА
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А

наліз періоду повернення витрат, інвестованих у створення служби економічної безпеки
підприємства, допоможе як обґрунтувати доцільність створення самої служби на підприємстві,
так і розрахувати період повернення грошових коштів власнику в цей інвестиційний проект.
Для створення служби економічної безпеки підприємства тривалість чистого, дійсного та заданого
періодів повернення авансованих інвестицій пропонується розраховувати залежно від співвідношення
між валовим, чистим, дійсним і заданим грошовими
потоками.
Зміст категорій періоду повернення авансованих
інвестицій та співвідношення між їх величинами для
обґрунтування доцільності створення служби економічної безпеки підприємства наведено в табл. 1.

Для обґрунтування доцільності створення
служби економічної безпеки розглянемо розрахунки
тривалості чистого, дійсного та заданого періодів повернення інвестицій у цей проект.
Тривалість чистого періоду повернення інве
стицій дорівнює тривалості валового періоду повернення, скоригованої на коефіцієнт, що визначає
перевищення нагромадженого валового грошового
потоку над нагромадженим чистим грошовим потоком у час tп.ч.:

tп.ч  tп.в 

ГПн.в
.
ГПн.ч

(1)
		
Тривалість дійсного періоду повернення авансованих інвестицій дорівнює тривалості валового
періоду повернення, скоригованого на коефіцієнт
співвідношення нагромадженого валового та дійсного грошових потоків:
ГПн.в
tп.д  tп.в 
.
(2)
ГПн.д
		
Тривалість заданого періоду повернення авансованих інвестицій пропонується визначати на основі валового періоду повернення інвестицій, скоригованого на коефіцієнт співвідношення нагромадженого валового та заданого грошових потоків:
ГПн.в
tп.з  tп.в 
.
(3)
ГПн.з
		

На сьогодні розраховується тільки чистий період повернення як відношення величини авансованих
Таблиця 1

Характеристика категорій періоду повернення авансованих інвестицій для обґрунтування доцільності створення
служби економічної безпеки підприємства
Назва періоду повернення
авансованих інвестицій

Зміст категорії «період повернення авансованих інвестицій»

Співвідношення
величин періоду повернення
інвестицій

Валовий період повернення авансованих інвестицій, tп.в.

Період, за який за рахунок нагромадженої
валової продукції або нагромадженого валового грошового потоку буде накопичена
величина авансованих інвестицій

Чистий період повернення авансованих інвестицій, tп.ч.

Період, за який за рахунок нагромадженої
чистої продукції або нагромадженого чистого грошового потоку буде накопичена
величина авансованих інвестицій

tп.ч  tп.в 

ГПн.в
ГПн.ч

Дійсний період повернення авансованих інвестицій, tп.д.

Період, за який за рахунок нагромадженої
продукції, що містить дійсний грошовий
потік, або нагромадженого дійсного грошового потоку буде накопичена величина
авансованих інвестицій

tп.д  tп.в 

ГПн.в
ГПн.д

Заданий період повернення авансованих інвестицій, tп.з.

Період, за який за рахунок нагромадженої
продукції, що містить заданий грошовий
потік, або нагромадженого заданого грошового потоку буде накопичена величина
авансованих інвестицій

tп.з  tп.в 

ГПн.в
ГПн.з
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інвестицій (суми вартості основних засобів та оборотних коштів) до чистого грошового потоку. Ми
пропонуємо для обґрунтування доцільності створення служби економічної безпеки підприємства додатково використовувати методи розрахунку валового,
дійсного та заданого періодів повернення авансованих інвестицій.

Розглянуті методи охоплюють довгостроковий
період впровадження служби економічної безпеки
підприємства. У довгостроковому періоді всі елементи економічних витрат стають змінними.
У короткостроковому періоді впровадження
служби економічної безпеки підприємства викори
стовується поділ витрат на постійні та змінні. Основ
ну частину постійних витрат складають річні амортизаційні відрахування.
Розрахунок періоду повернення інвестицій на
створення служби економічної безпеки підприємства
в короткостроковий період передбачає:
 поділ витрат на постійну та змінну частини
протягом року;
 визначення реалізованої продукції, нагромадженої протягом року;
 визначення продукції грошового потоку, нагромадженої протягом року;
 визначення грошового потоку, нагромадженого протягом року (табл. 2).
Для обґрунтування доцільності створення
служби економічної безпеки розрахунок здійснюється на основі вирішення рівнянь взаємодії продукції

В

раховуючи вищенаведене, для обґрунтування доцільності створення служби економічної
безпеки підприємства, тривалість чистого періоду повернення інвестицій, розрахованого за методичним підходом, що використовується на практиці
(tок), більше періоду повернення, розрахованого за запропонованим методом (tп.ч.):

tп.ч
С н.а
С  Соб
С

 н.а
 1  об ,
tок Пч  Ва
Пч  Ва
Сн.а

(4)

де

Сн.а – необоротні активи, грн;
Соб – оборотні кошти, грн;
Пч – середньорічний чистий прибуток, грн/рік;
Ва – середньорічні амортизаційні відрахування,
грн/рік.

економіко-математичне моделювання

Таблиця 2
Запропоновані методи розрахунку періоду повернення витрат на рівні підприємства протягом року
(без урахування дії фактора часу) на створення служби економічної безпеки підприємства
Джерело фінансування витрат
за період, tп.м.

Авансовані витрати за період tп.м.,
грн/період

Період повернення tп.м., місяців

1

2

3

Нагромаджена реалізована
продукція, грн/період,

Авансовані бухгалтерські витрати,

Нагромаджена продукція валового
грошового потоку, грн/період,
Vгпв  Vгпв . м  tп. м.в
Нагромаджений за період валовий
грошовий потік, грн/період,

Впост

Авансовані постійні витрати,

Впост

Нагромаджена за період продукція
чистого грошового потоку, грн/період,

Авансовані постійні витрати,

 Vгпч . м  tп. м.ч

Нагромаджений за період чистий
грошовий потік, грн/період,

Впост

Авансовані постійні витрати,

ГПч  ГПч. м  tп. м.ч
Нагромаджена за період продукція
дійсного грошового потоку, грн/період,

Авансовані постійні витрати,
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tп. м.в 

Впост
Vгпв . м

Валовий період повернення,

tп. м.в 

Впост
ГПв. м

Чистий період повернення,

Впост

Vгпд  Vгпд . м  tп. м.д

Впост
Vм  Взм. м

Валовий період повернення,
Авансовані постійні витрати,

ГПв  ГПв. м  tп. м.в

Vгпч

tп. м.в 

tп. м.ч 

Впост
Vгпч

Чистий період повернення,

tп. м.ч 

Впост
ГПч. м

Дійсний період повернення,

Впост

tп. м.д 

Впост
Vгпд
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Vp  Vм  t п. м.в

В  Впост  Взм. м  tп. м.в

Валовий період повернення,
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Закінчення табл. 2
1

2

Нагромаджений за період дійсний
грошовий потік, грн/період,

ГПд  ГПд. м  tп. м.д
Нагромаджена за період продукція
заданого грошового потоку,
грн/період,
Vгпз  Vгпз . м  tп. м.з
Нагромаджений за період заданий
грошовий потік, грн/період,

ГП з  ГП з. м  tп. м.з

Авансовані постійні витрати,

Заданий період повернення,
Авансовані постійні витрати,

економіко-математичне моделювання

(6)

V pt  Вt ;

(7)

Впост
,

Vм  Взм. м

(8)

де Vpt – продукція, реалізована за період tп.м.в., грн/
період;
Vм – середньомісячний обсяг реалізованої продукції, грн/місяць;
tп.м.в. – валовий період повернення інвестицій,
місяців;
Bt – витрати, авансовані за валовий період повернення, грн/період;
Впост – постійні витрати, грн/рік;
Взм.м – середньомісячні змінні витрати, грн/місяць.
Загальні середньомісячні змінні витрати можна
розрахувати як суму середньомісячних змінних витрат по кожному виду продукції:

ЕКОНОМІКА

i 1

(9)

де Взм.м – середньомісячні змінні витрати по всім
видам продукції, грн/місяць;
i – види продукції;
n – кількість видів продукції;
Взмi – змінні витрати на одиницю продукції і-го
виду, грн/од.;
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tп. м.з 

Впост

В t  Впост  В зм. м  t п. м.в ;

Взм. м   ( Взмі  Qмi ),

Vгпз

Заданий період повернення,
Авансовані постійні витрати,

(5)

n

Впост

tп. м.з 

Впост

Vpt  Vм  tп. м.в ;

tп. м.в

Впост
ГПд. м

tп. м.д 

Впост

або грошового потоку з авансованими інвестиціями
у певний період:
Валовий період повернення авансованих витрат
на створення служби економічної безпеки підприємства пропонується визначати трьома способами:
а) на основі нагромадженої реалізованої продукції за допомогою таких формул:
		

3
Дійсний період повернення,

Впост
ГП з. м

Qмi – середньомісячний обсяг реалізованої продукції в натуральному вигляді і-го виду, од./місяць;
б) на основі нагромадженої продукції валового
грошового потоку, що математично може бути зображено за допомогою таких формул:

		

в
Vгпt
 Vгпв . м  tп. м.в ;

(10)

в
Vгпt
 В пост ;

(11)

tп. м.в 

Впост
Vгпв . м

,

(12)

		
в
де Vгпt – нагромаджена продукція валового грошового потоку за валовий період повернення, грн/період;

Vгпв . м – середньомісячна продукція валового
грошового потоку, грн/місяць;
Впост – постійні витрати, грн/рік;
tп.м.в. – валовий період повернення авансованих
витрат, місяців;
в) на основі нагромадженого валового грошового потоку за допомогою формул:
(13)
ГПвt  ГПв. м  tп. м.в ;
		

ГПвt  Впост ;

(14)

Впост
,
ГПв. м

(15)

tп. м.в 

		
де ГПвt – нагромаджений валовий грошовий потік
за валовий період повернення, грн/період;
ГПв.м – середньомісячний валовий грошовий
потік, грн/місяць;
Впост – постійні витрати, грн/рік;
tп.м.в. – валовий період повернення авансованих
витрат, місяців.
Чистий період повернення авансованих витрат
на створення служби економічної безпеки підприємства пропонується визначати двома способами:
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 Vгпч . м

 tп. м.ч ;

ч
Vгпt
 Впост ;

tп. м.ч 
		

Впост
Vгпч . м

(16)
(17)

,

(18)

ч
де Vгпt – нагромаджена продукція чистого грошового потоку за чистий період повернення, грн/період;

Vгпч . м – середньомісячна продукція чистого грошового потоку, грн/місяць;
Впост – постійні витрати, грн/рік;
tп.м.ч – чистий період повернення авансованих витрат, місяців;
б) на основі нагромадженої продукції чистого
грошового потоку за допомогою формул:
(19)
ГПчt  ГПч. м  tп. м.ч ;
		

ГПчt  Впост ;
tп. м.ч 

(20)

Впост
,
ГПч. м

(21)
		
де ГПчt – нагромаджений чистий грошовий потік за
чистий період повернення, грн/період;
ГПч.м – середньомісячний чистий грошовий потік, грн/місяць;
Впост – постійні витрати, грн/рік;
tп.м.ч – чистий період повернення авансованих
витрат, місяців.
Дійсний період повернення авансованих витрат
на створення служби економічної безпеки підприємства пропонується визначати:
а) на основі нагромадженої продукції дійсного
грошового потоку, що математично можна зобразити:
д
(22)
Vгпt
 Vгпд . м  tп. м.д ;
		
д
Vгпt
 В пост ;
(23)
		
В
,
tп. м.д  пост
(24)
Vгпд . м
		
де

д
Vгпt
– нагромаджена продукція дійсного грошо-

вого потоку за дійсний період повернення, грн/період;

Vгпд . м – середньомісячна продукція дійсного

грошового потоку, грн/місяць;
Впост – постійні витрати, грн/рік;
Iп.м.д – дійсний період повернення авансованих
витрат, місяців;
б) на основі нагромадженого дійсного грошового потоку, за допомогою формул:
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(25)

ГПдt  Впост ;

(26)

tп. м.д 

Впост
,
ГПд. м

(27)
		
де ГПдt – нагромаджений дійсний грошовий потік
за дійсний період повернення, грн/період;
ГПд.м – середньомісячний дійсний грошовий
потік, грн/місяць;
Впост – постійні витрати, грн/рік;
tп.м.д – дійсний період повернення авансованих
витрат, місяців.
Заданий період повернення авансованих витрат
на створення служби економічної безпеки підприємства пропонується розраховувати:
а) на основі нагромадженої продукції заданого
грошового потоку, що математично може бути зображено за допомогою формул:
з
(28)
Vгпt
 Vгпз . м  tп. м.з ;
		
з
Vгпt
 Впост ;
(29)
		
В
,
tп. м.з  пост
(30)
Vгпз . м
		

економіко-математичне моделювання

ч
Vгпt

ГПдt  ГПд. м  tп. м.д ;

з
де Vгпt – нагромаджена продукція заданого грошового потоку за заданий період повернення, грн/період;

Vгпз . м – середньомісячна продукція заданого
грошового потоку, грн/місяць;
Впост – постійні витрати, грн/рік;
tп.м.з – заданий період повернення авансованих
витрат, місяців;
б) на основі нагромадженої продукції заданого
грошового потоку, за допомогою таких формул:
(31)
ГП зt  ГП з. м  tп. м.з ;
		

ГП зt  Впост ;
tп. м.з 

(32)

Впост
,
ГП з. м

(33)
		
де ГПзt – нагромаджений заданий грошовий потік
за заданий період повернення, грн/період;
ГПз.м – середньомісячний заданий грошовий
потік, грн/місяць;
Впост – постійні витрати, грн/рік;
tп.м.з – заданий період повернення авансованих
витрат, місяців.
Висновки
Підходи до розрахунку періоду повернення витрат, авансованих на рівні підприємства, є методичною базою для визначення періоду повернення витрат на впровадження служби економічної безпеки

ЕКОНОМІКА

а) на основі нагромадженої продукції чистого
грошового потоку, математичний вираз якої матиме
такий вигляд:
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на підприємстві. На рівні структурних підрозділів
підприємства, на яких не випускається продукція,
пропонується використовувати умовний грошовий
потік як джерело фінансування авансованих витрат.
Розрахунок періоду повернення інвестицій на
рівні підприємства в короткостроковому періоді передбачає: розподіл витрат на постійну та змінну частини протягом року; визначення продукції грошового потоку та грошового потоку, нагромаджених протягом року. Основу постійних витрат складають річні
амортизаційні відрахування. Запропоновано методи
визначення валового, чистого, дійсного та заданого
періодів повернення витрат, авансованих протягом
року на впровадження служби економічної безпеки
на підприємстві.				
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