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"Науково-методичні засади оцінки ефективності
інноваційно-інвестиційної програми розвитку оператора зв’язку"
Сучасний етап цивілізаційного розвитку соціально-економічних систем будь-якого рівня і масштабу характеризується зростаючою роллю
телекомунікаційних систем зв'язку. Розширення послуг зв'язку, надання
нових в умовах високої конкуренції і швидкого технологічного оновлення
вимагає від операторів зв'язку систематичної розробки та реалізації інноваційно-інвестиційних програм розвитку. При цьому основною проблемою стає розробка методів оцінки ефективності таких програм, їх оптимізація шляхом моделювання.
Для цього необхідно володіти критерієм ефективності програм розвитку. У роботі вперше запропонована формула для розрахунку значення
NPV, що дозволяє оцінювати ефективність усіх проектів програми з будьяких напрямів розвитку, рентабельність, отримувати фінансовий профіль
програми, визначити термін окупності інвестицій. Оптимізація зазначених
показників ефективності програми розвитку може бути здійснена в процесі моделювання, використовуючи провідні параметри: обсяг, періоди
інвестицій та їх число за кожним напрямом розвитку окремо. Грошові
потоки (CF) при цьому повинні бути подані у вигляді функції від інвестицій, отриманої на основі експертних оцінок або статистичних даних.
Слід також зазначити, що запропонована формула розрахунку NPV
враховує зміни значення внутрішньої норми прибутковості RRR на кожному частковому інтервалі життєвого циклу програми. Це необхідно робити, тому що в процесі реалізації програми вартість капіталу може істотно
змінюватися і використання середньозваженої його вартості (WACC)
неприпустимо.
Перспектива подальших досліджень полягає у вивченні впливу факторів невизначеності ринку послуг на показники ефективності програми.
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