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ВСТУП
При постановці питання щодо оцінки заходів податко-

вого стимулювання інноваційної діяльності в Україні необ-
хідно з'ясувати, які саме норми податкового законодавства
можуть сприяти утвердженню інноваційної моделі розвит-
ку економіки. Адже, хоча стимулювання інноваційної діяль-
ності є важливим пріоритетом державної політики, в дію-
чому Податковому кодексі України (ПКУ) відсутні подат-
кові пільги, які точково направлені на стимулювання саме
інноваційної діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат-

ковано розв'язання даної проблеми, показує що питання
податкових пільг та визначення їх ефективності перебуває в
центрі уваги вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів
[1—8]. У своїх працях вони розглядають світовий досвід, те-
оретичні та практичні аспекти оцінки ефективності заходів
податкового стимулювання. Незважаючи на багатогранність
досліджень у цій сфері, невирішеною залишається проблема
відбору та практичного застосування показників ефектив-
ності та результативності наданих податкових пільг.

Схема стимулювання інноваційного розвитку економі-
ки через податкову систему зводиться до прийняття цент-
ральним урядом рішення про стимулювання (підтримку) ок-
ремих видів економічної діяльності через механізм надан-
ня податкових пільг за умови, що платник податку дотри-
мується певних встановлених законодавством вимог. Зде-
більшого право на отримання пільги надається автоматично
в разі здійснення платником встановлених заходів, наприк-
лад, реінвестування прибутку, здійснення технологічних
інновацій тощо. За результатами використання вивільнених
з-під оподаткування коштів платник податку подає звіт у
податкову службу [8, с. 93].
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної роботи є розробка методики (методич-

них рекомендацій) оцінки ефективності податкових пільг у
контексті стимулювання інноваційної діяльності. Для до-
сягнення поставленої мети одним із важливих завдань є
обгрунтування та вибір основних показників ефективності
податкових пільг інноваційного спрямування та методів їх
оцінки, а також апробація методики. Вибір методики
здійснюється на основі наукових розробок таких вітчизня-
них та зарубіжних вчених, як Майбуров І.А., Орлова Є.Н.,
Соколовська А.М., Іванов Ю.Б., Тарангул Л.Л., Вдовичен-
ко А.М., Малініна Т.А., Калаков Р.Н. та ін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Після ухвалення Податкового кодексу в Україні три-

ває розробка заходів з оптимізації податків і зборів, підви-
щення ефективності їх адміністрування та комплексного
впорядкування податкових важелів стимулювання еконо-
мічної діяльності. Серед обмеженого кола галузей та видів
діяльності, для яких у діючому податковому кодексі вста-
новлено пільги (більшість — на тимчасовій основі) можна
виділити такі, що сприяють інноваційному розвитку. Це
пільги щодо оподаткування прибутку, отриманого у зв'яз-
ку з впровадженням енергоефективних технологій, пільги
для підприємств машинобудування для сільського госпо-
дарства, літако- та суднобудування; пільги для суб'єктів
індустрії програмної продукції1. Таку ж направленість ма-
ють норми щодо прискореної амортизації, щодо віднесен-
ня витрат на науково-технічне забезпечення виробництва
та витрат, пов'язаних з інформатизацією, до складу вало-
вих витрат підприємства. Метою запровадження таких норм
є зменшення податкового тиску та стимулювання інновац-
ійного розвитку економіки. Нерівномірність податкового
навантаження забезпечує певне переміщення капіталів
(примусове з позицій держави, але добровільне з позицій
підприємництва) з одних галузей в інші, розвиток яких має

_________________________________________
1 Ст. 158, ст. 145 ПКУ; п.15—17 підрозділу 4 розділу ХХ "Пе-

рехідні положення".
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для країни пріоритетне значення. Попри те, що надання
пільг пов'язане з втратами бюджетних надходжень, ризи-
ками нецільового використання вивільнених коштів, викрив-
ленням конкуренції та порушенням умов міжнародної
торгівлі, в світовій практиці вони застосовуються все шир-
ше. При цьому запровадженню пільг, зазвичай, передує еко-
номічний аналіз співвідношення переваг та збитків, які мо-
жуть виникнути в результаті введення їх в дію.

Як відомо, вибір методу дослідження залежить від на-
явності вихідних даних для аналізу — чим більше ми маємо
деталізованих даних, які охоплюють різноманітні аспекти
досліджуваного явища, тим ширший вибір методів дослід-
ження, тим більша імовірність того, що обраний метод буде
простим в реалізації. В практиці країн ЄС та ОЕСР для ана-
лізу ефективності використання податкових пільг широко
використовуються економетричні методи дослідження. На
жаль, через відсутність в офіційній статистиці необхідного
обсягу даних, застосування економетричних методів анал-
ізу для оцінки ефективності податкових пільг у вітчизняній
практиці має певні обмеження. Адже для проведення такої
оцінки потрібен великий масив досить деталізованої інфор-
мації від територіальних управлінь ДПС, Держкомстату,
фінансових управлінь та самих платників податків на ос-
нові нормативних документів (методика, або порядок оці-
нки) [6, с. 3; 7, с. 6].

За таких обставин пошук показників ефективності
може здійснюватися через обгрунтування теоретичних
підходів щодо вимірювання ефективності податкових пільг
що передбачають порівняння результатів та витрат на їх
досягнення (виходячи з класичного визначення поняття
ефективності [9, с. 862]) та через вивчення досвіду країн,
що такі показники уже розробили і застосували.

Оцінка ефективності, як правило, полягає в порівнянні
результату тієї чи іншої діяльності з необхідними для її
здійснення витратами. В широкому розумінні оцінка ефек-
тивності податкових пільг означає аналіз взаємозв'язку
податкових надходжень і податкових витрат з економічни-
ми та фінансовими показниками. У вузькому — аналіз ди-
наміки досягнутих результатів (податкові надходження) і
затрачених ресурсів (втрат бюджету).

Процес відбору та розрахунку показників ефективності
податкових пільг в контексті стимулювання інноваційного
розвитку має певні особливості. Обгрунтування вибору
показників та формул проводиться для широкого спектру
податкових пільг, що стосуються усіх суб'єктів господарю-
вання, які вкладають кошти в науково-технічну та інновац-
ійну діяльність і користуються податковими пільгами відпо-
відно до ПКУ. До їх складу можна включити:

— пільги з податку на прибуток для суб'єктів господа-
рювання, які вкладають власні кошти в здійснення науко-
вих досліджень і розробок;

— пільги з податку на прибуток для суб'єктів господа-
рювання, які вкладають власні кошти в енерго- та ресур-
созберігаючі технології;

— прискорену амортизацію, за умови, що вивільнені
кошти йдуть на фінансування науково-технічної та іннова-
ційної діяльності;

— спеціальні податкові режими діяльності наукових та
технологічних парків (за умови їх відновлення в ПКУ);

— інші податкові пільги інноваційного характеру, пе-
редбачені ПКУ.

Особливістю податкового регулювання є часовий лаг,
тобто розрив в часі між прийняттям рішень та досягненням
поставленої мети (зростанням податкових надходжень до
бюджету за всіма видами податків, щодо яких надаються
пільги, покращення економічних показників у тих галузях/
видах діяльності, які користуються пільгами). Інститут
фінансових досліджень Великобританії, наприклад, припу-
стив, що для того, щоб проявилися всі ефекти дослідниць-
ких податкових кредитів Великобританії потрібно, щоб
пройшло не менше 10 років. Тому при розрахунку ефек-
тивності податкових пільг, оцінку необхідно вести в довго-

строковому періоді. Оцінка ефективності податкових пільг
має проводитися окремо по кожному податку, а також
щодо усієї сукупності податкових пільг по групах платників
податків.

Початковим етапом оцінки ефективності податкових
пільг є визначення їх результативності. Оцінка результа-
тивності податкових пільг повинна дати відповідь на питан-
ня, чи досягнуто мету їх введення, тобто встановити взає-
мозв'язок між активними діями з боку платників податків
(наприклад, щорічне зростання інвестицій в обладнання або
збільшення витрат на НДДКР не менше, ніж на 10—15%) та
обсягами наданих пільг.

Результативність податкових пільг означає досягнен-
ня передбачуваної мети, вираженої у цільових результатах,
для забезпечення яких ця пільга була встановлена. У цьому
зв'язку виникає необхідність правильного кількісного ви-
раження і вимірювання результатів за допомогою критеріїв
та показників, які повною мірою характеризують мету вве-
дення пільг, а також достатності чи недостатності досягну-
тих результатів.

Критеріями абсолютної результативності [4, c. 250—
255] податкових пільг інноваційного спрямування є зна-
чимість для платників податків оцінюваних пільг як джере-
ла фінансування капітальних вкладень на всіх етапах інно-
ваційного процесу, а також позитивна динаміка натураль-
них і вартісних показників розвитку інноваційної діяльності,
тобто зростання інноваційної активності. На основі наяв-
ної статистичної інформації можна виділити наступні по-
казники:

— відношення (в %) суми пільг (податкових витрат) до
суми власних джерел фінансування капітальних вкладень;

— відношення (в %) суми пільг до суми капітальних вкла-
день в інноваційну діяльність;

— зростання (зниження) фактичних обсягів капіталь-
них вкладень за аналізований період та порівняно з плано-
вими (прогнозними) показниками;

— динаміка (приріст, падіння) фактичних об'ємних та
інших кількісних показників інноваційної діяльності за ана-
лізований період порівняно з їх плановими або прогнозни-
ми показниками.

В однієї пільги може бути не один, а кілька результатів.
Якщо результати відсутні або вони не відповідають очіку-
ваним параметрам, то приймається рішення про відміну або
внесення суттєвих змін елементів податкової пільги. Якщо
оцінка покаже позитивну і достатню результативність, на-
ступним етапом стане визначення відносної результатив-
ності — ефективності податкових пільг.

На основі розробленого проекту методичних рекомен-
дацій, у якості прикладу, ми виконали оцінку спеціального
податкового режиму діяльності технологічних парків Ук-
раїни, оскільки вони протягом тривалого часу були єдини-
ми інноваційними структурами в Україні, які отримували
податкові пільги2. За всю історію функціонування техно-
парків в Україні в рамках встановленого законом спеціаль-
ного режиму інноваційної діяльності загальний обсяг дер-
жавної підтримки технопаркам становить 762 млн грн, з я
ких 697,1 млн грн. надійшли у вигляді непрямої державної
допомоги [10, с. 91]. Основними джерелами даних щодо
діяльності вітчизняних технологічних парків є дані Міністер-
ства освіти і науки України та звіти і аналітичні записки Тех-
нопарків.

Розрахунок основних показників результативності по-
даткових пільг, що надавалися технопаркам України. Ос-
новні показники діяльності технологічних парків України
[11] демонструють як позитивну так і негативну динаміку,
що пояснюється частими змінами умов роботи технопарків
через нестабільність законодавства у цій сфері. На основі
наявних даних ми можемо обрахувати наступні показники:

Р-1 — результат 1 — відношення суми пільг до обсягів
інвестицій;

Р-2 — результат 2 — відношення суми пільг до обсягів
капітальних вкладень;

_________________________________________
2 Пільги щодо стимулювання енергоефективності діють лише з 2011 року, їх обсяги ще дуже незначні, даних для аналізу недостатньо.
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Р-3 — результат 3 — динаміка фактичних обсягів капі-
тальних вкладень за аналізований період.

Необхідні дані та результати розрахунків представлені
в таблиці 1.

Проведені розрахунки (попри ускладнені умови робо-
ти вітчизняних ТП) показують достатній рівень результа-
тивності податкових пільг, які їм надавалися, що є підста-
вою для проведення подальших досліджень — визначення
ефективності цих податкових пільг.

Ефективність податкових пільг показує яким рівнем
витрат бюджету (якими вигодами для економіки) були до-
сягнуті (не досягнуті) поставлені цілі. Тобто співвідношення
результату з витратами на його забезпечення. При оцінці
ефективності також необхідно з'ясувати, що потрібно ро-
зуміти під витратами і який рівень ефективності можна вва-
жати прийнятним або неприйнятним.

У світовій практиці важливим елементом оцінки ефек-
тивності податкових пільг є визначення податкових витрат
(ПВ). Поява концепції податкових витрат пов'язана з не-
обхідністю обліку та кількісної оцінки втрат бюджету від
надання податкових пільг, які розглядаються як альтерна-
тивний по відношенню до бюджетних субсидій інструмент
виконання завдань державної політики. В Україні зробле-
но перші кроки на шляху впровадження концепції подат-
кових витрат — ведеться облік сум наданих податкових пільг
та втрат бюджету від їх надання [2].

У найбільш загальному вигляді податкові витрати —
сума, на яку зменшуються податкові доходи бюджету у
зв'язку з наданням тієї чи іншої податкової пільги. Якщо
оцінка здійснюється для кількох податкових пільг, оцінка
податкових витрат повинна проводитися за кожною конк-
ретною пільгою, з конкретного податку, за видами податків,
за всією сукупністю податків.

Найпоширенішим методом оцінки податкових витрат є
метод втрачених доходів. Відповідно до підходу, запропо-
нованого Майбуровим І.А. [4, с. 216] для оцінки ПВ вже дію-
чої пільги необхідно обрахувати різницю між сумою подат-
ку, яка була б отримана за відсутності аналізованої подат-
кової пільги, і фактично отриманою сумою податку, яка над-
ходить у бюджетну систему в умовах дії пільги. Крім того,
ця різниця повинна коригуватися на величину додаткових
витрат податкового адміністрування, зумовлених адмініст-
руванням пільги, і додаткових витрат податкового узгод-
ження, що зумовлені практичним застосуванням цієї пільги
платниками. За відсутності детальних даних щодо витрат
на адміністрування та узгодження можна користуватися
спрощеною формулою:

ПВі = ПНі
б/п

 — ПНі
п

(1),
де ПВі — податкові витрати і-го року, у якому вводить-

ся (діє) ця пільга;
ПН

б/п
 — сума податкових надходжень від платників

податків, що використовують дану пільгу, обрахована в
умовах відсутності пільги в i-му році введення (дії) пільги
(нараховані податки) (якщо використовуються дані по року
i-1, необхідна їх корекція та приведення до i-го року);

ПН
п
 — сума податкових надходжень від платників по-

датків, що використовують дану пільгу, обрахована в умо-

вах надання пільги в i-му році її введення (дії).
За наявними даними щодо діяльності технологічних

парків України неможливо обрахувати ПВ окремо за кож-
ним податком. Більше того, за наявними даними податкові
витрати (ПВ) — це і є суми наданих податкових пільг. Тоб-
то немає необхідності проводити додаткові розрахунки для
оцінки податкових витрат від дії спеціального податкового
режиму діяльності технологічних парків.

Оцінка ефективності податкових пільг інноваційного
спрямування передбачає зіставлення результатів надання
податкових пільг з податковими витратами на основі вико-
ристання кількісних показників економічної, бюджетної та
соціальної ефективності (у розрізі окремих податків і щодо
кожної категорії показників).

Економічна ефективність податкової пільги виражаєть-
ся відношенням економічного ефекту від її застосування
та обсягу податкових витрат за період, коли цей ефект по-
чав проявлятися. Існує кілька підходів до обчислення цьо-
го показника, які не виключають один одного і можуть ви-
користовуватися в залежності від специфіки пільги, яка
досліджується та наявності даних для аналізу.

1. Майбуров І.А. пропонує обчислювати цей показник
як співвідношення економічного ефекту від її застосуван-
ня до суми податкових витрат.

Економічний ефект — покращення виробничих та еко-
номічних показників діяльності конкретних платників по-
датків, які користуються пільгами може визначатися на ос-
нові ряду результуючих показників. Економічний ефект
податкових пільг інноваційної направленості можна пред-
ставити у вигляді:

— приросту інвестицій і науково-дослідні роботи та
інноваційні проекти;

— зростання виручки від продажу інноваційних товарів,
робіт, послуг.

При використанні у якості результуючого показника
обсягів інвестицій формула для розрахунку матиме виг-
ляд:

(2),

де  — сума інвестицій в умовах дії пільги;

 — сума інвестицій в умовах відсутності пільги;

 — сума податкових витрат за даною пільгою за

період часу t років.
Якщо Е

екон
 = 1 — така пільга вважається економічно-

нейтральною, неефективною;
Е

екон
 > 1 це означає, що пільга має економічну ефек-

тивність.
Для здійснення розрахунків за вказаною формулою

наразі недостатньо даних.
2. Економічна ефективність податкових пільг за

Орловою Є.Н. [7, с. 6]. Запропонований нею підхід пе-

Таблиця 1. Розрахунок основних показників результативності податкових пільг,
що надавалися технопаркам України в 2000—2008 роках
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редбачає визначення коефіцієнта економічної ефек-
тивності на основі співвідношення індексу зростання
податкових витрат та індексу зростання ряду показ-
ників фінансово-економічної діяльності підприємств,
що отримали податкові пільги. До таких показників
відносяться: виручка від продажу товарів, робіт, по-
слуг; фінансовий результат; залишкова вартість ос-
новних засобів, інвестиції в основний капітал. Визна-
чення економічної ефективності податкових пільг
можна проводити як на основі усієї сукупності вка-
заних показників, так і вибравши один з них. У якості
результуючого показника знову обираємо обсяг інве-
стицій.

(3),

де К
інв

 — коефіцієнт зниження/зростання інвестицій (в

інновації) (4),

К
п/в 

— коефіцієнт зниженні/зростання податкових вит-

рат (5).

Автор даного підходу пропонує наступні граничні зна-
чення коефіцієнтів:

якщо К
ек.еф.

 ≤ 0,5 — ефективність пільги низька;
0,5 < К

ек.еф
 ≤ 1 — ефективність достатня;

К
ек.еф

 > 1, тобто зростання відповідних показників
більше від зростання податкових витрат — ефективність
пільги висока [4, c. 244].

Під бюджетною ефективністю податкової пільги прий-
нято розуміти оцінку впливу податкової пільги на форму-
вання доходів бюджету. Для обчислення цього показника
також існує кілька підходів.

1. Бюджетна ефективність за Майбуровим І. А. —
це узагальнюючий показник, що являє собою відно-
шення суми фіскального (ФЕ) та економічного (ЕЕ)
ефектів (соціальний для інноваційних пільг рахувати
не обов'язково) від надання ПП до податкових витрат.
Бюджетну ефективність як інтегральний показник, як
стверджує автор даного підходу, варто використову-
вати для пільг, які мають комплексний вплив і окремі
види ефектів в них незначні. Формула для розрахунку
бюджетної ефективності ПП за один звітний період
(рік) матиме вигляд:

(6).

Якщо таке співвідношення більше одиниці — пільга вва-
жається ефективною.

2. Орлова Є. Н. оцінку бюджетної ефективності
пропонує здійснювати, застосовуючи коефіцієнт
бюджетної ефективності, який розраховується на
основі співвідношення наступних кількісних показ-
ників:

— обсяг приросту надходжень податків до бюджету у
відповідному звітному періоді ∆ПН

і 
— визначається як

різниця між фактичним надходженням податків за звітний
та попередній період;

— обсяг податкових витрат ПВ
і
 у відповідному звітно-

му періоді.

(7).

До уваги беруться виключно показники, що стосу-
ються конкретних платників податків, а не економіки в
цілому [7].

Соціальна ефективність податкових пільг визначаєть-
ся на основі таких результуючих показників, як зростан-
ня кількості нових робочих місць, приріст середньомісяч-
ної зарплати на одного робітника тощо. Якщо викорис-
товувати у якості результуючого показника кількість
нових робочих місць, то формула для розрахунку мати-

ме вигляд:

(8),

де К
р.м.

 — коефіцієнт зростання/зниження кількості но-
вих робочих місць

(9),

К
п/в

 — коефіцієнт зниження/зростання податкових
витрат (див. формулу 5).

Для інших результуючих показників формули за-
писуються аналогічно. Зведений коефіцієнт соціальної
ефективності розраховується як середнє арифметич-
не коефіцієнтів по кожному результуючому показни-
ку.

Однак варто зазначити, що досягнення соціального
ефекту не є першочерговою задачею для податкових пільг
інноваційного спрямування. Тому, за відсутності впливу
досліджуваних податкових пільг на показники соціально-
го розвитку, або за відсутності інформації, необхідної для
оцінювання такого впливу, оцінку доцільно здійснювати
лише з урахуванням бюджетної та економічної ефектив-
ності наданих податкових пільг.

Таким чином, серед існуючих методичних підходів до
оцінки ефективності податкових пільг ми обрали ті, які най-
краще підходять для оцінювання податкових пільг іннова-
ційного спрямування та проведено розрахунки на основі
даних щодо діяльності технологічних парків України. Ре-
зультати розрахунків приведено в таблиці 2.

Розрахунок показників бюджетної, економічної та
соціальної ефективності податкових пільг, що надава-
лися Технологічним паркам України за період з 2000 до
2008 р.

Проведені розрахунки показали, що різке скорочен-
ня починаючи від 2005 року державної підтримки тех-
нопарків призвело до значного падіння ключових показ-
ників їх діяльності. Це відобразилося і на показниках
результативності та ефективності системи податкових
пільг, які надавалися технопаркам. Так, бюджетна ефек-
тивність була найвищою в 2005—2006 роках, очевидно,
за рахунок проектів, прийнятих раніше, що ще раз
підтверджує наявність часового лагу, який обов'язково
потрібно враховувати при визначенні ефективності по-
даткових пільг. Економічна ефективність зростала по-
ступово і, очевидно, могла мати тривалу позитивну ди-
наміку за умови стабільного режиму пільгового оподат-
кування технологічних парків. У довгостроковому пе-
ріоді податкові пільги, що надавалися технологічним
паркам України мають високу соціальну ефективність.

ВСЕ ВИЩЕВИКЛАДЕНЕ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ
ЗРОБИТИ НАСТУПНІ ВИСНОВКИ

Податкові пільги в контексті стимулювання інновацій-
ної діяльності повинні оцінюватися з точки зору впливу на
інноваційну активність, приріст інвестицій в науково-тех-
нічну та інноваційну діяльність, запровадження нових тех-
нологічних процесів, енерго- та ресурсозберігаючих техно-
логій та обладнання, тощо.

Для якісного оцінювання ефективності податкових
пільг необхідним є запровадження в практику концепції по-
даткових витрат, а також оптимізація процесу збирання та
оприлюднення інформації щодо користування податкови-
ми пільгами.

З метою оптимізації усієї системи податкових пільг,
що передбачені ПКУ, необхідно терміново розробити та
затвердити на державному рівні єдину методику оцінки
ефективності податкових пільг як за окремими податка-
ми, так і за цільовою спрямованістю пільг (інноваційні,
соціальні, інвестиційні, пільги загального характеру, спе-
ціальні податкові режими тощо). В основу відповідного до-
кумента можуть бути покладені методичні підходи, показ-
ники та критерії розглянуті в даній статті.
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 Показники Період дії пільг  Період обмеженої дії пільг 

 
 

2000-

2001 
2002 2003 2004  2005 2006 2007 2008 

2000-

2008 

1 Обсяги податкових витрат (або наданих 
под.пільг), млнгрн 

25 60 128 173 
 

34 35 22 3 
480 

            

2 Обсяги податкових надходжень, млнгрн. 7 37 91 116  149 230 209 66 905 

3 Приріст податкових надходжень, млнгрн.   30 54 25  33 81 -21 -143 Σ∆ПН
=59 

            

4 Обсяги інвестицій, млнгрн. 0.5 0 320 129  11 8 6 31 505,5 

5 Обсяги реалізованої інноваційної 

продукції, млнгрн. 177 618 1284 1787 

 

2273 2280 2557 3000 13976 

            

6 Кількість створених нових робочих місць, 

од. 314 610 623 828 

 

399 166 201 222 3363 

7 Середньомісячна зарплата в розрахунку на 

1 робітника, тис.грн. 

          

            

            

 КПВ - коефіцієнт зростання/зниження 
податкових витрат 

 2,4 2,13 1,35  0,2 1,03 0,63 0,14  

 Кб.е. - коефіцієнт бюджетної ефективності 
(стр.3 /стр.1 ) 

 0,5 0,4 0,1  1,0 2,3 -1,0 -47,7 0,1 

            

 Кінв – коефіцієнт зростання/зниження 

інвестицій  

 0,0 _ 0,4  0,1 0,7 0,8 5,2  

 Кр.і.п. – коефіцієнт зростання/зниження 
обсягів реалізованої іннов. продукції 

 3,5 2,1 1,4  1,3 1,0 1,1 1,2  

 Кек.еф.1 = Кінв/ КПВ   0,0 - 0,3  0,4 0,7 1,2 37,9  

 Кек.еф. 2 = Кр.і.п / КПВ   1,5 1,0 1,0  6,5 1,0 1,8 8,6  

 Кек.еф.(зведений)  0,7 1,0 0,7  3,5 0,8 1,5 23,2  

            

 Кр.м. – коефіцієнт зрост./зниж. к-сті нових 

робочих місць 

 1,9 1,0 1,3  0,5 0,4 1.2 1,1  

 Ксоц.еф = Кр.м./КПВ  0,8 0,5 1,0  2,5 0,4 1,9 8,1  

 

Таблиця 2.
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