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ПЕРЕДМОВА 

 
Нові організаційно-правові відносини між суб’єктами підприєм-

ницької діяльності вимагають глибоких теоретичних і практичних 

знань для ефективного здійснення інвестицій у всіх їх різновидах і фо-

рмах: реальних, фінансових, іноземних, інтелектуальних, інновацій 
тощо. 

Розміри, структура і темпи здійснення інвестицій суттєво впли-

вають на процеси оновлення та зростання економічного потенціалу 
підприємств. З розвитком ринкових відносин і євроінтеграції суттєво 

підвищуються вимоги до системи управління процесами інвестування. 

Інвестиційні процеси вимагають відповідної кваліфікаційної підготов-
ки фахівців, у тім числі й у закладах вищої освіти. 

Інвестування є одним з важливих навчальних курсів, які форму-

ють майбутніх фахівців з фінансів, банківської справи та страхування 

для сільськогосподарського й інших видів виробництв. Вивчення кур-
су дозволяє розширити й сформувати ринкове бачення процесів прос-

того і розширеного відтворення виробництва, підготувати майбутніх 

фахівців, обізнаних з основними сучасними методологічними та прак-
тичними підходами до інвестиційної діяльності. Спираючись на знан-

ня, отримані в результаті вивчення курсу «Інвестування», фахівець ма-

тиме можливість розробляти механізми залучення та реалізації інвес-
тицій в різних галузях та сферах на засадах досягнення максимального 

економічного та соціального ефекту. 

Дані методичні вказівки містять плани практичних та семінарсь-

ких занять з дисципліни «Інвестування», завдання для практичних за-
нять та список рекомендованої для вивчення дисципліни літератури. 
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1. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

ЗМ 1. Т.1. Поняття та економічна суть інвестицій та інвестиційної ді-

яльності 

1. Поняття та економічний зміст інвестицій 

2. Класифікація інвестицій 

3. Інвестиційна діяльність: поняття, об'єкти та суб'єкти 

4. Господарські товариства і корпорації як форма реалізації інвести-

ційних проектів. 

 

ЗМ 1. Т. 2 Інвестиційний ринок та особливості його функціонування 

1. Поняття та механізм функціонування інвестиційного ринку 

2. Сегментація інвестиційного ринку 

3. Складові системи інвестиційного ринку. 

 

ЗМ 1. Т. 3 Інфраструктура інвестиційного ринку 

1. Поняття, функції та основні складові інфраструктури інвестицій-

ного ринку 

2. Біржі, банківські установи, інвестиційні компанії та фонди, лізин-

гові та страхові компанії як елементи інфраструктури інвестицій-

ного ринку 

3. Функціональні учасники інвестиційного процесу, їх роль та фун-

кції в інвестиційному процесі 

4. Будівельні компанії, аудиторські та юридичні фірми як суб’єкти 

інвестиційного ринку. 

 

ЗМ 2. Т. 4 Інвестиційний проект як форма реалізації реальних інвес-

тицій 

1. Поняття інвестиційного проекту, його життєвий цикл  

2. Обґрунтування доцільності інвестицій. Види та критерії оцінки 

ефективності. 

3. Прямий та побічний ефект від реалізації інвестиційного проекту.  

4. Економічна та соціальна ефективність. 

 

ЗМ 2. Т. 5 Фінансування та страхування інвестиційних проектів 

1. Фінансове забезпечення інвестиційних проектів: методи та дже-

рела фінансування. 

2. Страхування інвестиційних вкладень та проектів, їх особливості 

3. Інвестиційний лізинг, його види 

4. Механізм здійснення лізингових операцій.  
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5. Переваги лізингу для учасників інвестиційних проектів та їх пар-

тнерів 

 

ЗМ 2. Т. 6 Порядок та умови реалізації іноземних інвестицій 

1. Поняття міжнародної інвестиційної діяльності та іноземних інвес-

тицій 

2. Політика держави щодо залучення іноземних інвестицій 

3. Інвестиції іноземних юридичних і фізичних осіб 

4. Міжнародні інвестиційні інститути 

5. Державні програми заохочення іноземних інвестицій.  

6. Пріоритетні галузі для іноземного інвестування. 

 

ЗМ 2. Т. 7 Інноваційна форма інвестицій 

1. Поняття інновацій та інноваційної діяльності 

2. Венчурне підприємництво як форма освоєння інновацій 

3. Фактори, що обумовлюють розвиток венчурного підприємства. 

4. Інтелектуальні інвестиції їх об’єкти та форми залучення в інвес-

тиційні проекти. 

 

ЗМ 3. Т. 8 Поняття фондового ринку, його суб’єкти та об’єкти 

1. Фондовий ринок, його сегментація та основні категорії учасників 

2. Централізований та децентралізований фондовий ринок, фондові 

біржі України. 

3. Цінні папери як об’єкти фінансового інвестування, їх характерис-

тика та інвестиційні якості 

 

ЗМ 3. Т. 9 Інвестиційний портфель та принципи його формування 

1. Поняття та класифікація інвестиційних портфелів 

2. Принципи формування інвестиційних портфелів 

3. Інвестиції фінансово-кредитних установ 

4. Умови здійснення та обмеження щодо інвестиційних операцій ба-

нків. 

 

ЗМ 3. Т. 10 Порядок здійснення фінансових інвестицій 

1. Спеціалізовані організації з обліку, зберігання і розрахунків за 

цінні папери 

2. Депозитарій цінних паперів, розрахункова палата, кліринговий 

банк, їх функції у процесі торгівлі цінними паперами. 

3. Лістинг цінних паперів, порядок його здійснення  та переваги 

4. Котирування цінних паперів, порядок та умови його здійснення 

5. Біржові угоди та організація біржової торгівлі цінними паперами 
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ЗМ 4. Т. 11 Інвестиційний клімат, фактори, що його формують, моти-

ваційні чинники інвестування 

1. Поняття інвестиційного клімату та фактори, що його формують 

2. Передумови формування сприятливого інвестиційного клімату 

3. Мотиваційні фактори для вкладання коштів та реалізації внутріш-

ніх та міжнародних інвестицій. 

 

ЗМ 4. Т. 12 Механізми організаційно-правового регулювання інвес-

тицій  

1. Методи та інструменти державного регулювання інвестицій 

2. Система регулювання міжнародної інвестиційної діяльності 

3. Динаміка, обсяги, галузева та регіональна структура інвестицій в 

Україні.  

4. Причини низької активності вітчизняних та іноземних інвесторів. 

 

ЗМ 4. Т. 13 Спеціальні економічні зони як інструмент стимулювання 

інвестиційної діяльності 

1. Поняття та характеристика основних типів спеціальних економіч-

них зон 

2. Основні види підприємницьких СЕЗ, умови їх функціонування 

3. Організаційно-правові аспекти створення та функціонування СЕЗ 

в Україні 

4. Поняття, характеристики та особливості функціонування терито-

рій пріоритетного розвитку. 

 

ЗМ 4. Т. 14 Напрями удосконалення інвестиційної діяльності в Украї-

ні 

1. Стан інвестиційного процесу в Україні.  

2. Основні тенденції розвитку фінансового інвестування. 

3. Шляхи формування сприятливого інвестиційного клімату. 
 

 

 

 

 

 



2. ЗАДАЧІ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЗА ТЕМАМИ 

 

Тема 1. Поняття та економічна суть інвестицій та інвестиційної 

діяльності 

 

1.1. Американська фірма придбала 25% акцій створюваного  в Україні 
ВАТ. ВАТ створюється на 15 років. Класифікуйте інвестицію з точки 

зору інвестора за основними ознаками. 

1.2. Німецький підприємець придбав облігації уряду США терміном 
погашення 1 рік. Класифікуйте інвестицію з точки зору інвестора. 

1.3. Спільне підприємство резидент України відкриває свою філію в 

Одесі без визначеного терміну діяльності. Класифікуйте дану інвести-

цію з точки зору СП. 

1.4. Громадянин України придбав інвестиційний сертифікат. Емітен-

том даного сертифікату є інвестиційний фонд, розташований у Фран-

ції. Термін погашення сертифікату 5 років. Класифікуйте інвестицію з 
точки зору інвестора. 

1.5. Уряд України інвестує у ВАТ певний об’єм коштів шляхом прид-

бання 17% акцій при первинній підписці. ВАТ створюється на термін 
25 років. Класифікуйте інвестицію з точки зору інвестора. 

1.6. Спільне підприємство, розташоване в Україні, придбало 51% акцій 

закордонного ВАТ. Класифікуйте інвестицію за основними ознаками з 

точки зору інвестора. 

1.7. Українське підприємство вклало $ 2,5 млн. у свою філію, розташо-

вану в Польщі. Класифікуйте інвестицію з точки зору інвестора. 

1.8. Фінське підприємство відкриває свою філію в Україні. Класифі-
куйте інвестицію за основними ознаками: 

а) з точки зору інвестора; б) з точки зору реципієнта. 

1.9. Громадянин США придбав інвестиційний сертифікат української 
інвестиційної компанії. Класифікуйте інвестицію з точки зору інвесто-

ра. 

 



Тема 4. Інвестиційний проект як форма реалізації реальних інвес-

тицій 

 

4.1. Розрахувати потребу в інвестиціях розширення на підприємстві 

для досягнення запланованого об’єму виробництва валової продукції 

при сталому рівні фондовіддачі на основі таких даних: 
Вихідні дані 

Показники Значення  

Об’єм виробництва ВП в порівняльних цінах 2013 р.  
в звітному періоді, тис. грн. 

2546 

Об’єм виробництва ВП в порівняльних цінах 2013 р.  

в плановому періоді, тис. грн. 
2975 

Середньорічна вартість основних виробничих фондів в звіт-
ному періоді, тис. грн. 

5726 

 

4.2. Розрахувати потребу в інвестиціях розширення на підприємстві 

для досягнення 12% приросту валової продукції за умови підвищення 
ефективності використання основних виробничих фондів на 5% на ос-

нові таких даних: 

Вихідні дані 

Показники Значення  

Об’єм виробництва ВП в порівняльних цінах 2013 р.  

в звітному періоді, тис. грн. 
3705 

Середньорічна вартість основних виробничих фондів в 

звітному періоді, тис. грн. 
5147 

 

4.3. Виявлений у процесі маркетингового дослідження попит внутріш-

нього ринку на продукцію підприємства становить 450000 одиниць 
(штук). Виробнича потужність підприємства на початок розрахунково-

го року становить 300000 одиниць. Очікуваний коефіцієнт викорис-

тання виробничої потужності протягом наступних трьох років не пе-

ревищуватиме 0,75. З метою повного задоволення потреб ринку у про-
дукції цього підприємства передбачається протягом трьох років ввести 

в дію відповідні виробничі потужності. За попередніми розрахунками, 

норматив питомих капітальних вкладень на забезпечення приросту 
1000 одиниць становить 175 тис. грн. 

Використавши зазначений норматив, визначити розмір капіталь-

них вкладень, що забезпечить приріст обсягу продукції підприємства, 
достатній для повного задоволення попиту внутрішнього ринку. 
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4.4. Розрахуйте загальний обсяг капітальних вкладень у розвиток під-
приємства. Вихідна інформація для потрібних розрахунків по підпри-

ємству: 

1. Балансова вартість виробничих основних фондів підприємс-

тва на початок розрахункового періоду досягла 12 млн. грн., у тому 
числі активної їх частини — 42 %. Середній нормативний (економічно 

виправданий) строк експлуатації активної частини основних фондів 

становить 8 років, а пасивної — 30 років. Протягом розрахункового 
п'ятирічного періоду середньорічний приріст основних фондів підпри-

ємства має становити 7 %, у тому числі активної їх частини — 11 %. 

Коефіцієнти вибуття основних фондів залежно від строку експлуатації 
і темпів приросту наведено в наступній таблиці. 

Рекомендовані коефіцієнти вибуття основних фондів 

залежно від їх експлуатації та темпів приросту 

Строк експлуа-

тації, років 

Темпи приросту, % 

1 3 6 9 

3 0,3300 0,3235 0,3141 0,3050 

5 0,1960 0,1884 0,1774 0,1671 

10 0,0956 0,0872 0,0759 0,0658 

15 0,0621 0,0538 0,0429 0,0341 

25 0,0354 0,0274 0,0182 0,0118 

 

Витрати, що не збільшують вартості основних фондів, дорів-

нюють 6 % тих капітальних вкладень, що спрямовуються на відшко-

дування вибуття основних фондів. 
2. Попит внутрішнього ринку на продукцію підприємства ста-

новитиме 8 тис. т на кінець розрахункового періоду. Виробнича поту-

жність підприємства на початок розрахункового періоду дорівнювала 
6,5 тис. т. Очікуваний коефіцієнт використання виробничої потужності 

впродовж цього періоду в середньому дорівнюватиме 0,85. Необхідні 

виробничі потужності протягом розрахункового періоду вводитимуть-

ся в таких розмірах, % до підсумку: перший і другий рік — по 15, тре-
тій і четвертий — по 20, п'ятий — 30. Відповідно до нормативів ново-

введені виробничі потужності освоюються протягом двох років, у то-

му числі в рік уведення в дію — на 60 %. За існуючими нормами пи-
томі капітальні вкладення становлять 850 грн. у розрахунку на 1 т 
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приросту виробничої потужності. 

3. З метою подальшого нарощування виробничих потужностей 
підприємства в наступному за розрахунковим періоді передбачається 

на останній рік розрахункового періоду створити заділ з основних фо-

ндів вартістю 1,8 млн. грн. При цьому середній коефіцієнт готовності 

виробничих об'єктів, що перебуватимуть у будівельному заділі протя-
гом останнього року розрахункового періоду, дорівнюватиме 0,15. 

Визначити: 

1) необхідний обсяг капітальних вкладень у відшкодування ви-
ведених основних фондів і підтримку існуючого рівня виробництва; 

2) обсяг реальних інвестицій задля забезпечення приросту ви-

робничої потужності підприємства; 
3) розмір капітальних вкладень для створення будівельного за-

ділу; 

4) загальний обсяг капітальних вкладень, необхідних для тех-

нічного розвитку підприємства в розрахунковому періоді. 
 

4.5. Підприємство відчуває нестачу окремих видів оборотних коштів 

для проведення річного циклу технологічних операцій. Розрахуйте на 
основі наведених нижче даних необхідний обсяг залучення інвестицій 

в пальне:  

Вихідні дані 

Показники  Значення  

Річна потреба в дизельному пальному, ц 170 

Річна потреба в бензині, ц 40 

Наявність дизельного пального на початок року, ц 120 

Наявність бензину на початок року, ц 15 

Ціна 1 ц дизельного пального, грн.  150 

Ціна 1 ц бензину, грн.  155 

 

4.6. Ви підприємець, який займається сільськогосподарським вироб-
ництвом. Ваші фінансові можливості обмежені і відчувається гостра 

потреба в оборотних коштах для початку польових робіт. Розрахуйте 

необхідний обсяг залучення інвестицій в насіння: 

Вихідні дані 

Показники Значення 

Потреба в насінні, ц: Пшениця 625 

Кукурудза 250 

Горох 350 
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Показники Значення 

Цукрові буряки 12 

Наявність насіння, ц: Пшениця 75 

Кукурудза 150 

Горох 95 

Ціна насіння, грн. за 1ц: Пшениця 120 

Кукурудза 65 

Горох 50 

Цукрові буряки 3300 

 

4.7. Група підприємців має намір створити товариство з обмеженою 

відповідальністю, яке вироблятиме і реалізовуватиме певний вид про-
дукції виробничого призначення. Для цього потрібно знайти та орен-

дувати придатне для виробничо-господарської діяльності приміщення; 

закупити офісні меблі й господарський інвентар загальною вартістю 
250 тис. грн.; придбати виробниче устаткування на суму 650 тис. грн. 

У розрахунку на одиницю продукції матеріальні витрати ста-

новитимуть 45 грн., а інші змінні витрати — 33 грн. Усі витрати на ви-
робництво розподіляються рівномірно протягом виробничого циклу. 

Придбання сировини і виготовлення виробів здійснюється щодня пар-

тіями по 220 штук. Ціна реалізації одиниці продукції — 125 грн. 

Матеріальні ресурси перебуватимуть у виробничих запасах 
протягом 15 днів, а в незавершеному виробництві — 7 днів. Запас го-

тової продукції на складі підприємства має бути розрахований приб-

лизно на 4 доби. Комерційний кредит під половину щоденної реаліза-
ції продукції братиметься терміном на 60 днів. Сума орендної плати за 

користування приміщенням становитиме 17 тис. грн., а створюваний 

резерв грошових коштів — 8 тис. грн. 

Обчислити загальну потребу підприємців у основному та обо-
ротному капіталі для започаткування бізнесової діяльності. 

 

4.8. Підприємець має намір створити невелику виробничо-торговельну 
фірму. З цією метою він бере в оренду потрібні приміщення та вироб-

ничі потужності. Як показали попередні розрахунки, протягом першо-

го року господарювання показники бізнесової діяльності можуть бути 
такі: 

1) виторг від реалізації продукції — 1750 тис. грн.; 

2) витрати на придбання устаткування — 120 тис. грн.; 

3) витрати на закупівлю матеріалів — 875 тис. грн.; 
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4) оплата праці — 225 тис. грн.;  

5) орендна плата, яка вноситься щоквартально, — 90 тис. грн.; 
6) готівка в касі підприємства — 300 грн.; 

7) кількість оборотів оборотних коштів — 6; 

8) податок на додану вартість (ПДВ) — 20 %; 

9) термін, на який бажано одержати кредит, — 3 місяці; 
10) кредитування покупців: 60% обсягу реалізації — за готівку; 

25 % — на умовах одномісячного і 15 % — на умовах двомісячного 

кредиту. 
Визначити необхідну підприємцеві загальну суму власного капі-

талу та кредиту на закупівлю матеріалів для започаткування нового 

бізнесу. 
 

4.9. Підприємство планує частину продукції реалізувати в кредит, але 

при цьому воно відчуватиме дефіцит оборотних коштів. Розрахуйте 

загальну суму залученого оборотного капіталу, необхідного для забез-
печення програми кредитування покупців. 

Вихідні дані 

Показники  Значення  

Вартість продукції, що має реалізовуватись на умовах 
кредиту, тис. грн.  

450 

Термін кредиту, місяців 3 

Податок на додану вартість 20% (1,2) 

 
4.10. Розрахувати загальну потребу в оборотному капіталі для підпри-

ємства. 

 

Вихідні дані, тис. грн. 

Показники  Значення  

Необхідний капітал для кредитування покупців 250 

Закупівля матеріалів 310 

Оплата праці 170 

Орендна плата 85 

Сума готівки в касі 0,3 

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (кількість обо-

ротів) 
2,1 
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4.11. Розрахувати потребу в залученні кредиту під інвестиційний про-

ект на основі таких даних: 
Вихідні дані, тис. грн. 

Показники Значення 

Прибуток звітного періоду 150 

Розмір амортизаційних відрахувань звітного періоду 509 

Внутрішні резерви: 

реалізація інвентарю і техніки, що не використо-

вується 

54 

реалізація тимчасових будівель і споруд 28 

реалізація корисних копалин місцевого значення 17 

Загальна потреба в інвестиціях протягом першого року реа-

лізації інвестиційного проекту 

 

918 

 

4.12. Акціонерне товариство планує залучити інвестиції шляхом дода-

ткової емісії акцій. Розрахуйте кількість акцій на основі таких даних: 

Вихідні дані 

Показники  Значення  

Загальна потреба в інвестиціях, тис. грн.  1700 

Номінальна вартість однієї акції, грн.  15 

Орієнтовна ставка дивіденду, % 32 

Ставка позикового відсотку, % 28 

 
4.13. Визначте суму фінансових ресурсів, одержаних від продажу ак-

цій. Підприємство «А» стало акціонерним товариством (АТ) відкрито-

го типу. Нещодавно воно випустило багато акцій, номінальна вартість 
кожної — 1 грн. Внаслідок цього створений статутний фонд ВАТ «А» 

становитиме 75 547 000 грн. 

В АТ працює 950 осіб. Певна частина акцій насамперед має 
бути реалізована серед працівників компанії за приватизаційні серти-

фікати, вартість кожного дорівнює 500 грн. Із соціальних фондів ком-

панії кожному її працівникові виділено 500 грн. на купівлю акцій. За 

рахунок цих фондів будуть придбані й так звані акції на посаду. 
Останні не видаватимуться на руки, а дивіденди за ними виплачувати-

муться працівникові доти, доки він обійматиме певну посаду. Скажі-

мо, президент компанії матиме 1250 таких акцій, 7 начальників відді-
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лів і цехів — по 575 акцій кожний. 

12750 пакети акцій, по 500 штук у кожному, передбачено реа-
лізувати в регіональному центрі сертифікаційних аукціонів за прива-

тизаційні сертифікати, а решту акцій вирішено продати на аукціоні за 

грошові кошти. 

Визначити, скільки грошових коштів матиме ВАТ «А» від 
продажу своїх акцій, якщо їх прибутковість має становити 37 % на рік, 

а ставка позикового відсотка — 32 %. 

 

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 

 

ЗАДАЧА 4.14. Що Ви обираєте: отримати 13000 грн. готівкою 
чи виплати по 3000 грн. на протязі 5 років при річній відсотковій став-

ці 18% з періодичністю виплат 3 рази на рік? (Обчислити для остан-

нього варіанта ефективну відсоткову ставку.) 

Розв’язок: Щоб відповісти на це запитання, треба розрахувати 
загальну майбутню суму Р виплат по n = 3 рази на рік за Т = 5 років з 

урахуванням річних відсотків t = 0,18, якщо виплати проводяться кож-

ний рік по S = 3000 грн. Для цього застосовується формула для розра-
хунку простих відсотків: 

Р = S × (1 + t / n) × T = 3000 × (1 + 0,18 / 3) × 5 = 15900 грн. 

Отже, одразу видно, що отримувати по 3000 / 3 = 1000 грн. ко-
жні 12 / 3 = 4 місяці навіть під такі незначні 18 / 3 = 6 відсотків значно 

вигідніше, оскільки в підсумку 13000 грн. < 15900 грн. При цьому 

ефективна відсоткова ставка становитиме: 

tеф = (Р - S × T) / (S × T2) = (15900 – 3000 × 5) / (3000 × 52) = 
0,012. 

Такий низький відсоток – 1,2% – означає, що якби виплати 

проводилися 5 років по 3000 грн. без виплати будь-яких відсотків, то 
отримана сума 3000×5 = 15000 грн. виявилася б ненабагато меншою, 

ніж та, що ми отримали вище: уявна сума простого процента в процесі 

5-річного компаундінга (нарощення вартості) склала б лише 15900-

15000 = 900 грн. Доречі, ефективну ставку tеф можна було б розрахува-
ти і виходячи з отриманої суми компаундінга: 

tеф = 900 / 15000 / 5 = 0,012 = 1,2%. 

 

ЗАДАЧА 4.15. Чи варто вкладати гроші в інвестиційний проект, 

який розрахований на 5 років і передбачає такі грошові потоки: с(0) = -

5000 грн., с(1) = 3000 грн., с(2) = 1000 грн., с(3) = 250 грн., с(4) = 850 
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грн., с(5) = 900 грн., альтернативна відсоткова ставка — 14% річних? 

Розв’язок: З умови задачі видно, що напочатку інвестор в цей 
5-річний проект повинен вкласти S = 5000 грн. Якби він ці гроші пок-

лав на депозитний рахунок в банку навіть із простою відсотковою ста-

вкою t = 14% річних, то через Т = 5 років отримав би 

Рзаг = S × (1 + Т × t) = 5000 × (1 + 5 × 0,14) = 8500 грн. 
Але цей інвестор, мабуть, волів би отримувати якісь дивіденди 

кожного року: 1/5 частину свого вкладу плюс відповідні відсотки. Тоді 

грошовий потік мав би такий вигляд: 
с(1) = 5000 × (1/5 + 0,14) = 1700 грн., 

с(2) = 4000 × (1/4 + 0,14) = 1560 грн., 

с(3) = 3000 × (1/3 + 0,14) = 1420 грн., 
с(4) = 2000 × (1/2 + 0,14) = 1280 грн., 

с(5) = 1000 × (1 + 0,14) = 1140 грн. 

Отже, загальна сума склала б 

Рзаг = 1700+1560+1420+1280+1140 = 7100 грн. 
А яку ж загальну суму отримає інвестор з інвестиційного прое-

кту? Складемо грошові потоки, які передбачаються цим проектом: 

Рзаг = 3000 + 1000 + 250 + 850 + 900 = 6000 грн. 
Тепер зрозуміло, що вкладати гроші в такий інвестиційний 

проект не варто. Хоча, з іншого боку, давайте ще розрахуємо чистий 

поточний ефект розглядуваного інвестиційного проекту, припускаючи, 
що альтернативна ставка t є ставкою дисконту (хоча вона повинна бу-

ла б бути меншою): 

NPV = PV – S = Σc(і) / (1+t)і – S, і = 1 ÷ 5 

NPV = 3000 / (1 + 0,14)1 + 1000 / (1 + 0,14)2 + 250 / (1 + 0,14)3 +  
+ 850 / (1 + 0,14)4 +  900 / (1 + 0,14)5 - 5000 = - 459,51 < 0. 

Як бачимо, аналіз чистого поточного ефекту також дає негати-

вну відповідь: цей інвестиційний проект нікуди не годиться. 
 

ЗАДАЧА 4.16. Оцінити значення внутрішньої норми дохідності 

інвестиції об'ємом S = 10000 грн., що генерує грошові потоки по с(і) = 

2100 грн. на протязі n = 7 років. 
Розв’язок: Оскільки внутрішня норма рентабельності (прибу-

тковості, дохідності) ІRR — це і є та сама ставка дисконту t, що вхо-

дить у вираз для NPV у знаменниках членів суми та ще й у різних сту-
пенях, то знайти її буде не легко. 

Ми для цього застосуємо ітеративний метод: оберемо два зна-

чення ставки дисконту t1 > t2 таким чином, щоб в інтервалі t1 ÷ t2 пока-
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зник чистого поточного ефекту NPV 

NPV = Σc (і) / (1 + t)і – S, і = 1 ÷ 7 
змінював своє значення з «+» на «-» або з «-» на «+». Тоді ве-

личину ІRR можна обчислити за формулою: 

ІRR = t1 + (t2 – t1) × NPV1 / (NPV1 – NPV2). 

Отже, спробуємо спочатку t1 = 0,2: 
NPV1 = 2100 / (1+0,2) + 2100 / (1 + 0,2)2 + 2100 / (1 + 0,2)3 +  

2100 / (1 + 0,2)4 +  

+ 2100 / (1 + 0,2)5 + 2100 / (1 + 0,2)6 + 2100 / (1 + 0,2)7- 10000 = -
2430,36. 

Тепер візьмемо t2 = 0,02: 

NPV2 = 2100 / (1 + 0,02) + 2100 / (1 + 0,02)2 + 2100 / (1 + 0,02)3 + 
2100 / (1 + 0,02)4 +  

+ 2100 / (1 + 0,02)5 + 2100 / (1 + 0,02)6 + 2100 / (1 + 0,02)7 - 

10000 = 3591,18. 

Тепер знайдемо ІRR: 
ІRR = 0,2 + (0,02 - 0,2) × -2430,36 / (-2430,36 - 3591,18) = 

0,1274. 

Отже, внутрішня норма рентабельності інвестицій в цей інвес-
тиційний проект складає 12,74% — як на наш погляд, зовсім непога-

ний показник. 

 

ЗАДАЧА 4.17. Вибрати найменш ризикований варіант вкладен-

ня капіталу. Критерієм відбору є найменше значення коефіцієнту варі-

ації. 

Варіант 1. Прибуток при середній величині 50 тис. грн. коли-
вається від 30 тис. грн. до 60 тис. грн. Імовірність отримання прибутку 

в розмірі від 30 тис. грн. до 60 тис. грн. становить 0,3. 

Варіант 2. Прибуток при середній величині 40 тис. грн. коли-
вається від 25 тис. грн. до 50 тис. грн.. Імовірність отримання прибут-

ку в розмірі 25 тис. грн. становить 0,4, а прибутку в розмірі 50 тис. грн. 

- 0,3. 

Зведемо вказані в завданні дані в таблицю 1 для проведення 
необхідних розрахунків. 
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Таблиця 1 

 Показники Варіант 1 Варіант 2 

 Вихідні дані 

 Середня величина прибутку, 

тис. грн. 
50 40 

 Діапазон коливання прибутку, 

тис. грн. 
30 ÷ 60 25 ÷ 50 

 Імовірність отримання прибут-

ку 
30 ÷ 60 - 0,3 

25 - 0,4 

 50 - 0,3 

 Розрахункові статистичні дані 

М(х) Математичне сподівання  50 40 

D(х) Дисперсія 160,0 211,9 

δ(х) Середньоквадратичне відхи-

лення 
12,649 14,557 

K(x)var Коефіцієнт варіації 0,253 0,364 

Розв’язок: Розрахунки ступеня ризику вкладення капіталу за 

величиною коефіцієнта варіації виконуються в такій послідовності. 

• Математичне сподівання М(х) прибутку х задане в задачі 
середньою величиною очікуваного прибутку. 

• Для кожного варіанта розраховуємо дисперсію D(х) = Σ[хі 

– М(х)]2pі, і = 1, 2, 3, як математичне сподівання квадрата відхилення 

очікуваного прибутку від його середньої величини (необхідно, аби при 

цьому Σpі = 1): 
D1(х) = (30 - 50)2 × 0,3 + (45 - 50)2 × 0,4 + (60 - 50)2 × 0,3 = 160,0 

(тис. грн.)2 

D2(х) = (25 - 40)2 × 0,4 + (37,5 - 40)2 × 0,3 + (60 - 40)2×0,3 =  
211,9 (тис. грн.)2 

• Розраховуємо середньоквадратичні відхилення δ(х) = 

[D(х)]1/2 як суми ризику: 

δ1(х) = 160,0(1/2) = 12,649 тис. грн. 
δ2(х) = 211,9(1/2) = 14,557 тис. грн. 

• Розраховуємо коефіцієнт варіації K(x)var = δ(х) / М(х) як ма-

ксимально можливе коливання прибутку від його середньоочікуваної 

величини: 

K1(x)var = 12,649 / 50 = 0,253 
K2(x)var = 14,5667 / 40 = 0,364 

Таким чином, за показником коефіцієнта варіації найменш ри-

зикованим є варіант 1 вкладення капіталу, оскільки максимально мож-
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ливе коливання прибутку від його середньоочікуваної величини за ва-

ріантом 1 становить 25,3%, в той час коли коефіцієнт варіації для варі-
анта 2 становить 36,4%. 

 

Задача 4.18. Інвестор, бажаючи отримати через n = 4 років су-

му А = 51 840 грн., вирішив вкласти гроші до банку під r = 20 % 
річних. Якою повинна бути сума початкового капіталу? 

Розв’язок: ТВ = A / (1 + r)ⁿ = 51 840 / (1 + 0,2)4 = 51 840 / 

2,0736= 20 000 грн. 
 

Задача 4.19. Інвестор хоче покласти в банк суму розміром S = 

50 000 грн. терміном на n = 2 років. Який з трьох банків (А, Б, С) він 
обере, якщо банк А пропонує нарахування а = 15 % щоквартально, 

банк Б – б = 30 % що півроку, а банк С – с = 90% щорічно? 

Розв’язок:  

МВ = ТВ × (1 + r)ⁿ 
МВа = 50 000 × (1 + 0,15)8 = 50 000 × 3,059023 = 152 951,14 

грн. 

МВб = 50 000 × (1 + 0,3)4 = 50 000 × 2,8561= 142 805 грн. 
МВс = 50 000 × (1 + 0,9)2 = 50 000 × 3,61 = 180 500 грн. 

Висновок: Інвестор обере банк С. 

 

Задача 4.20. Підприємство вкладає 1000 грн. в інвестиційний 

проект, очікувана річна прибутковість якого становить 10%. Якою бу-

де вартість цієї інвестиції через 1, 2 та 3 роки? 

Розв’язок: Через рік майбутня вартість сьогоднішніх 1000 грн. 
при ставці 10% річних складе 1100 грн.: 

FV1 = 1000 +1000 × 0,1 = 1000 × (1 + 0,1) = 1100 (грн.) 

Відповідна сума після завершення дворічного і трирічного пе-
ріоду складе: 

FV2 = [1000 × (1 + 0,1)]  -(1 + 0,1) = 1000 × (1 + 0,1)2 = 1121 грн. 

FV3 = [1000 × (1 + 0,1)] × (1 + 0,1) × (1 + 0,1) = 1000 × (1 + 0,1)3 

=1133,1 грн. 
  
Задача 4.21. Для підприємства розроблено декілька варіантів 

вирішення виробничо-господарського завдання нарощення обсягів 
виробництва, що характеризуються такими техніко-економічними по-
казниками: 
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Показник 
Варіанти 

1 2 3 

Капітальні вкладення, тис. грн. 600 640 670 

Собівартість річного випуску продукції, тис. 

грн. 500 490 485 

Нормативний коефіцієнт доходності інвестицій 
0,20 0,20 0,20 

 

Виберіть найбільш вигідний варіант інвестицій. 
Розв’язок: Величина приведених річних витрат для кожного з 

цих варіантів становить: 

В1 = 500 + 600 × 0,2 = 620 (тис. грн.) 

В2 = 490 + 640 × 0,2 = 618 (тис. грн.) 
В3 = 485 + 670 × 0,2 = 619 (тис. грн.) 

Отже, найбільш вигідним серед цих варіантів інвестицій є варі-

ант оскільки він має найменшу суму приведених витрат. 
 

 



Тема 5. Фінансування та страхування інвестиційних проектів 

 

5.1. Ви інвестор, який планує вкласти кошти в інвестиційний проект. 
Розрахуйте на основі наведених даних коефіцієнт ефективності даного 

проекту для інвестора. 

Вихідні дані, тис.грн. 

Показники Сума 

Обсяг інвестицій даного інвестора за проектом 2075 

Очікуваний розмір валового прибутку, що припаде на част-
ку даного інвестора 

625 

Страхові платежі 95 

Плата за кредит 255 

Інші фінансові витрати 25 

 

5.2. Ви інвестор. Виберіть економічно вигідніший інвестиційний про-

ект на основі розрахунку коефіцієнта економічної ефективності інвес-

тицій за валовим та чистим прибутком. 
Вихідні дані, тис.грн. 

Показники Проект А Проект Б 

Загальний обсяг інвестицій за проектом 705 805 

Розмір очікуваного валового прибутку 260 285 

Розмір очікуваного чистого прибутку 198 205 

 

5.3. Ви менеджер фірми, яка планує залучити інвестиції. Виберіть еко-
номічно вигідніший інвестиційний проект на основі розрахунку кое-

фіцієнта економічної ефективності інвестицій за «Кеш-Флоу». 

Вихідні дані, тис.грн. 

Показники Проект А Проект Б 

Загальний обсяг інвестицій за проектом 1050 770 

Розмір очікуваного прибутку 295 154 

Розмір амортизаційних відрахувань по про-

екту 

525 385 
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5.4. На підставі економічних розрахунків відшукати найефективніший 

варіант вирішення виробничо-господарського завдання, використову-
ючи методи зведених витрат і ланцюговий. Вихідні дані наведено ни-

жче. 

Вихідні дані 

Показники 

Варіанти 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Капітальні вкладення, тис. грн.  700 750 770 790 780 

Собівартість річного випуску продукції, 
тис. грн. 

610 595 585 575 582 

Нормативний коефіцієнт дохідності інвес-

тицій 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

 

5.5. Збільшення випуску продукції до необхідних обсягів, аби повніше 
задовольнити потреби ринку, може бути досягнуто за рахунок реконс-

трукції діючого підприємства або спорудження нового. Техніко-

економічні показники можливих форм збільшення обсягів виробницт-
ва подано нижче. 

Вихідні дані 

Показники 

Діюче підприємство 
Споруджу-

ване підп-
риємство 

до реконс-

трукції 

після ре-

конструк-

ції 

Річний обсяг продукції, штук 12000 33000 21000 

Собівартість одиниці продукції, грн. 215 210 195 

Договірна ціна одиниці продукції, 

грн. 
245 245 245 

Капітальні вкладення, грн. - 59700 81300 

Нормативний коефіцієнт ефективно-

сті інвестицій 0;15 0,15 0,15 

1. Розрахувати прибутковість (рентабельність) виробничих інвес-

тицій (капітальних вкладень) і вироблюваної продукції у разі різних 

форм збільшення обсягів виробництва. 
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2. На підставі цих розрахункових показників визначити найвигід-

ніший варіант інвестування виробничих об'єктів. 
 

5.6. Визначити економічну доцільність реконструкції монтажного це-

ху, що спеціалізується на випуску електрозварювальних приладів 

трьох типів: А,Б, і В. Ен = 0,2. 
 

Вихідні дані 

Показники Сума 

Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію цеху тис. 
грн.   

1150 

Річний обсяг випуску приладів, шт. 

А 1100 

Б 1900 

В 2700 

Прибуток на одиницю приладів після реконструкції, грн.: 

А 10 

Б 20 

В 40 

 

5.7. Є такі дані по проекту і діючому заводу. Визначити показники аб-

солютної (загальної) економічної ефективності по проекту та діючому 

виробництву. Розрахувати їх зміну. 

Вихідні дані 

Показники 
Діюче вироб-

ництво 
Проект 

Річний обсяг випуску, млн. грн.:   

в гуртових цінах 51,5 77,3 

по собівартості 39,0 46,8 

продукції в натуральному виразі, 

шт. 
250000 375000 

Капітальні затрати, млн. грн. 32,8 47,2 

Основні виробничі фонди, млн. грн. 28,5 41,3 
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5.8. Вибрати більш ефективний варіант здійснення капітальних вкла-

день. 
Вихідні дані 

Показники Варіант 1 Варіант 2 

Річний випуск продукції, тис. шт. 100 200 

Собівартість одиниці продукції, грн. 25 10 

Капітальні вкладення, млн. грн. 2 4 

 

 

5.9. Сільськогосподарському підприємству запропоновано придбати 

на вибір один із двох тракторів. Експлуатація того чи іншого з них дає 
змогу зменшити операційні витрати згаданого підприємства. Проте це 

зменшення за варіантами придбання нової техніки різне, що підтвер-

джується нижченаведеними даними. Вартість тракторів після п'яти ро-
ків їх експлуатації має дорівнювати нулю. Застосовувана при розраху-

нках чистої теперішньої вартості дисконтна ставка становить 12 %. 

Економічними розрахунками обґрунтувати, який з двох нових 

тракторів вигідніше придбати підприємству. 
Вихідні дані, грн. 

Показники Трактор А Трактор Б 

Сума інвестицій на придбання верстатів 20000 25000 

Річна економія операційних витрат протягом 
року: 

  

• першого 4000 8000 

• другого 6000 6000 

• третього 6000 5000 

• четвертого 7000 6000 

• п'ятого 6000 8000 
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5.10. Ви менеджер фірми, яка розраховує на отримання інвестицій під 

певний проект. Розрахуйте термін окупності (Ток) інвестицій. 
Вихідні дані, тис.грн. 

Показники 
Зна-

чення 

Обсяг первісних інвестицій 405 

Величина кредиту, який використовується для фінансуван-
ня інвестицій 175 

Очікуваний  розмір прибутку в рік 55 

Амортизація інвестицій в рік 81 

Амортизація кредиту в рік 25 

Відсоток з кредиту, % 15 

 

5.11. Ви менеджер фірми, яка планує залучення певних об’ємів інвес-

тицій. Нова ситуація, яка склалася на ринку, змушує Вас дещо скоро-
тити витрати на інвестування. Виберіть оптимальний для Вас інвести-

ційний проект, виходячи з  критерію мінімальних витрат. 

 

Вихідні дані, тис.грн. 

Показники Проект А Проект Б 

Загальний обсяг інвестицій 770 690 

Орієнтовна тривалість інвестиційного пері-

оду 
5 6 

Відсоток з капіталу, % 17 19 

Експлуатаційні витрати в перший рік функ-

ціонування проекту 
215 170 

Експлуатаційні витрати в останній рік фун-

кціонування проекту 75 80 

 

5.12. Визначити кращий варіант впровадження заходу при таких пока-

зниках капітальних вкладень і собівартості річного випуску продукції; 

І варіант: К1 = 1,21 млн. грн. С1 = 1,25 млн. грн.; 
II варіант: K2 = 1,31 млн. грн. С2 = 1,20 млн. грн.; 

ІІІ варіант: К3= 1,41 млн. грн. С3 = 1,15 млн. грн.  

Нормативний строк окупності рівний 5 років. 
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5.13. Реконструкція тракторного заводу дозволяє збільшити випуск 

тракторів із 20 тис. шт. до 30 тис. шт. Собівартість продукції до рекон-
струкції — 760 млн. грн. в рік. У відповідності з проектом обсяг капі-

тальних вкладень в реконструкцію — 250 млн. грн. Реалізація вивіль-

неного обладнання планується в сумі 0,85 млн. грн. При новому будів-

ництві питомі капітальні вкладення на трактор плануються в сумі 150 
тис. грн., собівартість трактора — 0,15 млн. грн., Ед = 0,15; строк оку-

пності додаткових капітальних вкладень 6,5 року. Обчислити порів-

няльну економічну ефективність реконструкції і нового будівництва. 
 

5.14. Для збільшення обсягу виробництва на 60 тис. виробів в рік роз-

роблено чотири варіанти реконструкції і розширення діючого підпри-
ємства за такими показниками. 

 

Вихідні дані 

Варіа-
нти 

Приріст готової про-

дукції в гуртових ці-

нах, млн. грн.  

Собівартість річного 

обсягу приросту про-

дукції, млн. грн.  

Капітальні 

вкладення, млн. 

грн.  

1 60,0 51,2 14,0 

2 60,0 50,1 19,4 

3 60,0 49,0 25,0 

4 60,0 47,5 28,7 

Визначити оптимальний варіант за строком окупності капіталь-
них вкладень. 

 

5.15. Акціонерне товариство планує реалізувати інвестиційний проект 

вартістю 200 тис. грн., практичне здійснення якого спрямовано на ор-
ганізацію виробництва нового виду продукції. Фінансування проекту 

здійснюватиметься на початок першого року його реалізації. Очіку-

ються такі грошові потоки на кінець року: 1-го — 100 тис. грн.; 2-го — 
80 тис. грн.; 3-го — 100 тис. грн. За розрахунковий період береться 

початок 4-го року. 

Визначити: 
1) майбутню чисту приведену вартість інвестиційного проекту 

за дисконтної ставки 12 і 25 %; 

2) внутрішню ставку дохідності проекту; 

3) термін окупності вкладених інвестицій. 
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5.16. Компанія планує розпочати виробництво нового продукту під-
вищеної якості замість застарілого й такого, що не має попиту на вну-

трішньому ринку. За попередньою оцінкою інвестора, на практичну 

реалізацію цього проекту необхідно витратити протягом першого року 

інвестиційного циклу 800 тис. грн., а другого року — 1200 тис. грн. 
Очікується, що протягом життєвого циклу інвестиційного проекту 

можливі грошові потоки розподілятимуться за роками так: кінець 2-го 

року — 275 тис. грн., кінець 3-го року — 320 тис. грн., кінець кожного 
наступного року (з 4-го по 10-й включно) —415 тис. грн. Хоч інвести-

ційний проект може бути дієздатним і через 10 років, виробнича ком-

панія вважає за доцільне обмежити економічні розрахунки саме цим 
періодом. 

1. Відповісти на запитання: 

• чому дорівнюватиме чиста поточна вартість проекту, якщо 

дисконтна ставка становитиме 15 %? 

• як зміниться ситуація, якщо дисконтна ставка дорівнюва-

тиме 10 %? 
2. Розрахувати внутрішню норму прибутковості проекту і тер-

мін окупності інвестицій. 

 

5.17. Термін введення в дію виробничих потужностей заводу – 2000 p. 

Фактично завод був введений в дію в 1999 році. Достроково введена 

потужність складає 35 млн. грн. Визначте ефект від випуску додатко-
вої продукції за період дострокового введення об'єкту. 

 

5.18. Проектом передбачено побудувати машинобудівний завод протя-

гом п'яти років. Загальна сума капітальних вкладень 900 млн. грн. Ви-
значити будівельний лаг: 

1) при рівномірному розподілі капітальних вкладень по роках; 
2) при такому розподілі капітальних вкладень по роках:  

І-й рік — 100 млн. грн.; ІІ-й — 160 млн. грн.;  

ІІІ-й — 180 млн. грн.; IV-й — 200 млн. грн.;  
V-й — 260 млн. грн. 

 

5.19. Виробничо-торговельна фірма вирішила створити сучасний 

центр з технічного обслуговування і продажу тракторів та сільського-
сподарських машин зарубіжного виробництва. Як показали попередні 
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розрахунки, реалізація проекту потребує витрат інвестиційних ресур-

сів, але зможе забезпечити грошові надходження в таких розмірах. 
Вихідні дані, тис. грн. 

Рік Інвестиційні витрати Грошові надходження 

2009 2785  

2010 4830  

2011 6920  

2012 2170 1950 

2013 — 2965 

2014 — 3873 

2015 — 9280 

Разом 16705 18068 

Обчислити: 

1) чистий приведений дохід від реалізації інвестиційного про-
екту за умови застосування дисконтної ставки, яка дорівнює 10 %; 

2) індекс дохідності інвестиційного проекту. 

 

5.20. Компанія «Агропродукти», що спеціалізується на переробці ово-

чів і фруктів, вирішила розширити свою діяльність, розпочавши виро-

бництво та збут кетчупу, який входить до складу традиційно викорис-

товуваних українськими та іноземними покупцями томатних приправ 
до різних страв. 

Маркетингове дослідження показало, що впродовж перших трьох 

років (з моменту початку виробництва) є можливим реалізувати щорі-
чно 14250 тис. упаковок місткістю 0,25 л кожна за ціною 1,5 грн., що 

на 20-30 % нижча порівняно з цінами конкурентів. Починаючи з чет-

вертого року виробництва, компанія планує збільшити обсяги реаліза-
ції продукції за рахунок експортних поставок у країни близького зару-

біжжя (приблизно 25 % загального обсягу виробництва попереднього 

року), а також наростити обсяг продажу кетчупу через мережу власних 

фірмових магазинів (до 30 % обсягу продукції, виготовленої третього 
року). 

Собівартість однієї упаковки кетчупу становить 1,25 грн., а щоріч-

на сума амортизаційних відрахувань дорівнює 425 тис. грн. Податок 
на прибуток — 30 %. 
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Реалізація проекту передбачає придбання та встановлення устат-

кування на суму 4550 тис. грн. у 2002 році, а на початку 2003 року — 
закупівлю сировини і пакувальної тари вартістю 3260 тис. грн. Диско-

нтна ставка дорівнює 10 %. 

Обмеживши розрахунковий період 2008 роком, обґрунтувати доці-

льність реалізації проекту за такими економічними показниками: 
1) чистим приведеним доходом (NPV); 

2) індексом рентабельності інвестицій (РІ); 

3) терміном окупності капітальних вкладень. 
 

5.21. Розроблено три інвестиційні проекти, що мають вихідні парамет-

ри.  
Вихідні дані, тис. грн. 

Проект 

Інвестиції («-») і грошові потоки («+») за рік, тис. грн. 

Перший (роз-

рахунковий) 
Другий Третій 

Четвер-

тий 
П'ятий 

1-й -1200 +850 +600 0 0 

2-й -1200 +350 +375 +385 + 385 

3-й -600 +190 +190 +190 +190 

 
При розрахунках узяти дисконтну ставку на рівні 10 %. 

Обґрунтувати економічну ефективність інвестиційних проектів 

за такими показниками: 
1) чистим приведеним доходом; 

2) рівнем рентабельності інвестицій; 

3) внутрішньою нормою дохідності проекту. 
 

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 

 

Задача 5.22. Обчислити майбутню вартість вкладу через 18 мі-
сяців за складними відсотками, якщо початкова вартість вкладу 5000 

грн., відсоткова ставка - 8% у квартал. 

Розв’язок: При нарахуванні складних відсотків до уваги береть-
ся періодичність їх нарахування протягом року. При всякому наступ-

ному нарахуванні відсотки нараховуються на загальну суму грошей, в 

яку входять вкладені кошти S = 5000 грн. і прибутки попередніх пері-
одів. 
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З умови задачі треба розуміти так, що періодичність нарахуван-

ня відсотків n = 1 квартал = 3 місяці. Кількість періодів нарахування 
відсотків залежить від терміну розміщення коштів Т = 18/3 = 6 кварта-

лів; відсоткова ставка одного періоду — tn = 8%. 

Тепер можемо застосувати формулу для розрахунку майбутньої 

вартості PT×n будь-якого нинішнього вкладу (чи позики): 
PT×n = S × ( 1 + tn)

T×n = 5000×(1 + 0,08)(6×1) = 7934,37 грн. 

Присутній тут множник (1+ tn)
T×n називається множником наро-

щування. Як бачимо, сума в кінці терміну P6 = 7934,37 грн., а загальна 
сума відсотків за термін дії вкладу Т = 18 місяців становитиме:  

p = 7934,37 - 5000 = 2934,37 грн. 

 
ЗАДАЧА 5.23. Обчислити теперішню вартість ануїтету за 7 років, 

якщо сума ануїтетного платежу – 800 грн., річна відсоткова ставка – 

25%. 

Розв’язок: Умови задачі дуже поверхневі: не вказаний метод 
нарахування ануїтетного відсотка — чи попередній (пренумерандо), 

чи наступний (постнумерандо). Адже від цього залежить застосовува-

на в розрахунках формула. Тому будемо вважати, що «наш» ануїтет 
здійснюється на умові попередніх платежів (пренумерандо). В цьому 

випадку для розрахунку теперішньої вартості ануїтету використову-

ється формула: 
РА = S × (1 + t) × (1 + t)-T / t. 

В цій формулі множник (1+ t)-T називається дисконтним множ-

ником. 

В нашому випадку маємо такі вихідні дані: S = 800 грн., t = 0,25, 
Т = 7 років. Отже, отримаємо: 

РА = 800 × (1 + 0,25) × (1 + 0,25)-7 / 0,25 = 838,86 грн. 

 
ЗАДАЧА 5.24. Обчислити теперішню вартість вкладу за складни-

ми відсотками, якщо кінцева вартість вкладу через 5 років — 10000 

грн., річна відсоткова ставка — 25%, темп інфляції — 10%. Знайти ре-

альну відсоткову ставку та інфляційну премію. 
Розв’язок: При оцінці теперішньої вартості грошових коштів з 

урахуванням фактора інфляції використовується наступна формула: 

Рр = S / [(1 + t) × (1 + tи)]
T, 

де в нашому випадку: 

 кількість інтервалів, по яким здійснюється кожний відсот-

ковий платіж – Т = 5 роки, 
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 очікувана номінальна вартість вкладу – S = 10000 грн., 

 реальна процентна ставка, що використовується в процесі 

дисконтування вартості – t  = 0,25, 

 прогнозний темп інфляції – tи = 0,1. 

Таким чином, за наведеною формулою отримаємо: 
Рр = 10000 / [(1 + 0,25) × (1 + 0,1)]5 = 2034,63 грн. 

Отже, за прийнятих даних реальна теперішня сума вкладу з ура-

хуванням фактора інфляції складає лише 2034,63 грн. При цьому не-
обхідний розмір щорічної інфляційної премії становитиме: 

Пр = S× tи = 10000×0,1 = 1000 грн., 

а реальна відсоткова ставка буде: 

tр = (t - tи) / (1 + tи) = (0,25 - 0,1) / (1 + 0,1) = 0,09 = 13,6%. 
 

Задача 5.25. Обчислити майбутню вартість ануїтету через 6 ро-

ків, якщо сума ануїтетного платежу -100 грн., річна відсоткова ставка - 
20%, темп інфляції - 5%. 

Розв'язок цієї задачі здійснюється з використанням в якості річ-

ної відстоткової ставки t = 20% реальної відсоткової ставки tр з ураху-

ванням темпу інфляції tи = 5%: 
tр = (t - tи) / (1 + tи) = (0,2 - 0,05) / (1 + 0,05) = 0,1575 = 15,75%. 

З урахуванням саме цієї процентної ставки й підрахуємо майбу-

тню вартість ануїтету, який здійснюється на умовах наступних плате-
жів (постнумерандо): 

SA = R × [(1+ tр)
T - 1] / tр, 

де в нашому випадку R = 100 грн., tр = 0,1575, Т = 6 років. Отже: 
SA = 100 × [(1 + 0,1575)6 - 1] / 0,1575 = 892,10 грн. 

 

Задача 5.26. Інвестор отримав кредит у банку в сумі В = 50 000 

грн. терміном на n = 8 років під r = 12 % річних. Визначити суму по-
гашення боргу в кінці строку: 

а) з використанням формули простих відсотків; 

б) з використанням формули складних відсотків. 
Розв’язок: 

а) МВ пр.% = ТВ × (1 + r × n) = 50 000 × (1 + 0,12 × 8) = 98 000 

грн. 

б) МВ скл. % = ТВ × (1 + r)ⁿ = 50 000 × (1 + 0,12)8 = 50 000 × 
2,476 = 123798,16 грн. 
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Тема 10. Порядок здійснення фінансових інвестицій 
 
10.1. Акціонерне товариство «С» за результатами діяльності за 

звітний рік виплатило своїм акціонерам дивіденди за одну акцію в ро-
змірі 45 грн. У майбутньому є можливість щорічно збільшувати розмір 
дивідендів на 5 %. Важливо зазначити, що в поточному році реаліза-
ційна ціна акцій AT на фондовому ринку досягла 375 грн. 

Обчислити розмір дивідендів через рік, а також віддачу капіталу, 
на які очікує інвестор. 

 
10.2. Потенційний інвестор отримав пропозицію щодо придбан-

ня акцій великого металургійного комбінату. Вартість однієї акції ста-
новить 10 грн. У проспекті емісії акцій наведено прогноз, за яким че-
рез п'ять років вартість акцій зросте вдвічі. 

Обґрунтувати доцільність чи недоцільність придбання запропо-
нованих акцій підприємства за умови, що існують альтернативні варі-
анти вкладення капіталу з рівнем його дохідності, який дорівнює 10 %, 
використовуючи два способи — обчислення майбутньої і теперішньої 
вартості доходу. 

 
10.3. Статутний капітал ЗАТ «Б» дорівнює 3500 тис. грн. Чистий 

прибуток за III квартал розрахункового року становив 1500 тис. грн. 
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів на виплату дивідендів 
за акціями товариства буде спрямовано 20 % чистого прибутку. Номі-
нальна вартість однієї акції — 10 грн. 

Визначити розмір дивідендів у відсотках за акціями ЗАТ «Б» за 
умови ринкової вартості акції, якщо плата за користування коротко-
строковим кредитом становить 45 % від його загальної суми. 

 
10.4. Підприємство придбало 3 роки тому пакет акцій за ціною 1 

тис. грн. за кожну. Поточна ринкова ціна акції складає 1,5 тис. грн.. 
Сума отриманих дивідендів на одну акцію за цей термін — 0,3 тис. 
грн.. 

Визначити дохід на одну акцію, дивідендну доходність акції, за-
гальну доходність акції. 

 
10.5. Вибрати найменш ризикований варіант вкладення капіталу. 

Критерієм відбору є найменше значення коефіцієнту варіації. 
Варіант 1. Прибуток при середній величині 70 тис. грн. колива-

ється від 40 тис. грн. до 80 тис. грн. Імовірність отримання прибутку в 
розмірі від 40 тис. грн. до 80 тис. грн. становить 0,2. 

Варіант 2. Прибуток при середній величині 40 тис. грн. колива-
ється від 30 тис. грн. до 60 тис. грн. Імовірність отримання прибутку в 
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розмірі 30 тис. грн. становить 0,3, а прибутку в розмірі 60 тис. грн. — 
0,2. 

 
10.6. Інвестиційний портфель складається з акцій двох компаній 

із сподіваними нормами дохідності т(1) = 75%, т(2) = 80% і середньок-
вадратичними відхиленнями (ступенем ризику) ст(1) = 6%, ст(2) = 3%. 
Обчислити сподівану норму дохідності та ступінь ризику портфеля, 
якщо частки акцій компаній у портфелі х(1) = 25%, х(2) = 75% відпо-
відно. 

 
10.7. Відомі: спот-ставка в(1) = 22% та форвардні ставки т(1) = 

18 %, т(2) = 21%, т(3) = 23%. Обчислити дворічну, трирічну та чотири-
річну спот-ставки. Який вигляд матиме крива дохідності? 

 
ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 

ЗАДАЧА 10.8. РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ЧОТИРИ ЧИСТО ДИСКОНТНІ ОБЛІ-

ГАЦІЇ З ТЕРМІНАМИ ПОГАШЕННЯ 1, 2, 3 ТА 4 РОКИ І ЦІНАМИ $920, $905, 
$895 ТА $890 ВІДПОВІДНО, НОМІНАЛЬНА ВАРТІСТЬ КОЖНОЇ ОБЛІГАЦІЇ - 

$ 1000. 
Розв’язок: Використовуючи дану інформацію, визначити річну, 

дворічну, трирічну та чотирирічну спот-ставки; обчислити форвардні 
ставки через рік, два та три роки. Який вигляд матиме крива дохіднос-
ті? 

Спот-ставки (тобто, фіксовані купонні ставки) d розраховуються 
з формули для внутрішньої вартості V(n) чисто дисконтних облігацій 
(тобто, облігацій з нульовим купоном): 

V(n) = S / (1 + d)n, 
де в даному випадку V — ціна облігації, S — номінальна вар-

тість облігації, тобто сума, яка виплачується при її погашенні, n — 
тривалість періоду (років) до погашення облігації. 

Коли n = 1, то формула для d виявляється тривіальною: 
d1 = (S – V) / V = (1000 - 920) / 920 = 0,08696. 
Коли ж n = 2, 3, 4, то доведеться розв'язувати рівняння відповід-

но 2, 3, 4 ступеня відносно невідомого d. Ми ж скористаємося ітера-
ційним методом, підставляючи у вихідне рівняння 

V - S / (1 + d)n = 0 

різні значення d такі, щоб воно виповнилося. 

Отже, для n = 2: 
905 - 1000 / (1 + 0,07)2 = 31,56 

905 - 1000 / (1 + 0,05)2 = -2,03 

905 - 1000 / (1 + 0,052)2 = 1,416 
905 - 1000 / (1 + 0,0512)2 = 0,0402 ≈ 0 

Знайшли - d2 = 0,0512.  
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Для n = 3 маємо: 

895 - 1000 / (1 + 0,0377)3 = 0,0793 ≈ 0 
- d3 = 0,0377. 

Для n = 4: 

890 – 1000 / (1 + 0,02955)4 = -0,04144 ≈ 0 

- d4 = 0,02955.  
Таким чином, шукомі спот-ставки знайдені. 

Форвардні ставки b, про які йдеться в умові задачі, визначаються 

лише для 4-річної облігації. Таким чином, наведена вище формула 
V - S / (1 + b)n = 0 

справедлива і для даного випадку, змінюються лише вихідні дані 

для розрахунків. Тож одразу застосуємо наш ітераційний метод для 
пошуку форвардних ставок. 

Для n = 1 4-річної облігації: 

b1 = (S – V) / V = (1000 - 890) / 890 = 0,1236 = 12,36%. 

Для n = 2: 
890 - 1000 / (1 + 0,02955)2 = -53,42008 

890 - 1000 / (1 + 0,0955)2 = 56,7502 

890 - 1000 / (1 + 0,06)2 = 0,0000 
- b2 = 0,1236 + 0,06 = 0,1836 = 18,36%. Для n = 3: 

890 - 1000 / (1 + 0,0396)3 = -0,0229 ≈ 0 

- b3 = 0,1836 + 0,0396 = 0,2232 = 22,32%. 
Таким чином, крива доходності для 4-річної облігації матиме 

вигляд, показаний на рисунку. 
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ЗАДАЧА 10.9. ВІДОМІ: СПОТ-СТАВКА В(1) = 20% ТА ФОРВАРДНІ 

СТАВКИ Т(1) = 18,5%, Т(2) = 20%, Т(3) = 23%. ОБЧИСЛИТИ ДВОРІЧНУ, 
ТРИРІЧНУ ТА ЧОТИРИРІЧНУ СПОТ-СТАВКИ. ЯКИЙ ВИГЛЯД МАТИМЕ КРИВА 

ДОХІДНОСТІ? 

Розв’язок: Мабуть, в умові задачі йдеться про облігацію, яка ре-

алізується з дисконтом без виплати відсотків, тобто про чисто дискон-
тну облігацію. Якщо так, то тут також застосовується базова формула 

із задачі 8: 

V(n) = S / (1 + d)n, 
де в даному випадку в якості d купонної ставки фігурує форвар-

дна ставка. 

Залежність між спот-ставками b та форвардними ставками d да-
ється співвідношенням, яке випливає із рівності величин V і S в наве-

деній вище формулі: 

bn + (1 + dn-1)
n-1 = (1 + bn)

n, 

де в даному випадку в якості n виступають роки до строку пога-
шення облігації, що змінюються, як сказано в умові задачі, з 1 до n =4. 

Але, оскільки значення b1 = 20% = 0,2 нам відомо, почнемо змінювати 

значення n з 2. 
Аналітично знайти з попереднього співвідношення залежність 

b(d) дуже важко, тому знову скористаємося чисельним ітераційним 

методом, підставляючи значення n та d у рівняння 
(1 + bn)

n – bn – (1 + dn-1)
n-1 = 0 

і відшукуючи такі значення b, аби це рівняння стало тождеством. 

Отже, для n = 1 маємо тождество 

1 + b1 - b1 - 1 = 0. 
Для n = 2 отримаємо: 

(1+0,1595)2 - 0,1595 - (1+0,185) = -0,0001 ≈ 0 

- b2 = 0,1595. Для n = 3: 
(1+0,1386)3 - 0,1386 - (1+0,2)2 = -0,0004 ≈ 0 

- b3 = 0,1386. Для n = 4: 

(1+0,1254)4 - 0,1254 - (1+0,23)3 = -0,0003 ≈ 0 

- b4 = 0,1254. 
Дохідність облігації виражається через величини її форвардних 

ставок. Відповідна крива доходності показана на рисунку. 
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ЗАДАЧА 10.10. Інвестиційний портфель складається з акцій двох 

компаній із сподіваними нормами дохідності т(1) = 70%, т(2) = 85% і 

середньоквадратичними відхиленнями (ступенем ризику) ст(1) = 5%, 

ст(2) = 3%. обчислити сподівану норму дохідності та ступінь ризику 
портфеля, якщо частки акцій компаній у портфелі х(1) = 20%, х(2) = 

80% відповідно. 

Розв’язок: Сукупна оцінка сформованого портфеля по співвід-
ношенню рівня дохідності та ризику дозволяє оцінити ефективнічть 

всієї роботи по його формуванню. 

Сподівана норма дохідності портфеля розраховується за такою 

формулою: 
Ндп = Σт(і) × х(і) =  0,80 × 0,30 + 0,85 × 0,70 = 0,835= 83,5%. 

Ступінь ризику портфеля розраховується за формулою: 

Срп = Σст(і)×х(і) = 0,05 × 0,20 + 0,03 × 0,8 = 0,034 = 3,4%. 
Отже, сукупна сподівана норма дохідності розглядуваного 

портфеля, який складається з акцій двох компаній, становить 83,5%, а 

сукупний ступінь його ризику — 3,4%. 
 

Задача 10.11. Підприємство придбало 2 роки тому пакет акцій за 

ціною 1 тис. грн. за кожну. Поточна ринкова ціна акції складає 1,4 тис. 

грн. Сума отриманих дивідендів на одну акцію за цей термін - 0,25 тис. 
грн. 

Визначити дохід на одну акцію, дивідендну доходність акції, за-

гальну доходність акції. 
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Розв’язок: Для проведення розрахунків по цій задачі введемо 

такі умовні позначення: 

• термін користування акцією — Та, років 

• термін, за який виплачено дивіденди — Тд, років 

• кількість акцій — Ка, шт. 

• ціна придбання акції — Цп, тис. грн. 

• поточна ринкова ціна акції — Цр, тис. грн. 

• грошовий потік у формі дивідендів — Гр, тис. грн. 

• дохід на акцію — Да, тис. грн. 

• дивідендна доходність акції — Дд 

• загальна доходність акції — Дз 
У відповідності до цього завдання, маємо такі вихідні дані: 

Та = Тд = 2 роки; 

Ка = 1 шт.; 
Цп = 1 тис. грн.; 

Цр = 1,4 тис. грн.; 

Гр = 0,25 тис. грн.. 

Потрібно визначити величини Д, Дд та Дз. Необхідні розрахунки 
будемо проводити за наведеними нижче формулами. 

Дохід на акцію: 

Да = + Та × Гр / (Тд × Ка), 
або, коли в нашому випадку 

 Та = Тд, Ка = 1, 

Да = Цр – Цп + Гр = 1,4 - 1 + 0,25 = 0,65 тис. грн. 

• Дивідендна доходність (коефіцієнт дивідендного виходу) 
акції: 

Дд = Гр / Да = 0,25 / 0,65 = 0,385, або 38,5%. 

• Загальна доходність (прибутковість, рентабельність) акції: 

Дз = Да / (Цп × Тд) = 0,65 / (1 × 2) = 0,325, або 32,5 %. 

Отже, задачу розв'язано. 
 

Задача 10.12. Визначити інвестиційну вартість облігації, 

номінальна вартість якої N = 200 грн., термін погашення 364 дні. Ку-
понні виплати здійснюються через кожен 91 день у розмірі С = 35 грн. 

Дохідність по безризикових операціях на ринку цінних паперів 

терміном 91 день становить r = 15 %. 

Розв’язок:  

V обл. = ∑ С / (1 + r) + N / (1 + r)ⁿ 

n = 364/91=4 
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V обл. = 50 / (1+0,15) + 50 / (1+0,15) + 50 / (1+0,15) + 50 / 

(1+0,15) + 200 / (1+0,15)=  
 =  0, 4348 + 26,4650+ 23,0131 + 20,0114 + 114,3506 =  183,84 грн. 

 

Задача 10.13. Обчислити поточну вартість привілейованої ак-

ції, номіналом А = 160 грн. і величиною дивіденду d = 8 % річних, 
якщо ринкова норма прибутку r = 12 %. 

Розв’язок: Vа = d/r = (160 × 0,08) / 0,12 = 106,67 грн. 
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3.3. Інформаційні ресурси 

1. Верховна Рада України – http://rada.gov.ua/ 

2. Державна служба статистики України – http://www.ukrstat.gov.ua/ 

3. Державна фіскальна служба України – http://sfs.gov.ua/ 

4. Європейський банк реконструкції та розвитку – 

http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml 

5. Кабінет міністрів України – https://www.kmu.gov.ua/  

6. Міжнародний банк реконструкції та розвитку – http://www.worldbank.org/ 

7. Міжнародний валютний фонд – https://www.imf.org/external/index.htm 

8. Міністерство розвитку громад та територій України – 
http://www.minregion.gov.ua  

9. Міністерство аграрної політики та продовольства – 

https://minagro.gov.ua/ua 

10. Міністерство економіки  –  https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA           

11. Міністерство фінансів України –  https://mof.gov.ua/uk                          

12. Організація економічного співробітництва та розвитку – 

http://www.oecd.org/  

13. Президент України – https://www.president.gov.ua/ 
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