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ВСТУП 

 

Інвестиційна діяльність у державі є одним з основних напрямів 

розширення та відтворення основних фондів і виробничих потужностей 

господарства на базі науково-технічного прогресу, що уможливлює 

регулювання розвитку економіки, істотне підвищення її ефективності. 

Навчальна дисципліна «Управління інвестиційною діяльністю» належить 

до циклу загальноосвітніх економічних дисциплін і спирається на раніше 

засвоєні студентами навчальні курси, а саме: «Менеджмент і адміністрування», 

«Ділове адміністрування», «Інвестиційний менеджмент» та ін. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Управління інвестиційною 

діяльністю» є формування у студентів сучасного економічного мислення та 

системи спеціальних знань у галузі управління інвестиційною діяльністю 

підприємств, відповідних компетенцій, що базуються на засвоєнні основних 

теоретичних положень, і опанування необхідними практичними навичками, що 

дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність на підприємстві. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Управління 

інвестиційною діяльністю» є формування у студентів знань з таких питань: 

– сутності, мети та функції інвестиційної діяльності; 

– методологічних засад та інструментарію інвестиційної діяльності; 

– оцінювання та прогнозування розвитку інвестиційного ринку; 

– оцінювання інвестиційної привабливості підприємств; 

– розроблення політики управління фінансовими інвестиціями 

підприємства. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

– принципи, методи, форми управління інвестиційними процесами та 

інвестиційною діяльністю; 

– принципи організації інвестиційних процесів; 

– принципи створення та використання різних організаційних форм 
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проектного управління; 

– методи аналізу невизначеності та ризику в інвестиційній діяльності; 

уміти: 

– здійснювати розрахунки економічної ефективності інвестиційної 

діяльності; 

– обґрунтовувати економічну ефективність інвестиційного проекту; 

– оцінювати вплив невизначеності та ступінь ризику на ефективність 

інвестиційного проекту. 

Практичні роботи проводяться для закріплення теоретичних знань і 

набуття практичних навичок з: 

– розроблення інвестиційної стратегії підприємства, механізму її 

реалізації; 

– порядку підготовки реальних інвестиційних проектів підприємства; 

– правил прийняття інвестиційних рішень; 

– формування програми реальних інвестиційних підприємств. 

На практичних заняттях студенти виконують запропоновані їм практичні 

завдання під керівництвом викладача після вивчення теоретичних питань, 

користуючись літературними джерелами і конспектом лекцій.  

Практичні заняття складаються з теоретичних питань і практичних 

завдань. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Сутність, мета та функції інвестиційної діяльності 

Мета: розглянути поняття інвестиційної діяльності; визначити основні її 

елементи; дослідити класифікаційні підходи до інвестиційної діяльності  

підприємств України. 

Короткі теоретичні відомості 

Інвестиційна діяльність підприємства – це сукупність його практичних 

дій, спрямованих на реалізацію інвестиційних програм для отримання 

прибутку, яка полягає у відшуканні необхідних інвестиційних ресурсів, 

ефективних об’єктів інвестування та здійсненні безпосереднього інвестування. 

Загальні правові умови інвестиційної діяльності зафіксовані в Законі 

України «Про інвестиційну діяльність». 

Інвестиційна діяльність може здійснюватись у таких формах: 

 приватне інвестування (здійснюється громадянами, недержавними 

підприємствами, господарськими асоціаціями, спілками і товариствами та 

іншими організаціями, заснованими на колективній власності); 

 державне інвестування (фінансується з державного, місцевих 

бюджетів і державними підприємствами); 

 іноземне інвестування (здійснюється іноземними громадянами, 

юридичними особами та державами через позикові та кредитні ресурси 

міжнародних інвестиційних інститутів, зарубіжних корпорацій, спільних 

підприємств); 

 спільне інвестування (здійснюється шляхом інвестування коштів і 

цінностей громадян і юридичних осіб України та іноземних держав. 

Інвестиція – більш широке поняття, ніж капіталовкладення. Інвестиція 

передбачає можливість здійснення вкладень в основні та оборотні засоби, 

фінансові інструменти (цінні папери), у нематеріальні активи (патенти, ліцензії, 

ноу-хау) тощо. 
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Капіталовкладення – цей термін використовується лише для визначення 

вкладень в основні засоби (це лише одна з форм інвестицій). 

Для визначення рівня розвитку та ефективності функціонування 

економіки розглядають два поняття: валові інвестиції (ВІ); чисті інвестиції (ЧІ). 

                                                    ЧІ = ВІ – А,      (1) 

де А – амортизаційні відрахування. 

Динаміка показника «чисті інвестиції» відображає їх відтворювальну 

спрямованість і характер економічного розвитку. Якщо чисті інвестиції 

від’ємні, тоді це означає зниження виробничого потенціалу (звужене 

відтворення або його відсутність). Якщо валові інвестиції дорівнюють 

амортизаційним відрахуванням, тобто чисті інвестиції дорівнюють нуль, це 

означає відсутність економічного розвитку (просте відтворення). Якщо чисті 

інвестиції більші за нуль, то здійснюється економічний розвиток (розширене 

відтворення). 

Класифікація інвестицій: 

За об’єктом вкладення: 

 реальні – вкладення в реальні активи: матеріальні і нематеріальні; 

 фінансові – це вкладення в цінні папери та інші фінансові 

інструменти. 

За характером участі в інвестуванні: 

 прямі; 

 непрямі (через інвестиційних і фінансових посередників). 

За періодом інвестування: 

 короткострокові (до 1 року); 

 довгострокові (понад рік): 

 до двох років; 

 від двох до трьох років; 

 від трьох до п’яти років; 

 понад 5 років. 
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За формою власності інвесторів: 

 приватні; 

 державні; 

 змішані. 

За регіональними джерелами залучення: 

 вітчизняні; 

 іноземні; 

 спільні. 

За регіональною спрямованістю: 

 внутрішні (у середині країни); 

 зовнішні (за кордоном). 

За рівнем доходності: 

 високодохідні; 

 середньодохідні; 

 низькодохідні; 

 бездохідні. 

За рівнем ліквідності: 

 високоліквідні; 

 середньоліквідні; 

 низьколіквідні; 

 неліквідні. 

За рівнем ризику: 

 високоризикові; 

 середньоризикові; 

 низькоризикові; 

 безризикові. 

Завдання до теми 

Завдання № 1.1 

Інвестор може купити акції корпорації за 600 грн, очікуючи дивіденди                 
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30 грн у перший рік і 50 грн через два роки. Через два роки він хотів би продати 

акції за ціною 650 грн. Інвестор припускає необхідну ставку прибутковості     

21 %. Чи потрібно інвестору купувати акції корпорації? 

Завдання № 1.2 

Суб’єкт підприємницької діяльності має виписаний контрагентом 

простий вексель на суму 700 тис. грн. з відстрочкою оплати 5 місяців. Для 

здійснення господарської діяльності суб’єкту підприємництва в звітному 

періоді необхідна сума грошових коштів, що становить 500 тис. грн.  

Для отримання коштів суб’єкт може звернутися до банку за кредитом зі 

ставкою відсотка 20 % річних (прості відсотки із щомісячним нарахуванням) 

строком на 5 місяців. Розрахуйте грошові потоки під час залучення коштів у 

кредит. 

Контрольні питання 

1. Визначте характерні ознаки економічної категорії «інвестиції». 

2. Назвіть вітчизняних і зарубіжних учених, які зробили найвагоміший 

внесок у розвиток інвестування як самостійної науки. 

3. Охарактеризуйте види інвестицій за об’єктами вкладання коштів 

(майна). 

4. Охарактеризуйте види інвестицій за періодом інвестування. 

5. Охарактеризуйте види інвестицій за формами власності інвесторів. 

6. Охарактеризуйте види інвестицій за регіональною ознакою. 

7. Визначте зміст інвестиційної діяльності та інвестиційного процесу. 

Література: [5, c. 13–18; 7, с. 29–43]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Методичні засади та методичний інструментарій інвестиційної 

діяльності  

Мета: розглянути об’єкти і суб’єкти інвестиційної діяльності; визначити 

методичний інструментарій інвестиційної діяльності; дослідити сучасні тенденції 

інвестиційної діяльності підприємств України. 
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Короткі теоретичні відомості 

Об’єкт інвестиційної діяльності – будь-яке майно, у тому числі основні 

фонди та оборотні кошти в усіх сферах народного господарства, цінні папери, 

цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, 

інші об’єкти власності, а також майнові права. 

Суб’єкт інвестиційної діяльності – учасники фінансово-економічних 

відносин, пов’язані з процесом нагромадження, вкладення капіталу в усіх його 

формах, для одержання прибутку. 

Інвестори – суб’єкти інвестиційної діяльності, що приймають рішення 

про вкладення власних, позикових і залучених майнових та інтелектуальних 

цінностей в об’єкти інвестування. 

Учасники інвестиційної діяльності – громадяни та юридичні особи 

України, інших держав, що забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці 

замовлень чи на підставі доручень інвестора. 

Інвестиційний цикл – комплекс заходів від моменту прийняття рішення 

про інвестування до завершальної стадії інвестиційного проекту. 

Інвестиційний комплекс – система підприємств і організацій, що 

виконують у виробництві функцію створення необхідних нерухомих основних 

фондів, достатніх для діяльності підприємств й організацій усіх галузей 

народного господарства. Інвестиційний менеджмент – процес управління всіма 

аспектами інвестиційної діяльності суб’єкта підприємництва, основна мета 

якого – забезпечити найефективнішу реалізацію інвестиційної стратегії 

суб’єктів підприємницької діяльності. 

Механізм інвестиційного менеджменту – система  основних елементів, 

які регулюють процес розроблення і реалізації інвестиційних рішень 

підприємства. Мета навчального курсу – вивчення чинної в Україні системи 

фінансування, кредитування й регулювання інвестиційної діяльності, виявлення 

її недоліків і можливих шляхів їх усунення. 

Предмет навчального курсу – економічні відносини, що виникають між 

учасниками інвестиційного процесу, і їх вплив на темпи зростання інвестицій в 
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Україні. Об’єктом вивчення є політика держави у сфері інвестування й 

накопичений досвід фінансового та грошово-кредитного регулювання 

інвестиційної діяльності в умовах ринкових відносин. 

Завдання навчального курсу: 

– розкрити економічну сутність інвестицій і інвестиційної діяльності; 

– розглянути основні поняття, що характеризують інвестиційний процес; 

значення і місце інвестицій у забезпеченні економічного розвитку країни; 

– визначити ступінь впливу фінансово-кредитної політики держави на 

інвестиційну активність суб’єктів господарювання; 

– надати критичну оцінку методів визначення ефективності 

інвестиційних проектів на практиці; 

– здійснити аналіз джерел фінансування інвестицій у реальний сектор 

економіки; 

– визначити значення банків в інвестиційному процесі й сформулювати 

рекомендації з посилення їх інвестиційної активності в сучасних умовах; 

– вивчити стан вітчизняного фондового ринку і його реальні можливості. 

Методологічним підґрунтям навчального курсу є практичні розробки 

вітчизняних учених і економістів, законодавчі й нормативні акти органів 

державного управління з регулювання інвестиційної діяльності в Україні. 

Інвестиції виражають всі види майнових і інтелектуальних цінностей, які 

направляються в об’єкти підприємницької діяльності для одержання прибутку 

або досягнення іншого корисного ефекту. 

Інвестиційний проект – обґрунтування економічної доцільності, обсягів і 

термінів проведення капітальних вкладень, у тому числі необхідну 

документацію, що розробляється відповідно до прийнятих стандартів, а також 

опис практичних дій щодо реалізації інвестицій (бізнес-план). 

Строк окупності інвестиційного проекту – часовий лаг від дня початку 

фінансування реального проекту до дня, коли різниця між отриманою сумою 

чистого прибутку разом з амортизаційними відрахуваннями та розміром 

капітальних вкладень набуде позитивного значення. 
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Ринок інвестицій являє  собою сферу, де відбувається купівля–продаж 

інвестиційних товарів за рівноважними цінами. 

Інвестиціями у формі інвестиційних товарів є: 

– рухоме й нерухоме майно; 

– кошти, цільові банківські вклади, цінні папери й інші фінансові активи; 

– майнові права, що випливають із авторського права, ліцензії, патенти, 

ноу-хау, програмні продукти для ЕОМ і ін.; 

– права користування землею й іншими природними ресурсами. 

Інвестори здійснюють капітальні вкладення з використанням власних і 

залучених коштів. Інвестори поділяються на: 

– інституціональних й індивідуальних; 

– стратегічних й портфельних; 

– вітчизняних й іноземних. 

Замовники – уповноважені на це інвесторами юридичні й фізичні особи, 

які реалізують інвестиційні проекти. 

Підрядники – юридичні й фізичні особи, що мають ліцензію й виконують 

роботи за договором підряду або державним контрактом, укладеним із 

замовником. Користувачі об’єктів капітальних вкладень – юридичні та фізичні 

особи, у тому числі іноземні, а також державні й муніципальні органи, іноземні 

держави, міжнародні організації, для яких створюються зазначені об’єкти. 

Ними можуть бути й інвестори. 

Завдання до теми 

Завдання № 2.1 

Для заснування нового бізнесу потрібно 350 тис. грн. Можливі два 

варіанти залучення коштів. 

Варіант 1. Випуск боргових зобов’язань на суму 150 тис. грн під 15 % 

плюс 200 тис. грн звичайних акцій номіналом 5 грн. 

Варіант 2. Випуск боргових зобов’язань на суму 170 тис. грн під 22 % 

плюс 180 тис. грн звичайних акцій номіналом 9 грн. 

Прибуток до сплати відсотків, податків та дивідендів прогнозується на 
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наступний рік на суму 95 680 грн. Ставка податку на прибуток – 19 %                 

(з 01 січня 2014 року – 16 %). Визначити дохід на акцію в кожному з варіантів, 

коли коефіцієнт капіталізації чистого прибутку складає 0,7. 

Завдання № 2.2 

Розглядаються два різні плани фінансування придбання обладнання 

вартістю 4 тис. грн: випуск 5 % облігацій та 6 % привілейованих акцій. 

Відомо, що загальна кількість звичайних акцій складає 400 шт. 

Прибуток до сплати відсотків і податків оцінюється на суму 2 тис. грн, а 

податок на прибуток складає 19 % (з 01 січня 2014 року – 16 %). 

Визначити кращий план фінансування, обчислити прибуток на одну 

звичайну акцію для кожного плану. Розв’язок рішення задачі оформити 

таблицею. 

Контрольні питання 

1. Як впливає співвідношення між інвестиціями та заощадженнями на 

макрорівні на розвиток країни? 

2. Хто такий інвестор та які його функції? 

3. В чому полягають особливості державного регулювання інвестиційної  

діяльності в Україні? 

4. Які основні функції інвестиційного менеджменту? 

5. Назвіть основні методи та форми здійснення інвестиційного аналізу. 

6. Які основні коефіцієнти розраховуються під час проведення 

інвестиційного аналізу? 

Література: [5, c. 23–37; 6, с. 48–63]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Оцінювання та прогнозування розвитку інвестиційного ринку 

Мета: розглянути поняття інвестиційного ринку; здійснити оцінювання та 

прогнозування розвитку інвестиційного ринку. 

Короткі теоретичні відомості 

Об’єкти інвестування за І. О. Бланком поділяються на: 
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– ринок прямих капіталовкладень, формою якого є нове будівництво, 

розширення, реконструкція, технічне переоснащення; 

– ринок об’єктів, що приватизуються (ідеться про ті об’єкти приватизації, 

які повністю продаються з аукціонів); 

– ринок нерухомості – має суттєвий потенціал до подальшого 

прискореного розвитку; 

– фондовий ринок (цінних паперів) перебуває в Україні у стадії 

становлення, однак з удосконаленням ринкової економічної системи буде 

одним з найвагоміших її секторів; 

– грошовий ринок – включає депозитні рахунки населення на строкових 

вкладах та вкладах до запитання. 

Інвестиційний ринок – це ринок об’єктів інвестування у всіх його 

формах, тобто це сукупність окремих ринків (об’єктів реального і фінансового 

інвестування), у складі якого виділяють ринок прямих капітальних вкладень, 

ринок об’єктів приватизації, ринок нерухомості, ринок інших об’єктів 

реального інвестування, фондовий ринок і грошовий ринок. Функціонування 

інвестиційного ринку забезпечують професійні посередники, які надають 

послуги учасникам ринку щодо спрощення операцій на ринку. Це комплекс 

підприємств і установ, які сприяють інвесторам (надають їм послуги) і 

встановлюють «правила функціонування ринку» (органи державного 

управління, що регулюють діяльність суб’єктів інвестиційної діяльності на 

ринку). Спеціалізованими учасниками фінансового ринку (за умови, що вони 

зареєстровані й допущені до відповідної форми діяльності державними 

органами, мають потрібний власний капітал) є:  

– фінансові брокери (посередники) виконують посередницькі функції під 

час здійснення операцій купівлі–продажу фінансових інструментів на кошти і 

за дорученням клієнта (комісійна діяльність);  

– інвестиційні консультанти надають послуги інвесторам щодо 

оцінювання та прогнозування ситуації на ринку, аналізу та добору об’єктів для 

інвестування, підготовки та проведення емісії цінних паперів, інформаційного 
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та правового обслуговування, оцінювання цінних паперів та їх портфеля, 

організації та оформлення операцій купівлі–продажу на інвестиційному ринку; 

– інвестиційні компанії здійснюють функції посередництва (дилера) у 

процесі організації інвестування коштів клієнта в цінні папери (за власні 

кошти), вкладання власних коштів у цінні папери, організації та гарантування 

емісії цінних паперів для клієнта, управління активами фондів взаємного 

інвестування. 

Згідно з українським законодавством повноправними учасниками 

фондового ринку є банки, які мають право бути професійними учасниками, 

інвестиційними консультантами, фінансовими брокерами. Окрему групу 

учасників інвестиційного ринку становлять інституціональні інвестори, тобто 

такі юридичні особи, діяльність яких безпосередньо пов’язана з накопиченням 

вільних коштів і їх інвестиційним використанням: страхові фірми; пенсійні 

фонди; інвестиційні фонди; довірчі товариства. 

Сегментація інвестиційного ринку – це сукупність ринку споживчих 

товарів, ринку споживчого кредиту, ринку інвестиційних товарів і ринку 

фінансових ресурсів. Ринок реальних активів пропонує такі інвестиційні товари 

та послуги: нерухомість, ділянки під будівництво (іпотечний ринок); 

обладнання, будівельні матеріали, дослідницькі, конструкторські, будівельні, 

монтажні, пуско-налагоджувальні та інші роботи і послуги (підрядний ринок); 

нові технології, ліцензії, патенти на винаходи і відкриття, досвід, знання, ноу-

хау, інжинірингові послуги (ринок інтелектуальних цінностей). 

Ринок фінансових ресурсів поділяється на: грошовий ринок (цінних 

паперів – боргових свідоцтв з термінами погашення менше одного року); ринок 

капіталів (довгострокових цінних паперів і корпоративних акцій); кредитний 

ринок (боргових зобов’язань за довгостроковими кредитами). Іноді цей ринок 

називають ринком позичкового капіталу.  

Найважливішою складовою ринку інвестицій є ринок інвестиційних 

товарів. Основним інвестиційним товаром є продукція проектно-дослідних, 

будівельних, монтажних підприємств, фірм і постачальників матеріально-
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технічних ресурсів, яка в основному забезпечує інвестиційний процес. Стан 

інвестиційного ринку в цілому та окремих його складових сегментів 

характеризують такі елементи, як попит, пропозиція, ціна і конкуренція. Їх 

співвідношення постійно змінюється. Ступінь активності інвестиційного ринку, 

співвідношення окремих його елементів здійснюється шляхом вивчення 

ринкової кон’юнктури. Ринкова кон’юнктура – це форма прояву на 

інвестиційному ринку в цілому і на окремих його сегментах системи чинників 

(умов), що визначають співвідношення попиту, пропозиції, цін і рівня 

конкуренції. 

Завдання до теми 

Завдання № 3.1 

Підприємство вклало в інвестиційний проект певну суму коштів. За рівня 

інфляції 15 % у перший рік реалізації проекту підприємство отримало збиток 

150 тис. грн, у 2 рік – прибуток 300 тис. грн, у 3 рік – прибуток 400 тис. грн. 

Чиста приведена вартість проекту склала 280 тис. грн. Визначити суму 

первісних інвестицій. 

Завдання № 3.2 

На даний час на підприємстві існує можливість реалізації трьох проектів, 

що відповідають потребам підприємства (табл. 1). Вам потрібно на основі 

наступних даних розрахувати показники чистого приведеного доходу (ЧПД), 

індексу доходності (Ід) та періоду окупності (По) інвестиційних проектів А, В, 

С, на підставі яких зробити аналітичні висновки відносно інвестиційної 

привабливості альтернативних варіантів капітальних вкладень. 

Таблиця 1 – Інвестиційні витрати і грошові потоки, тис. грн. 

Період часу (t), 

років 
Проект А Проект В Проект С 

0 -320 -320 -320 

1 +50 +100 +170 

2 +100 +200 +170 

3 +125 +150 +170 

4 +200 +50 +170 

5 +250 +150 +170 
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Проектна дисконтна ставка дорівнює 12 %. 

Контрольні питання 

1. Розкрийте сутність і значення інвестиційного ринку. 

2. Опишіть взаємодію ринків у процесі здійснення інвестиційної 

діяльності. 

3. Охарактеризуйте поняття кон’юнктури інвестиційного ринку. 

4. Розкрийте значення інвестиційного ринку. 

5. Назвіть принципи вивчення макроекономічних показників розвитку 

інвестиційного ринку. 

6. Розгляньте взаємозв’язок стадії циклу економічного розвитку країни 

та кон’юнктури інвестиційного ринку. 

7. Охарактеризуйте показники інвестиційної привабливості країни, її 

регіонів та окремих підприємств. 

Література: [7, с. 50–65; 8, с. 84–102; 15, с. 29–43]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Інвестиційна стратегія підприємства 

Мета: розглянути стратегічні завдання інвестиційної діяльності 

підприємства; обґрунтувати зв’язок інвестиційної стратегії з концепцією 

життєвого циклу підприємства. 

Короткі теоретичні відомості 

Інвестиційна стратегія – це система довгострокових цілей інвестиційної 

діяльності підприємства та напрямів їх реалізації. Вона є пріоритетом напрямів 

і форм інвестиційної діяльності, характер формування інвестиційних ресурсів і 

послідовність етапів реалізації довгострокових цілей. 

Інвестиційний потенціал підприємства – оцінка слабких і  сильних сторін 

підприємства, що визначають особливості його інвестиційної діяльності (частка 

ринку, конкурентоспроможність продукції й виробництва, фінансовий стан, 

виробнича та інформаційна база). 

Інвестиційна політика – це форма реалізації інвестиційної ідеології та 
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стратегій підприємства за напрямами найважливіших аспектів інвестиційної 

діяльності за окремими етапами її реалізації. 

Процес розроблення інвестиційної стратегії – це важлива складова 

частини загальної системи стратегічного вибору підприємства, основним 

елементом якого є місія, загальні цілі розвитку, система функціональних 

стратегій щодо окремих видів діяльності, способи формування і розподілу 

ресурсів. Підприємство як об’єкт стратегічного інвестиційного управління – це 

відкрита комплексна система, яка інтегрує всі напрями і форми інвестиційної 

діяльності різних структурних господарств його підрозділів. 

Стратегічний інвестиційний центр – це самостійна структурна одиниця 

підприємства (організації), яка спеціалізується на виконанні окремих функцій 

чи напрямів інвестиційної діяльності, що забезпечує ефективну господарську 

діяльність окремих стратегічних сфер господарства і підприємства в цілому. 

Портфельна інвестиційна стратегія – це стратегія підприємства, яка 

дозволяє максимізувати інвестиційний прибуток (з достатнім зниженням рівня 

інвестиційного ризику) унаслідок правильного співвідношення підрозділів 

міжгалузевих напрямів. Інвестиційна стратегія знаходиться у певній 

співпідпорядкованості з іншими елементами стратегічного вибору 

підприємства, а також залежить від його життєвого циклу. Розуміння 

взаємозв’язку інвестиційної стратегії з іншими найважливішими елементами 

стратегічного вибору підприємства дозволяє зробити більш ефективним процес 

її розробки. Обґрунтування інвестиційної стратегії має бути пов’язане з 

концепцією життєвого циклу підприємства (ЖЦП) та визначеною на цій 

підставі загальною стратегією. Існує взаємний зв’язок між етапами ЖЦП та 

загальними стратегіями: розроблення та реалізація відповідних стратегій 

впливає на ЖЦП, а сама конкретна фаза ЖЦП визначає підходи до розроблення 

стратегії. 

В економічній літературі прийнято виділяти такі загальні стратегії: 

зростання, підтримки, реструктуризації, скорочення діяльності, ліквідації, а 

також комбінації названих стратегій. За єдиного загального стратегічного 
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напряму можливе одночасне застосування різних стратегій для окремих 

підрозділів (цехів, дільниць) або для різних продуктів. Залежно від фази ЖЦП 

змінюється зміст стратегічного набору, тобто мають різне спрямування 

продуктово-товарні, виробничі, маркетингові, організаційні та інші стратегії. 

З галузевим вибором інвестиційної діяльності пов’язано дві принципові 

інвестиційні стратегії: 

– конкурентна – спрямована на забезпечення максимізації інвестиційного 

прибутку в рамках однієї галузі. 

– портфельна – дозволяє максимізувати інвестиційний прибуток (з 

одночасним зниженням рівня інвестиційного ризику). 

Завдання до теми 

Завдання № 4.1 

Сума первісних інвестицій підприємства становить 350 тис. грн. Проект 

розрахований на 4 роки. У перший рік планується отримання збитку на суму 

200 тис. грн, а починаючи з 2 року прибутки: 2 рік – 250 тис. грн, 3 рік –         

275 тис. грн, 4 рік – 350 тис. грн. Ставка дисконтування складає 12 %. 

Розрахувати чисту приведену вартість інвестицій. 

Завдання № 4.2 

Розрахуйте основні оцінні показники проектів «А» і «Б» за даними табл. 

2. Заповніть узагальнювальну таблицю для прийняття рішення про доцільність 

проекту для підприємства. 

Таблиця 2 – Вихідні дані для розрахунку проектів «А» і «Б» 

Показники 
Проекти 

А Б 

1. Сума інвестицій, тис. грн 55 70 

2. Термін експлуатації проектів, років 3 4 

3. Щорічний прибуток, тис. грн 20 37 

4. Річна ставка дисконтування , % 11 10 

 

Контрольні питання 

1. Розкрийте сутність інвестиційної стратегії. 
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2. Охарактеризуйте значення інвестиційної стратегії у розвитку 

підприємства. 

3. Назвіть складові, що формують стратегічний інвестиційний рівень 

підприємства. 

4. Визначте принципи та етапи процесу розроблення інвестиційної 

стратегії підприємства. 

5. Назвіть основні параметри оцінювання результативності розробленої 

інвестиційної стратегії. 

6. Розгляньте класифікацію стратегічних цілей інвестиційної діяльності. 

7. Охарактеризуйте основні елементи оцінювання інвестиційної 

привабливості регіонів країни. 

Література: [7, c. 105–126; 9, с. 42–63]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства  

Мета: розглянути основні принципи політики формування інвестиційних 

ресурсів; закріпити теоретичні знання щодо класифікації інвестиційних ресурсів 

підприємства. 

Короткі теоретичні відомості 

Інвестиційні ресурси підприємства являють собою всі форми капіталу, 

залученого ним для здійснення вкладень в об’єкти реального та фінансового 

інвестування. 

Політика формування інвестиційних ресурсів – це частина загальної 

інвестиційної стратегії підприємства, що полягає в забезпеченні необхідного 

рівня самофінансування його інвестиційної діяльності та найбільш ефективних 

форм залучення позикового капіталу з різних джерел для здійснення інвестицій. 

Власні інвестиційні ресурси – характеризують загальну вартість засобів 

підприємства, що забезпечують його інвестиційну діяльність і належну йому на 

правах власності. 
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Позикові інвестиційні ресурси – характеризують сформований 

підприємством капітал у всіх його формах на поворотній основі. Усі форми 

позикового капіталу, що використовуються підприємством в інвестиційній 

діяльності, являють собою його фінансові зобов’язання, що підлягають 

погашенню в передбачений термін. 

Інвестиційні ресурси у грошовій формі є найбільш розповсюдженим їх 

видом, приваблюваним підприємством. Універсальність цього виду 

інвестиційних ресурсів виявляється в тім, що вони легко можуть бути 

трансформовані в будь-яку форму активів, необхідних підприємству для 

здійснення інвестиційної діяльності. 

Інвестиційні ресурси у фінансовій формі залучаються підприємством у 

вигляді різноманітних фінансових інструментів, унесених у його статутний 

фонд. Такими фінансовими інструментами можуть бути акції, облігації, 

депозитні рахунки і сертифікати банків та інші їхні види. 

Інвестиційні ресурси в матеріальній формі  залучаються підприємством у 

вигляді різноманітних капітальних товарів (машин, устаткування, будинків, 

приміщень, сировини, матеріалів, напівфабрикатів і т. п.). 

Інвестиційні ресурси в нематеріальній формі залучаються підприємством 

у вигляді різноманітних нематеріальних активів, що не мають речової форми, 

але беруть безпосередню участь у його господарській діяльності та формуванні 

прибутку. Інвестиційні ресурси, приваблювані на довгостроковій основі – 

складаються з власного капіталу, а також з позикового капіталу з терміном 

використання більше одного року. 

Інвестиційні ресурси, приваблювані на короткостроковій основі – 

формуються підприємством на період до одного року для задоволення 

тимчасових інвестиційних потреб. Фінансовий леверидж характеризує 

використання підприємством залучених коштів, яке впливає на зміну 

коефіцієнта рентабельності власного капіталу. 

Форми інвестиційних ресурсів: 

– фінансові (грошові кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти); 
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– матеріальні (основні та оборотні засоби); 

– нематеріальні (інновації, товарні знаки, ліцензії, патенти, права 

користування, інші інтелектуальні цінності); 

– трудові (відповідно до штатного розкладу та за тимчасовими угодами). 

Класифікація інвестиційних ресурсів підприємства. 

За характером власності: 

– власні; 

– позикові. 

За групами джерел залучення відносно підприємства: 

– інвестиційні ресурси, що формуються з внутрішніх джерел; 

– інвестиційні ресурси, що формуються із зовнішніх джерел. 

За забезпеченням окремих стадій інвестиційного процесу: 

– інвестиційні ресурси, які забезпечують передінвестиційну стадію; 

– інвестиційні ресурси, які забезпечують інвестиційну стадію; 

– інвестиційні ресурси, які забезпечують післяінвестиційну стадію. 

За періодом залучення: 

– інвестиційні ресурси, що залучаються на довгостроковий період; 

– інвестиційні ресурси, що залучаються на короткостроковий період. 

За національною належністю власників капіталу: 

– інвестиційні ресурси, що формуються за рахунок вітчизняного капіталу; 

– інвестиційні ресурси, що формуються за рахунок іноземного капіталу. 

За цільовим напрямом використання: 

– інвестиційні ресурси, які призначені для використання в процесі 

реального інвестування; 

– інвестиційні ресурси, які призначені для використання в процесі 

фінансового інвестування. 

Завдання до теми 

Завдання № 5.1 

Надайте оцінку відносних переваг реалізації інвестиційних проектів (табл. 

3). 
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Таблиця 3 – Вихідні дані для розрахунку проектів «А» і «Б» 

Показники 
Проекти 

А Б В Г 

1. Сума інвестицій, тис. грн 20 25 28 30 

2. Термін експлуатації, рік 3 4 5 5 

3. Чистий прибуток за один рік, тис. грн 6 4 5 7 

 

Завдання № 5.2 

Припустимо, що в наступні 5 років фірма сподівається отримати 

відповідно такі чисті прибутки: 500 тис. грн, 700 тис. грн, 750 тис. грн,             

780 тис. грн, 820 тис. грн. Визначте середню ставку прибутковості, якщо 

початкові інвестиції складають 490 тис. грн. 

Контрольні питання 

1. Розкрийте сутність і класифікацію інвестиційних ресурсів. 

2. Які існують джерела формування інвестиційних ресурсів? 

3. Які основні переваги власних джерел фінансування інвестицій? 

4. Опишіть послідовність розроблення політики формування 

інвестиційних ресурсів підприємства. 

5. Назвіть основні недоліки у використанні залучених джерел в 

інвестиційних цілях. 

6. Які основні переваги та недоліки використання позикових джерел 

фінансування? 

7. Розкрийте сутність методу оптимізації структури капіталу. 

8. Як розраховується ефект фінансового левериджу? 

Література: [7, с. 130–145; 8, с. 114–123; 15, с. 58–72]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема. Управління реальними інвестиціями підприємства 

Мета: розглянути сутність управління реальними інвестиціями 

підприємства; вивчити види і форми реальних інвестицій; навчитися 
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розраховувати вартість грошей за умов часу та майбутню і поточну вартість 

щорічного платежу (ануїтету). 

Короткі теоретичні відомості 

Реальні інвестиції – це вкладання коштів у реальні активи як матеріальні 

(основні та оборотні виробничі засоби, будівлі, споруди, обладнання, товарно-

матеріальні цінності), так і нематеріальні (патенти, ліцензії, «ноу-хау», 

технічна, науково-практична, інструктивна, технологічна, проектно-

кошторисна й інша документація). Термін «реальні інвестиції» застосовується в 

міжнародній практиці економічного аналізу і, зокрема, використовується у 

системі національних рахунків ООН. Реальні інвестиції існують у вигляді: 

– нетто-інвестицій, або початкових інвестицій, які здійснюються за 

проектом або під час купівлі підприємства ( фірми); 

– реінвестицій (знову вивільнені інвестиційні ресурси, які 

використовуються на придбання нових засобів виробництва). 

Нетто-інвестиції разом із реінвестиціями утворюють брутто-інвестиції. 

Інвестиції в основний капітал забезпечують приріст матеріальних активів 

збільшення виробничих фондів, амортизація яких, у свою чергу, є джерелом 

подальшого розвитку виробництва. Інвестування оборотного капіталу 

необхідне для відтворювальних процесів у виробництві, сприяє його 

розширенню та збільшенню доходу. Для забезпечення безперервності процесу 

відтворення товаровиробники повинні мати не тільки основний, але й 

оборотний капітал (оборотні фонди). 

На відміну від основного капіталу, оборотний споживається в одному 

виробничому циклі та його вартість повністю переноситься на вартість 

виготовленої продукції. Він не бере участі у створенні вартості, а обслуговує 

тільки процес обігу товарів. Реальні інвестиції повністю спрямовуються на 

збільшення виробничого капіталу, тобто в основний капітал і на приріст 

товарно-матеріальних запасів, а також у нематеріальні активи. 

Реальні інвестиції здійснюються підприємствами в різних формах, 

основними з яких є:  
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– привласнення цілих майнових комплексів. 

– нове будівництво. 

– перепрофілювання. 

– реконструкція. 

– модернізація. 

– обновлення окремих видів обладнання. 

– інноваційне інвестування в нематеріальні активи. 

– інвестування приросту запасів матеріальних оборотних активів. 

Вартість грошей за умов часу 

Концепція оцінювання грошей у часі ґрунтується на тому, що вартість 

грошей з плином часу змінюється з урахуванням норм прибутку на ринку 

грошей. Нормою прибутку часто є позичковий відсоток, тобто сума доходу від 

використання грошей на ринку капіталів. У процесі порівняння вартості коштів 

застосовують два поняття: майбутня вартість коштів (FV – future value) і 

теперішня вартість коштів (PV – present value). Взаємозв’язок між цими 

показниками визначається за формулою: 

FV = PV (1+к)n,       (2) 

де к – рівень прибутковості (коефіцієнт дисконтування), який ураховує зміну 

вартості грошей у часі. 

Майбутня та поточна вартість щорічного платежу (ануїтету) 

Прикладом щорічних відрахувань може бути формування фонду 

амортизації. Вартість виробничого обладнання така велика, що замінити його 

після повного спрацювання тільки за рахунок прибутку неможливо. Але для 

того, щоб амортизаційні відрахування зайняли відведене їм місце, економісти 

та менеджери повинні з точністю уявляти, яку суму грошей вони будуть мати в 

майбутньому за умов конкретних відрахувань на сьогодні. 

FVAn =  PMTt х (1 + k) n-t,    (3) 

де FVAn – майбутня вартість ануїтету; PMTt – грошова сплата в кінці періоду t; 

k – рівень прибутковості; n – загальна кількість періодів, протягом яких існує 

інвестиційний проект. 
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Якщо платежі однакові за кожен період, то формула матиме вигляд: 

FVA n = PMT х FVA1 n, k,    (4) 

де  FVA n  – майбутня вартість ануїтету, PMT – платіж, зроблений наприкінці 

періоду; k – коефіцієнт дисконтування (рівень прибутковості); n – кількість 

періодів існування інвестиційного проекту; FVA1n, k – майбутня вартість 

ануїтету в одну грошову одиницю на кінець кожного періоду отримання 

прибутків протягом n періодів і рівні прибутковості k. 

FVA1 n, k = [(1+ k)n - 1] / k.     (5) 

FVA1 n, k можна визначити за додатком А. 

Визначення поточної вартості – це зворотна задача, а саме визначення 

вартості майбутнього платежу на сьогодні. 

PVA n =  PMT t  ,      (6) 

                  (1+k) t 

де PVA n – поточна вартість ануїтету, PMT t – майбутній платіж у кінці періоду 

t; k – норма прибутковості (коефіцієнт дисконтування); n – кількість періодів, 

протягом яких у майбутньому надходитимуть прибутки від сучасних 

інвестицій. 

У разі, якщо платежі по ануїтету однакові у кожному періоді, рівняння 

(5) можна записати  у вигляді: 

PVA n = PMT x PVA1 n, k ,     (7) 

де PVA1 n, k – поточна вартість ануїтету в одну грошову одиницю на кінець 

кожного з n періодів і коефіцієнта дисконтування k. 

PVA1 n, k  =  [1 - 1/(1 + k)n] .      (8) 

     k 

PVA1 n, k можна визначити за додатком Б. 

Завдання до теми 

Завдання № 6.1 

Підприємство планує нові капітальні вкладення протягом трьох років:    

90 тис. грн у першому році, 70 тис. грн – у другому, 50 тис. грн – у третьому. 

Інвестиційний проект розрахований на 10 років з повним освоєнням знову 
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введених потужностей лише на п’ятому році, коли планований річний чистий 

грошовий доход становитиме 75 тис. грн. Збільшення чистого річного 

грошового доходу в перші чотири роки за планом складатиме 40, 50, 70, 90 % 

відповідно за роками від першого до четвертого. Підприємство потребує, як 

мінімум, 18 % віддачі при інвестуванні коштів. Визначте чистий наведений 

ефект від реалізації проекту, дисконтний строк окупності та індекс 

рентабельності проекту. Як зміниться ефективність проекту, якщо необхідний 

показник віддачі складатиме 20 %? 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте особливості здійснення реальних інвестицій. 

2. Які основні форми відтворення реальних інвестицій? 

3. Чим відрізняються між собою основне та супутнє інвестування? 

4. Як впливає амортизаційна політика на обсяги інвестиції в основний та 

оборотний капітал підприємства? 

5. Що характеризує структура капітальних вкладень? 

6. Розкрийте сутність політики управління реальними інвестиціями. 

7. Визначте загальний обсяг реального інвестування в попередньому та 

майбутньому періоді. 

Література: [7, с. 151–178; 8, с. 132–156; 15, с. 85–94]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Правила прийняття інвестиційних рішень 

Мета: розглянути критерії прийняття інвестиційних рішень; визначити 

методи оцінювання інвестицій, які засновані на дисконтуванні грошових 

надходжень. 

Короткі теоретичні відомості 

Усі інвестиційні рішення можна класифікувати так: 

– обов’язкові інвестиції, тобто ті, які необхідні, щоб фірма могла 

продовжувати свою діяльність: 

– рішення, спрямовані на зниження видатків; 
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– рішення про придбання фінансових активів; 

– рішення про освоєння нових ринків і послуг; 

– рішення про придбання НМА. 

Критерії прийняття інвестиційних рішень: 

1. Критерії, які дозволяють оцінити реальність проекту: 

– нормативні критерії (правові), тобто норми національного, 

міжнародного права, вимоги стандартів, конвенцій, патентоможливості тощо; 

– ресурсні критерії за видами: 

– науково-технічні критерії; 

– технологічні критерії; 

– виробничі критерії; 

– обсяг і джерела фінансових ресурсів. 

2. Кількісні критерії, які дозволяють оцінити доцільність реалізації 

проекту: 

– відповідність мети проекту на довгу перспективу цілям розвитку 

інвестиційного середовища; 

– ризики та фінансові наслідки (чи призводять вони додатково до 

інвестиційних видатків або зниження очікуваного обсягу виробництва, ціни чи 

продажу); 

– ступінь стійкості проекту; 

– імовірність проектування сценарію та стану інвестиційного середовища. 

3. Кількісні критерії (фінансово-економічні), які дозволяють вибрати з 

тих проектів, реалізація яких доцільна (критерії сприйняття): 

– вартість проекту; 

– чиста поточна вартість; 

– прибуток; 

– рентабельність; 

– внутрішня норма прибутку; 

– період окупності; 
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– чутливість прибутку до горизонту (строку) планування, до змін у 

діловому середовищі, до помилки в оцінюванні даних. 

Методи оцінювання інвестицій, які засновані на дисконтуванні 

грошових надходжень 

Чиста поточна вартість за різних умов надходження інвестиційних 

вкладень 

Для оцінювання прибутковості інвестиційних проектів дуже важливо 

порівняти витрати з майбутніми прибутками, уживаючи показник чистої 

поточної вартості, яка може бути визначена для двох випадків: 

а) за одноразових інвестиційних вкладень: 

NPV =  CF1  +   CF2    + ... + CFn    -  I0 =  CFt     - I0,  (9) 

  (1+ k)1   (1+ k)2         (1+ k)n              (1+ k)t 

де NPV – чиста поточна вартість проекту; CFt – грошові надходження 

наприкінці періоду t; I0 – початкові інвестиційні вкладення; 

б) при часткових інвестиційних вкладеннях: 

NPV =  CFt     -  _It__    ,      (10) 

     (1+ k)t
 (1+ k)t 

де It – інвестиційні вкладення в періоді t. 

Якщо чиста поточна вартість проекту позитивна, то проект може бути 

прийнятий для реалізації. Для того, щоб оцінити привабливість інвестиційного 

проекту, необхідно привести всі грошові надходження до їх цінності на 

сьогодні. Якщо прибутки перевищують витрати, то слід прийняти рішення 

щодо інвестування. В іншому разі потрібно відмовитися від інвестування. 

Рентабельність інвестицій 

Рентабельність інвестицій PI – це показник, який дозволяє визначити, 

якою мірою збільшується цінність підприємства на 1 грошову одиницю 

інвестицій.  

n     C Ft 
    -------- 
t =1 (1+ k) t 

РI = ----------------  ,            (11), 
I 0 



30 
 

де CFt  – грошові надходження наприкінці періоду t; I0 – початкові інвестиції. 

Якщо інвестиції надходять частками за деякий час, формула (11) матиме 

вигляд: 

n      C F 
    -------- 
t =1 (1+ k) t 

PI = ---------------- ,             (12), 
n        I t 
    -------- 
t =1 (1+ k) t 

де I t – інвестиційні витрати за період t. 

Внутрішня норма окупності 

Внутрішня норма окупності – це коефіцієнт дисконтування, за якого 

чиста поточна вартість дорівнює нулю. Це може бути тоді, коли витрати на 

реалізацію інвестиційного проекту  дорівнюють грошовим надходженням за 

весь строк існування інвестиційного проекту. 

Існують два методи визначення внутрішньої норми окупності: 

– коли інвестиції надходять одноразово та грошові надходження від 

інвестиційного проекту однакові; 

– коли інвестиції надходять частинами та грошові надходження 

неоднакові.  

У першому випадку розрахунки ведуться через одиничний ануїтет, 

шляхом вибору потрібного коефіцієнта дисконтування (додаток А і додаток Б). 

У другому випадку внутрішня норма окупності визначається методом підбору 

потрібного коефіцієнта дисконтування. 

Правила прийняття інвестиційних рішень: 

– інвестувати грошові кошти у виробництво чи цінні папери має сенс, 

якщо можна отримати чистий прибуток вищий, ніж від зберігання грошей у 

банку; 

– інвестувати кошти має сенс, якщо рентабельність інвестицій більше 

темпів росту інфляції; 

– інвестувати має сенс тільки у найбільш рентабельні з урахуванням 

дисконтування проекти. 
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Завдання до теми 

Завдання № 7.1 

За допомогою показника NPV оцінити рівень ефективності проекту з 

дворічним строком реалізації, якщо інвестиційні витрати складають 1200 тис. 

грн, дисконтна ставка – 11 %, величина чистого грошового потоку за перший 

рік – 1500 тис. грн, за другий рік – 1700 тис. грн. 

Завдання № 7.2 

Підприємство вирішило вкласти вільні кошти на суму 20 тис. грн строком 

на 3 роки. Є три альтернативних варіанти вкладень. За першим варіантом 

кошти вносять на депозитний рахунок банку із щорічним нарахуванням 

складних відсотків за ставкою 21 %, за другим – щорічне нарахування 25 %, за 

третім – щомісячне нарахування складних відсотків за ставкою 18 % річних. 

Необхідно, не враховуючи рівень ризику, визначити найкращий варіант 

вкладення коштів. 

Контрольні питання 

1. Розгляньте класифікацію інвестиційних рішень. 

2. Охарактеризуйте основні фази та стадії циклу проекту. 

3. Чим відрізняється ТЕО проекту від бізнес-плану? 

4. У чому полягає економічна сутність концепції вартості грошей у часі? 

5. Як змінюється майбутня вартість грошей зі збільшенням тривалості 

інвестування? 

6. Який грошовий потік називається ануїтетом? 

7. Що надає можливість визначити розрахунок теперішньої та 

майбутньої вартості ануїтету? Наведіть приклади. 

8. У чому полягає основна схема оцінювання ефективності інвестицій без 

урахування та з урахуванням зміни вартості грошей у часі? 

9. Охарактеризуйте метод NРV? 

10. Назвіть основні переваги та недоліки методів оцінювання доцільності 

інвестицій? 

Література: [7, с. 180–197; 8, с. 162–181; 16, с. 96–104]. 
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Практичне заняття № 8 

Тема. Формування програми реальних інвестицій підприємства 

Мета: розглянути основні класифікаційні ознаки проектів; визначити 

принципи та послідовність оцінювання реальних інвестиційних проектів; 

навчитися формувати програму реальних інвестицій. 

Короткі теоретичні відомості 

Реальні інвестиції здійснюються у формі інвестиційного проекту. Поняття 

«інвестиційний проект» має два значення: 

– діяльність, яка передбачає здійснення комплексу заходів для досягнення 

визначеної мети за обмежених ресурсів у визначені терміни; 

– система організаційно-правових і розрахунково-фінансових документів, 

що необхідні для здійснення визначених заходів, які містять їх опис. 

За допомогою інвестиційного проекту розв’язується важливе завдання 

щодо з’ясування та обґрунтування технічної можливості й економічної 

доцільності створення об’єкта підприємницької діяльності вибраної цільової 

спрямованості. Усвідомлене рішення про інвестування в об’єкти 

підприємницької діяльності може бути прийнято лише на підставі ретельно 

опрацьованого інвестиційного проекту. 

Залежно від значущості (масштабу) проекти поділяються на: 

– глобальні, реалізація яких істотно впливає на економічну, соціальну чи 

екологічну ситуацію у світі; 

– народногосподарські, реалізація яких істотно впливає на економічну, 

соціальну чи екологічну ситуацію в країні; для їхнього оцінювання можна 

обмежитися урахуванням тільки перелічених чинників; 

– великомасштабні, реалізація яких істотно впливає на економічну, 

соціальну чи екологічну ситуацію в окремих регіонах чи галузях країни, для їх 

оцінювання можна не враховувати вплив цих проектів на ситуацію в інших 

регіонах чи галузях народного господарства; 

– локальні, реалізація яких істотно не впливає на економічну, соціальну та 

екологічну ситуацію в регіоні й не змінює рівень і структуру цін на товарних 
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ринках. 

Проекти прийнято поділяти на тактичні та стратегічні. 

Тактичні – проекти, пов’язані із збільшенням обсягів виготовлення 

продукції, підвищенням якості, модернізацією обладнання. 

Стратегічні – проекти, що передбачають зміну форм власності або 

кардинальну зміну характеру виробництва. 

Життєвий цикл проекту – це час від першої затрати до останньої вигоди 

проекту. Він відображає розвиток проекту, роботи, які проводяться на різних 

стадіях його підготовки, реалізації та експлуатації. Цикл проекту є певною схемою 

або алгоритмом, за допомогою якого встановлюється певна послідовність дій під 

час його розроблення та впровадження. Програмою промислового розвитку ООН 

(UNIDO) запропоновано бачення проекту як циклу, що складається з трьох 

окремих фаз –  передінвестиційної, інвестиційної та експлуатаційної: 

I. Передінвестиційна фаза має такі стадії: 

а) пошук інвестиційних концепцій (opportunity studies);  

б) попередня підготовка проекту (pre-feasibility studies); 

в) остаточне формулювання проекту та оцінювання прийнятності (fasibility 

studies); 

г) етап фінального розгляду проекту і прийняття рішення (final evaluation).  

II. Інвестиційна фаза: 

а) установлення правової, фінансової та організаційної засад для здійснення 

проекту; 

б) придбання і передача технологій; 

в) детальне проектне опрацювання й укладання контрактів;  

г) придбання землі; 

д) будівельні роботи і встановлення обладнання;  

ж) передвиробничий маркетинг; 

з) набір і навчання персоналу; 

е) здавання в експлуатацію і запуск. 

III. Фаза експлуатації: розглядається у довгостроковому та 
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короткостроковому планах. У короткостроковому плані вивчається можливе 

виникнення проблем, пов’язаних із застосуванням вибраної технології, 

функціонування обладнання, кваліфікацією персоналу.  

У довгостроковому – обрана стратегія та сукупні витрати на виробництво і 

маркетинг, а також надходження від продажу. 

Структура розроблення інвестиційного проекту включає: 

– коротку характеристику інвестиційного проекту; 

– характеристику галузі, у якій реалізується проект; 

– характеристику продукту чи послуги; 

– розміщення об’єкта; 

– аналіз ринку; 

– запланований обсяг і структуру виробництва продукції; 

– забезпеченість випуску продукції основними ресурсами; 

– стратегію маркетингу; 

– управління реалізацією інвестиційного проекту (план дій); 

– оцінювання ризику та форми страхування; 

– фінансовий план; 

– стратегію фінансування інвестиційного проекту. 

Розрізняють три види оцінювання ефективності інвестицій: фінансове, 

бюджетне та економічне. 

Фінансове оцінювання передбачає фінансові результати реалізації проекту 

для його безпосередніх учасників. Це оцінювання базується на очікуваній нормі 

дохідності, яка влаштовує всіх суб’єктів інвестування. При цьому інші наслідки 

впровадження проекту не враховуються.  

Бюджетне оцінювання ефективності відображає фінансові наслідки для 

різних рівнів бюджетів, тобто очікувані співвідношення видатків, податків і зборів.  

Показником бюджетної ефективності є різниця між податками та видатками 

певного рівня бюджету, рівень яких залежить від упровадження конкретного 

проекту. Економічна ефективність інвестиційного проекту – це різниця між 

результатами і витратами за межами фінансової ефективності прямих учасників 
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проекту. Економічна оцінка характеризує ефективність проекту для народного 

господарства або галузі, групи підприємств, регіону тощо. 

Принципи формування інвестиційної програми: 

– багатокритеріальний відбір проектів в інвестиційну програму; 

– диференціація  критеріїв відбору за видами інвестиційних проектів; 

– облік об’єктивних обмежень інвестиційної діяльності підприємств; 

– забезпечення зв’язку інвестиційної програми з виробничою і фінансовою 

програмою підприємства; 

– забезпечення збалансованості інвестиційної програми за зовнішніми 

параметрами. 

Основні етапи формування програми реальних інвестицій підприємства: 

– вибір головного критерію відбору проектів в інвестиційну програму 

підприємства; 

– диференціація кількісних значень головного критерію відбору за видами 

інвестиційних проектів для обґрунтування інвестиційних рішень; 

– побудова системи обмежень відбору проектів в інвестиційну програму за 

вибраним головним критерієм; 

– ранжування інвестиційних проектів, що розглядаються за головним 

критерієм і системи обмежень; 

– формування інвестиційної програми в умовах обмежень параметрів 

операційної діяльності; 

– формування інвестиційної програми в умовах обмежень середньозваженої 

вартості інвестиційних ресурсів; 

– формування інвестиційної програми в умовах обмежень загального обсягу 

інвестиційних ресурсів; 

– оцінювання сформованої інвестиційної програми за рівнем дохідності, 

ризику і ліквідності. 

Завдання до теми 

Завдання № 8.1 

Підприємство планує встановити нову технологічну лінію з випуску 
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промислової продукції. Вартість устаткування становить 15 млн. грн, строк 

експлуатації лінії – 6 років. 

На підставі даних про грошові потоки інвестиційного проекту, поданих у 

табл. 4, визначте чистий наведений ефект від реалізації проекту й обґрунтуйте 

доцільність ухвалення інвестиційного рішення. 

Таблиця 4 – Грошові потоки інвестиційного проекту 

Період часу, років Грошовий потік, тис. грн 

0 -15000 

1 2900 

2 2500 

3 4100 

4 4350 

5 4450 

6 3500 

Контрольні питання 

1. Назвіть види інвестиційних проектів і вимоги до їх розроблення. 

2. Охарактеризуйте принципи та послідовність оцінювання реальних 

інвестиційних проектів. 

3. Сформулюйте програму реальних інвестицій. 

4. Опишіть зміст розділів бізнес-плану інвестиційного проекту. 

5. Назвіть принципи оцінювання ефективності реальних інвестиційних 

проектів. 

6. Назвіть переваги й недоліки показників ефективності інвестиційних 

проектів. 

7. Охарактеризуйте взаємозв’язок показників чистого приведеного 

доходу і внутрішньої норми дохідності. 

Література: [7, с. 202–224; 8, с. 190–198; 16, с. 106–112]. 
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Практичне заняття № 9 

Тема. Особливості управління інноваційними інвестиціями 

підприємства 

Мета: розглянути основні види інноваційних інвестицій; закріпити 

теоретичні знання щодо основних принципів і джерел фінансування інноваційної 

діяльності підприємств. 

Короткі теоретичні відомості 

Основною формою реальних інвестицій є інноваційні інвестиції, які 

реалізуються в процесі інноваційної діяльності підприємства. 

Інновації – це новостворені (застосовані) і (або) удосконалені 

конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-

технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 

характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) 

соціальної сфери. Розрізняють такі інновації: 

– товарна – введення нового продукту; 

– технологічна – введення нового методу виробництва; 

– ринкова – створення нового ринку товарів або послуг; 

– маркетингова – освоєння нового джерела постачання сировини або 

напівфабрикатів; 

– управлінська – реорганізація структури управління; 

– соціальна – упровадження заходів щодо покращення життя населення; 

– екологічна – упровадження  заходів щодо охорони навколишнього 

середовища. 

Інновації класифікують за такими ознаками: 

– за результатами виділяють наукові, технічні, конструкторські, виробничі, 

інформаційні інновації; 

– за темпами впровадження розрізняють стрибкоподібні, швидкі, зростаючі, 

уповільнені, затухаючі інновації; 

– за масштабами інновації розподіляють на глобальні, транснаціональні, 

регіональні і місцеві; 
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– за результативністю – зростаючі, високі, низькі і стабільні; 

– за характером ефективності – фінансові, бюджетні, економічні, соціальні; 

– за розповсюдженням – одиничні та дифузійні; 

– за охопленням очікуваної частини ринку – локальні, системні та 

стратегічні; 

– за глибиною внесених змін – радикальні (базові), модифікаційні; 

– за місцем у виробничому процесі – сировинні, технологічні та продуктові. 

Об’єктами інноваційної діяльності є: 

– нові знання та інтелектуальні продукти; 

– виробниче обладнання та процеси; 

– інфраструктура виробництва та підприємництва; 

– організаційно-технологічні рішення виробничого, адміністративного, 

комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість 

виробництва та соціальної сфери; 

– сировинні матеріали, засоби їх видобування та переробки; 

– товарна продукція; 

– механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції. 

Суб’єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні та юридичні особи 

України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, особи без громадянства, 

об’єднання цих осіб, які провадять в Україні інноваційну діяльність і (або) 

залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені 

кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів. 

За характером діяльності та змістом інноваційної діяльності усі суб’єкти 

поділяють на такі групи: 

– інноваційні підприємства (інноваційні центри, технопарки, технополіси, 

інноваційні бізнес-інкубатори); 

– фінансово-кредитні інноваційні установи (державна інноваційна 

фінансово-кредитна установа, венчурні компанії, інноваційні банки та фонди). 

Основними джерелами фінансування інноваційної діяльності є: 

– кошти Державного бюджету України; 
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– власні чи запозичені кошти суб’єктів інноваційної діяльності; 

– кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних осіб; 

– кредити комерційних банків; 

– позичкові кошти від розміщення облігацій інноваційного підприємства; 

– податковий кредит; 

– лізинг, венчурне фінансування. 

Основними принципами державної інноваційної політики є: 

– орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України; 

– визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку; 

– формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності; 

– забезпечення взаємодії науки, виробництва, фінансово-кредитної сфери. 

Завдання до теми 

Завдання № 9.1 

Перед фінансовим менеджером постало завдання – вибрати більш 

ефективне обладнання (табл. 5). Необхідно обґрунтувати вибір конкретного 

виду обладнання для досягнення найбільшої ефективності виробництва, 

використовуючи показник поточної вартості. 

Таблиця 5 – Вихідна інформація для прийняття рішення щодо придбання 

обладнання 

Показники Обладнання А Обладнання Б 

Вартість придбання, тис. грн 24 35 

Термін використання, років 3 3 

Ціна за одиницю продукції, грн 3 3 

Експлуатаційні витрати, грн на од. продукції 1,5 1,2 

Ставка дисконтування, % 17 18 

При цьому, амортизація нараховується рівномірним методом, а прогноз 

виробництва і реалізації складає у 1-й рік – 70 тис. од.; у 2-й рік – 80 тис. од.; у 

3-й рік – 90 тис. од. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте зміст інновацій. 
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2. Визначте особливості інноваційної форми інвестицій. 

3. Охарактеризуйте основні складові інноваційного процесу. 

4. Назвіть основні об’єкти інноваційних інвестицій. 

5. Охарактеризуйте види та форми інноваційних інвестицій. 

6. Визначте роль державних органів управління в інноваційному процесі. 

7. Назвіть основні джерела фінансування інноваційних інвестицій. 

8. Визначте основні напрями державної інноваційної політики. 

Література: [7, с. 235–251; 8, с. 200–218; 16, с. 117–130]. 

 

Практичне заняття № 10 

Тема. Управління фінансовими інвестиціями підприємства 

Мета: розглянути сутність управління фінансовими інвестиціями 

підприємства; вивчити види і форми фінансових інвестицій; охарактеризувати 

етапи формування політики управління фінансовими інвестиціями. 

Короткі теоретичні відомості 

Фінансові інвестиції – вкладення засобів підприємства на термін більше від 

одного року в різні грошові й фондові інструменти інвестування, серед яких 

найбільш значну частку займають вкладення засобів у цінні папери. 

Інвестиційна діяльність – це придбання і продаж довгострокових активів, а 

також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. 

Цінні папери – це грошові документи, що засвідчують право володіння 

грошима, визначають відносини між особою, яка їх випустила, і їхнім власником, 

крім того, вони передбачають можливість виплати доходу у вигляді дивідендів або 

процентів, а також передачу грошових та інших прав, що випливають з цих 

документів, іншим особам. 

Облігація – це основний вид боргових зобов’язань, згідно з яким 

позичальник (емітент) повинен сплатити певну суму кредиторові (власнику)  по 

завершенню визначеного терміну і суму щорічного доходу у вигляді фінансового 

або плаваючого відсотка.  

Акція – вид цінних паперів, що являє собою свідоцтво про власність на 
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визначену частку статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства і надає 

її власнику (акціонеру) певні права, зокрема: право на участь в управлінні 

товариством, право на частину прибутку товариства у разі його розподілу 

(дивіденд), а у разі ліквідації – на частину залишкової вартості підприємства. 

Курс акцій – ціна, за якою акції котируються і продаються на фондовій 

біржі. Виражається в їх абсолютній грошовій вартості або відношенням вартості 

реалізації до номінальної вартості. Курс акцій прямо залежний від розмірів 

отримуваних за ними дивідендів і обернено – від норми позикового процента. 

Портфель цінних паперів – цінні папери, згруповані для обліку за їх типами і 

призначенням. Фінансові інвестиції – вкладення коштів у фінансові інструменти з 

метою ефективного використання тимчасово вільного капіталу або реалізації 

стратегічних цілей інвестора. 

Особливості фінансових інвестицій: 

– задовольняють інвестиційні потреби підприємства реального сектора; 

– активна форма ефективного використання тимчасово вільного капіталу; 

– реалізують окремі інвестиційні цілі швидше і дешевше ніж реальні; 

– основний засіб зовнішнього інвестування; 

– дають широку можливість вибору об’єктів у координатах: дохідність – 

ризик; дохідність – ліквідність; 

– управлінські рішення оперативніші за реальні; 

– обґрунтування простіше і не вимагає значних передінвестиційних витрат. 

Форми фінансового інвестування: 

– вкладення капіталу в цінні папери. Основна мета – зростання цінності 

капіталу, отримання поточного доходу, встановлення фінансового впливу на інші 

фірми (через придбання контрольних пакетів акцій). 

– вкладення коштів у статутні капітали спільних підприємств. Мета – 

установлення фінансового впливу на інші підприємства. Забезпечує галузеву, 

товарну диверсифікацію, горизонтальну і вертикальну інтеграцію, розвиток 

власної виробничої інфраструктури тощо. 

– вкладання капіталу в дохідні грошові інструменти. Основний вид – 
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депозитні вклади, а також придбання валюти, дорогоцінних металів, каменів. Мета 

– ефективне використання тимчасово вільних грошових коштів. 

Інвестиційний портфель являє собою цілеспрямовано сформовану 

сукупність фінансових інструментів, які призначено для здійснення фінансового 

інвестування згідно з розробленою інвестиційною політикою. 

За спеціалізацією основних видів фінансових інструментів інвестування 

портфелі бувають такі: портфель акцій; портфель облігацій; портфель векселів; 

портфель міжнародних інвестицій; портфель депозитних вкладів; портфель інших 

форм спеціалізації. За стабільністю структури основних видів фінансових 

інструментів інвестування бувають: портфель з фіксованою структурою активів; 

портфель з гнучкою структурою активів. 

Політика управління фінансовими інвестиціями становить частину загальної 

інвестиційної політики підприємства, яка забезпечує вибір найбільш ефективних 

фінансових інструментів укладення капіталу і вчасне його реінвестування. 

Етапи формування політики управління фінансовими інвестиціями: 

– аналіз стану фінансового інвестування в попередньому періоді; 

– визначення обсягу фінансового інвестування в майбутньому періоді; 

– вибір форм фінансового інвестування; 

– оцінка інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів; 

– формування портфеля фінансових інструментів; 

– забезпечення ефективного оперативного управління портфелем 

фінансових інструментів. 

Завдання до теми 

Завдання № 10.1 

Початковий баланс поточних активів фірми склав 400 тис. грн, а кінцевий 

баланс – 530 тис. грн короткострокові зобов’язання фірми збільшилися з         

225 тис. грн до 270 тис. грн. Оцініть величину інвестицій у власні оборотні 

засоби протягом поточного року. 

Завдання № 10.2 

Суб’єкт підприємницької діяльності має виписаний контрагентом 
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простий вексель на суму 500 тис. грн з відстрочкою оплати 9 місяців. Для 

здійснення господарської діяльності суб’єкта підприємництва в звітному 

періоді необхідна сума грошових коштів, що становить 300 тис. грн. Для 

отримання коштів відзначений суб’єкт може здійснити такі дії. Згідно з 

пропозицією банку про негоціацію векселя з дисконтом 20 % здійснити продаж 

векселя та надлишок отриманої суми коштів перевести на депозитний рахунок з 

депозитною ставкою 14 % річних (прості відсотки із щоквартальним 

нарахуванням). 

Розрахуйте грошові потоки у разі негоціації векселя.  

Контрольні питання 

1. Визначте специфіку здійснення фінансових інвестицій.  

2. Чим відрізняється ринок цінних паперів від фондового ринку? 

3. Які основні ознаки класифікації привілейованих акцій? 

4. Охарактеризуйте інвестиційні властивості цінних паперів. 

5. Назвіть основні ознаки класифікації акцій.  

6. Які основні види цінних паперів виділяються у світовій і вітчизняній 

практиці?  

7. Які функції виконують державні облігації в економіці країни? 

8. Розгляньте особливості правового регулювання ринку 

приватизаційних паперів в Україні. 

9. Які чинники впливають на дохідність інвестиційних операцій з 

цінними паперами? 

10. Охарактеризуйте політику управління фінансовими інвестиціями. 

11. Назвіть основні складові фінансового ринку. 

Література: [7, с. 268–292; 11, с. 205–224; 14, с. 158–240]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Практичні завдання складаються з трьох складових і оцінюються в           

6 балів за такими критеріями: 

– теоретико-практичне завдання – максимально 2 бали; 

– реферативне завдання – максимально 1 бал; 

– захист практичної роботи – максимально 1 бал. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час 

виконання та захисту практичних робіт з навчальної дисципліни «Управління 

інвестиційною діяльністю», дорівнює 60. Із них: 

– 4 бали – за якісно виконане та захищене практичне завдання                   

(10 практичних робіт х 4 бали), тобто максимально 40 балів; 

– 20 балів – за опитування під час практичного заняття. 

Підсумковий контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

«Управління інвестиційною діяльністю» – іспит. Максимальна кількість балів, 

яку студент може набрати, дорівнює 100 балів. Остаточна рейтингова оцінка з 

навчальної дисципліни розраховується як середня з балів поточного контролю з 

модулів «Управління інвестиційною діяльністю» і підсумкового контролю. 

Оскільки рейтингове оцінювання не є єдиною системою оцінювання знань, то 

здійснюється перерахунок рейтингових балів у дійсні оцінки чотирибальної 

системи за такою схемою (табл. 6). 

Таблиця 6 – Шкала оцінок 

Оцінка за національною 

шкалою 
Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ECTS 
Іспит Залік 

Відмінно 

Зараховано 

90–100 А           відмінно 

Добре 82–89 В          дуже добре 

74–81 С            добре 

Задовільно 64–73 D         задовільно 

60–63 Е         достатньо 

Незадовільно Не зараховано 

35–59 

FX незадовільно 

(дозволяється 

перескладання) 

1–34 

F неприйнятно (повторне 

вивчення навчальної 

дисципліни) 



45 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

Основна  

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 р. – К. : Україна, 1996. – 119 с. 

2. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р.    

№ 1560-XII // Офіційний вісник України . – 1992. – № 44. – С. 76.  

3. Закон України «Про лізинг» від 21 березня 1998 р // Відомості 

Верховної Ради України . – 1998. – № 16. – С. 68.  

4. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та 

корпоративні інвестиційні фонди» від 15 березня 2001 р. № 2239-III // 

Офіційний вісник України . – 2001. – № 48. – С. 86.  

5. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента : в 2 т. /                  

И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2004. – 448 с. 

6. Бланк І. О. Інвестиційний менеджмент : опорний конспект лекцій /       

І. О. Бланк, Н. М. Гуляева. – К. : КДТЕУ, 2003. – 243 с. 

7. Бланк І. О. Інвестиційний менеджмент : підручник / І.О. Бланк,            

Н. М. Гуляєва. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 356 с. 

8. Виленский П. И. Оценка эффективности инвестиционных проектов /   

П. И. Виленский. – М. : Альпина-Бизнес, 2004. – 248 с.  

9. Лахметкина Н. П. Ивестиционная стратегия предприятия : учеб. 

пособие / Н. П. Лахметкина. – М. : КноРус, 2006. – 349 с. 

10. Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов / рук. авт. кол. В. В. Коссов, А. Г. Шахназаров. – М. : 

Экономика, 2000. – 125 с.    

11. Сергеев И. В. Организация и финансирование инвестиций /                  

И. В. Сергеев. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 284 с. 

12. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия ; пер. с англ. / И. Ансофф. – 

СПб. : Питер Ком, 1999. – 627 с.  

 



46 
 

Додаткова 

13. Балдина К. П. Инвестиции: системный анализ и управление /                

К. П. Балдина. – М. : Дашков и К, 2006. – 157 с. 

14. Барбаумов В. Е. Финансовые инвестиции : учебник / В. Е. Барбаумов, 

И. М. Гладких, А. С. Чуйко. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 437 с. 

15. Бардиш Г. О. Проектне фінансування / Г. О. Бардиш. – К. : Хай-Тек–

Прес, 2008. – 256 с. 

16. Блех Ю. Инвестиционные расчеты: модели и методы оценки 

инвестиционных проектов ; пер. с нем. / Ю. Блех, У. Гетце. – Калининград : 

Янтарный сказ 2, 1997. – 263 с. 

17. Бузова И. Н. Коммерческая оценка ивестиций : учебник / И. Н. Бузова. 

– СПб. : Питер, 2004. – 384 с. 

18. Інформаційний портал «Ліга-закон». [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.ligazakon.ua/ 

19. Сайт державної статистичної звітності.  [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.smida.gov.ua/ 

20. Інформаційно-аналітичні матеріали. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2009/6/17/96732.htm 

 

http://www.ligazakon.ua/
http://www.smida.gov.ua/
http://www.pravda.com.ua/news/2009/6/17/96732.htm


47 
 

Додаток А 

Поточна вартість ануїтету (заощаджень) за умов стандартного інвестування наприкінці кожного періоду однієї грошової 

одиниці (PVA1 n, k = (1 - 1/ (1+k)n  / k) 

Коефіцієнти дисконтування, K 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

0.990 

1.970 

2.941 

3.902 

4.853 

5.795 

6.728 

7.652 

8.566 

9.471 

10.36 

11.25 

12.13 

13.00 

13.86 

14.71 

15.56 

16.39 

17.22 

18.04 

18.85 

19.66 

20.45 

21.24 

22.02 

22.79 

0.980 

1.942 

2.884 

3.808 

4.713 

5.601 

6.472 

7.325 

8.162 

8.983 

9.787 

10.57 

11.34 

12.10 

12.84 

13.57 

14.29 

14.99 

15.67 

16.35 

17.01 

17.65 

18.29 

18.91 

19.52 

20.12 

0.971 

1.913 

2.829 

3.717 

4.580 

5.417 

6.230 

7.020 

7.786 

8.530 

9.253 

9.954 

10.63 

11.29 

11.93 

12.56 

13.16 

13.75 

14.32 

14.87 

15.41 

15.93 

16.44 

16.93 

17.41 

17.87 

0.962 

1.886 

2.775 

3.360 

4.452 

5.242 

6.002 

6.733 

7.435 

8.111 

8.760 

9.385 

9.986 

10.56 

11.11 

11.65 

12.16 

12.65 

13.13 

13.59 

14.02 

14.45 

14.85 

15.24 

15.62 

15.98 

0.952 

1.859 

2.723 

3.546 

4.329 

5.076 

5.786 

6.463 

7.108 

7.722 

8.306 

8.863 

9.394 

9.899 

10.38 

10.83 

11.27 

11.69 

12.08 

12.46 

12.82 

13.16 

13.48 

13.79 

14.09 

14.37 

0.943 

1.833 

2.673 

3.465 

4.212 

4.917 

5.582 

6.210 

6.802 

7.360 

7.887 

8.384 

8.853 

9.295 

9.712 

10.10 

10.47 

10.82 

11.15 

11.47 

11.76 

12.04 

12.30 

12.55 

12.78 

13.00 

0.935 

1.808 

2.624 

3.387 

4.100 

4.767 

5.389 

5.971 

6.515 

7.024 

7.499 

7.943 

8.358 

8.745 

9.108 

9.447 

9.763 

10.05 

10.33 

10.59 

10.83 

11.06 

11.27 

11.46 

11.65 

11.82 

0.926 

1.783 

2.577 

3.312 

3.993 

4.623 

5.206 

5.747 

6.247 

6.710 

7.139 

7.536 

7.904 

8.244 

8.559 

8.851 

9.122 

9.372 

9.604 

9.818 

10.01 

10.20 

10.37 

10.52 

10.67 

10.81 

0.917 

1.759 

2.531 

3.240 

3.890 

4.486 

5.033 

5.535 

5.995 

6.418 

6.805 

7.161 

7.487 

7.786 

8.061 

8.313 

8.544 

8.756 

8.950 

9.129 

9.292 

9.442 

9.580 

9.707 

9.823 

9.929 

0.909 

1.736 

2.487 

3.170 

3.791 

4.355 

4.868 

5.335 

5.759 

6.145 

6.495 

6.814 

7.103 

7.367 

7.606 

7.824 

8.022 

8.201 

8.365 

8.514 

8.649 

8.772 

8.883 

8.985 

9.077 

9.161 

0.901 

1.713 

2.444 

3.102 

3.696 

4.231 

4.712 

5.146 

5.537 

5.889 

6.207 

6.492 

6.750 

6.982 

7.191 

7.379 

7.549 

7.702 

7.839 

7.963 

8.075 

8.176 

8.266 

8.348 

8.422 

8.488 

0.893 

1.690 

2.402 

3.037 

3.605 

4.111 

4.564 

4.968 

5.328 

5.650 

5.938 

6.194 

6.424 

6.628 

6.811 

6.974 

7.120 

7.250 

7.366 

7.469 

7.562 

7.645 

7.718 

7.784 

7.843 

7.896 

0.885 

1.668 

2.361 

2.974 

3.517 

3.998 

4.423 

4.799 

5.132 

5.426 

5.687 

5.918 

6.122 

6.302 

6.462 

6.604 

6.729 

6.840 

6.938 

7.025 

7.102 

7.170 

7.230 

7.283 

7.330 

7.372 

0.877 

1.647 

2.322 

2.914 

3.433 

3.889 

4.288 

4.639 

4.946 

5.216 

5.453 

5.660 

5.842 

6.002 

6.142 

6.265 

6.373 

6.467 

6.550 

6.623 

6.687 

6.743 

6.792 

6.835 

6.873 

6.906 

0.870 

1.626 

2.283 

2.855 

3.352 

3.784 

4.160 

4.487 

4.772 

5.109 

5.234 

5.421 

5.583 

5.724 

5.847 

5.954 

6.047 

6.128 

6.198 

6.259 

6.312 

6.359 

6.399 

6.434 

6.464 

6.491 
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Додаток Б 

Майбутня вартість ануїтету (заощаджень) за умов стандартного інвестування наприкінці кожного періоду однієї 

грошової одиниці FVA1 n,k = ((1 + k) n - 1) / k) 

Коефіцієнти дисконтування, k 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

1.000 

2.010 

3.030 

4.060 

5.101 

6.152 

7.214 

8.286 

9.369 

10.46 

11.56 

12.68 

13.80 

14.94 

16.09 

17.25 

18.43 

19.61 

20.81 

22.01 

23.23 

24.47 

25.71 

26.97 

28.24 

29.52 

1.000 

2.020 

3.060 

4.122 

5.204 

6.308 

7.434 

8.583 

9.755 

10.95 

12.16 

13.41 

14.68 

15.97 

17.29 

18.64 

20.01 

21.41 

22.84 

24.29 

25.78 

27.29 

28.84 

30.42 

32.03 

33.67 

1.000 

2.030 

3.091 

4.184 

5.309 

6.468 

7.662 

8.892 

10.15 

11.46 

12.80 

14.19 

15.61 

17.08 

18.59 

20.15 

21.76 

23.41 

25.11 

26.87 

28.68 

30.53 

32.45 

34.42 

36.46 

38.55 

1.000 

2.040 

3.122 

4.246 

5.416 

6.633 

7.898 

9.214 

10.58 

12.00 

13.48 

15.02 

16.62 

18.29 

20.02 

21.82 

23.69 

25.64 

27.67 

29.77 

31.96 

34.24 

36.61 

39.08 

41.64 

44.31 

1.000 

2.050 

3.153 

4.310 

5.520 

6.802 

8.142 

9.549 

11.02 

12.57 

14.20 

15.91 

17.71 

19.59 

21.57 

23.65 

25.84 

28.13 

30.53 

33.06 

35.71 

38.50 

41.43 

44.50 

47.72 

51.13 

1.000 

2.060 

3.184 

4.375 

5.637 

6.975 

8.394 

9.897 

11.49 

13.18 

14.94 

16.87 

18.88 

21.05 

23.27 

25.67 

28.21 

30.90 

33.76 

36.78 

39.99 

43.39 

46.99 

50.81 

54.86 

59.15 

1.000 

2.070 

3.215 

4.440 

5.751 

7.153 

8.654 

10.26 

11.97 

13.81 

15.78 

17.88 

20.14 

22.55 

25.13 

27.88 

30.84 

33.99 

37.38 

40.99 

44.86 

49.00 

53.43 

58.17 

62.24 

68.67 

1.000 

2.080 

3.246 

4.506 

5.867 

7.336 

8.923 

10.67 

12.48 

14.48 

16.64 

18.97 

21.49 

24.21 

27.15 

30.32 

33.75 

37.45 

41.46 

45.76 

50.42 

55.45 

60.89 

66.76 

73.10 

79.95 

1.000 

2.090 

3.278 

4.573 

5.985 

7.523 

9.200 

11.02 

13.02 

15.19 

17.56 

20.14 

22.95 

26.01 

29.36 

31.00 

36.97 

41.30 

46.01 

51.16 

56.76 

62.87 

69.53 

76.79 

84.70 

93.32 

1.000 

2.100 

3.310 

4.641 

6.105 

7.716 

9.487 

11.43 

13.57 

15.93 

18.53 

21.38 

24.52 

27.97 

31.77 

35.95 

40.54 

45.59 

51.15 

57.27 

64.00 

71.40 

79.54 

88.49 

98.37 

109.1 

1.000 

2.110 

3.342 

4.710 

6.228 

7.913 

9.783 

11.85 

14.16 

16.72 

19.56 

22.71 

26.21 

30.09 

34.40 

39.19 

44.50 

50.39 

56.93 

64.20 

72.26 

81.21 

91.14 

102.1 

114.4 

127.9 

1.000 

2.120 

3.374 

4.779 

6.353 

8.115 

10.08 

12.30 

14.77 

17.54 

20.65 

24.13 

28.02 

32.39 

37.28 

42.75 

48.88 

55.75 

63.44 

72.05 

81.69 

92.50 

104.6 

118.1 

133.3 

150.3 

1.000 

2.130 

3.407 

4.850 

6.480 

8.323 

10.40 

12.75 

15.41 

18.42 

21.81 

25.65 

29.98 

34.88 

40.41 

46.67 

53.74 

61.72 

70.75 

80.95 

92.47 

105.5 

120.2 

136.8 

155.6 

176.8 

1.000 

2.140 

3.440 

4.921 

6.610 

8.536 

10.73 

13.23 

16.08 

19.33 

23.04 

27.27 

32.08 

37.58 

43.84 

50.98 

59.11 

68.39 

78.96 

91.02 

104.7 

120.4 

138.3 

158.6 

181.8 

208.3 

1.000 

2.150 

3.473 

4.993 

6.742 

8.754 

11.067 

13.720 

16.780 

20.300 

24.340 

29.002 

34.352 

40.505 

47.580 

55.717 

65.075 

75.836 

88.212 

102.444 

118.810 

137.632 

159.276 

184.168 

212.793 

245.712 



 

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Управління інвестиційною діяльністю» для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»; 281  «Публічне 

управління та адміністрування» за освітньо-професійними програмами 

«Муніципальний менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня 

«Магістр» 

 

 

 

Укладач  к. е. н., доц. Л. М. Сакун 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри менеджменту М. М. Хоменко 

 

 

 

 

 

Підп. до др. ________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ____. Наклад____прим. Зам. №_____. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 


