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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Ефективність виробництва, маркетингу, фінансової діяльності та 
всієї сфери економіки взагалі обумовлена вмінням своєчасно і ефек-
тивно вкласти у виробництво, послуги та інші види будь-якої підпри-
ємницької та непідприємницької діяльності фінансові, матеріальні, 
інтелектуальні та інші кошти та ресурси з метою отримання найбіль-
шого прибутку у якнайкоротші строки, з найменшими ризиками та з 
найменшими втратами. 

У реальності існує безліч напрямків і об’єктів, які можуть бути 
привабливі для будь-якого інвестора. У світі використовуються різ-
номанітні інвестиційні інструменти, які обертаються на інвестицій-
них ринках, які мають різні характеристики, прибутковість, характе-
ризуються різними ризиками. Як правило, вкладені кошти не завжди 
приносять очікувані результати. Це пов’язано з різноманітними фак-
торами і чинниками, до яких належать інфляція, ліквідність, ризи-
ки, характер інвестора, економічний та інвестиційний клімат та ін. 
Тобто вкладені кошти мають властивість втрачати свою купівельну 
спроможність з часом. Завдання інвесторів і інвестиційних менед-
жерів — вибрати найпривабливіші і найефективніші об’єкти інвес-
тування. Саме механізми та інструменти вкладання різноманітних 
матеріальних та інтелектуальних цінностей в об’єкти підприємни-
цької та інших видів діяльності, які реалізуються з метою отриман-
ня максимального прибутку і збереження вартості капіталу, і вивчає 
дисципліна “Інвестування”.

Інвестиції плануються і для забезпечення ефективної віддачі 
потребують контролю. Тобто пов’язані з бізнес-плануванням. Тому 
завдання курсу “Інвестування” — ознайомити студентів з методоло-
гією бізнес-планування, призначенням і функцією бізнес-планів, їх 
структурою, а також сформувати навички їх розрахунку і фінансово-
економічного обґрунтування.

Інструментами залучення інвестицій є різноманітні цінні папери, 
найпоширенішими з яких є акції, облігації, векселі, депозитні сер-
тифікати та ін. Студенти, які вивчають дисципліну “Інвестування”; 
повинні ознайомитися з цими цінними паперами, їх класифікацією, 
визначенням, оцінкою, особливостями використання. 

Мета дисципліни “Інвестування” — надати студентам фундамен-
тальні теоретичні і практичні основи для розуміння стратегії, органі-
зації, інструментів та механізмів інвестиційної діяльності суб’єктів 



�

господарювання; сформувати розуміння багатогранного впливу ін-
вестиційного процесу на підвищення конкуренто здатності підпри-
ємства, галузі, національної економіки. Основні завдання курсу “Ін-
вестування”: 

• визначити економічний зміст інвестування, його основні фор-
ми, об’єкти;

• здійснити класифікацію інвестицій та визначити їх особли-
вості;

• проаналізувати специфіку діяльності суб’єктів і інститутів ін-
вестиційного ринку;

• визначити правове поле інвестиційної діяльності України;
• розглянути методологічний інструментарій інвестування;
• розглянути і визначити основні інвестиційні інструменти і рин-

ки;
• визначити принципи формування інвестиційної стратегії і так-

тики інвестора;
• засвоїти принципи і методи інвестування в цінні папери;
• засвоїти принципи і методи інвестування в реальні активи;
• розглянути методологію розробки бізнес-планів;
• розглянути основні інвестиційні джерела, сформувати уміння 

правильно аналізувати їх переваги та недоліки;
• сформувати навички оцінювання ефективності вкладання ін-

вестиційного капіталу.
Важливою складовою роботи студентів є самостійна підготовка 

ними матеріалів, питань, завдань з кожної теми навчального курсу. 
Оскільки навчальним планом передбачено навчальний час для са-
мостійної роботи студентів, частина обов’язкового програмного ма-
теріалу виноситься на самостійне вивчення студентів. 

Самостійна робота є обов’язковою при підготовці до практичних 
занять, для складання заліку з навчальної дисципліни, тому вона по-
винна мати систематичний та плановий характер і обов’язково завер-
шуватись перевіркою знань студентів.

Самостійна робота є складовою навчального процесу, важливим 
чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активізації за-
своєння знань. Значно підвищується значення та статус самостійної 
роботи при введенні кредитно-модульної технології навчання, за 
якою скорочується обсяг аудиторної роботи.

Мета самостійної роботи — сприяти засвоєнню в повному обсязі 
навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної 
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риси та важливої професійної якості — уміння систематизувати, пла-
нувати та контролювати власну діяльність.

Форми самостійної роботи:
• опрацювання лекційного матеріалу;
• підготовка до практичних занять;
• самостійна робота з підручником, науковою та періодичною лі-

тературою;
• вивчення та аналіз законодавчих та нормативних документів;
• пошук і опрацювання матеріалів через мережу Інтернет;
• узагальнення та аналіз фактичних даних;
• проведення самостійних наукових досліджень;
• підготовка аналітичних записок, доповідей, рефератів, презен-

тацій;
• виконання індивідуальних завдань;
• написання контрольних робіт;
• підготовка до заліку.
Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи із 

дисципліни “Інвестування” розроблені відповідно до програми курсу 
“Інвестування” для студентів напрямку підготовки 0�0 “Економіка і 
підприємництво” освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” і “спе-
ціаліст”. Методичні рекомендації призначені для підготовки до прак-
тичних та семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи 
над дисципліною, підготовки до заліку студентів як стаціонарної, так 
і заочної форм навчання. 
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ТемАТИчНИй  ПЛАН   
дисципліни 

“ІНВеСТУВАННЯ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля та теми

змістовий модуль і. Методологічні основи інвестування

1 Економічна суть та форми інвестування
2 Структура інвестиційного ринку. Державне регулювання 

інвестиційної діяльності

змістовий модуль іі. Методологічний інструментарій інвес-
тування

3 Методологічний інструментарій інвестування
� Інвестиційні інструменти і їх оцінка

змістовий модуль ііі. інвестиційна стратегія і тактика
� Формування інвестиційної стратегії і тактики інвестора,  

компанії (фірми) 
6 Інвестування в матеріальні активи. Бізнес-планування
7 Основні джерела фінансування бізнес-проектів
8 Формування портфеля цінних паперів і управління ним

Разом годин: 81

ЗмІСТ  САмОСТІйНОЇ  РОБОТИ  
з дисципліни  

“ІНВеСТУВАННЯ”

змістовий модуль і. Методологічні основи інвестування

Тема 1. економічна суть та форми інвестування 
Глобалізація та інтернаціоналізація світової економіки. Економіч-

на сутність інвестицій. Роль інвестицій в розвитку економіки країни. 
Інвестування — чинник підвищення рівня конкурентоспроможності 
підприємства, галузі, національної економіки. Інвестиційний муль-
типлікатор. Фактори, які впливають на обсяги інвестицій (інфляція, 
ризики, процентна ставка, час, прибуток).

Поняття “інвестиція”. Види та форми інвестицій. Класифікація 
інвестицій (за об’єктом вкладання, за характером участі інвестора, 
за терміном, за територіальною ознакою тощо). Реальні і фінансові 
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інвестиції: сутність та особливості. Валові і чисті інвестиції. Капі-
тальні та поточні інвестиції. Прямі та портфельні інвестиції. Кількіс-
ні критерії прямих інвестицій. Горизонтальні та вертикальні прямі 
інвестиції. Інвестиційні цілі прямого інвестування (засновницькі, 
доповнюючі, зміцнюючі, раціоналізаторські інвестиції). Інвестиції в 
інтелектуальну власність (виключну, інформаційну, ліцензійну). Ін-
новаційна форма інвестування. Закордонні та іноземні інвестиції.

Література: основна [1; 26; 29–31; 36; 38; 39; �1; �6–�8; ��;  
�7; �8];

додаткова [71, 7�; 7�; 81; 83; 90; 97; 102]
контрольні питання до семінарського заняття

1. Поняття інвестиції.
2. Фінансові інвестиції та їх особливі ознаки. 
3. Реальні інвестиції та їх особливі ознаки.
�. Джерела інвестицій оновлення та розширення.
�. Капітальні інвестиції.
6. Кількісні критерії прямих інвестицій.
7. Різниця між горизонтальними і вертикальними прямими інвес-

тиціями.
8. Портфельні інвестиції. Відмінності між портфельними та пря-

мими інвестиціями.
дискусійні питання до семінарського заняття

1. Тенденції розвитку світового господарства, що обумовлюють 
активізацію інвестиційной діяльності.

2. Які фактори обумовлюють надзвичайну важливість створення 
ефективних інвестиційних механізмів в Україні? 

3. Іноземні прямі інвестиції: вплив на економіку країни, форми, 
особливості реалізації на українському ринку.

�. Інтелектуальні інвестиції: характеристика видів, об’єктів, спо-
собів придбання. 

�. Значення інноваційної діяльності для підвищення конкурен-
тоздатності підприємства, галузі, національної економіки. Ета-
пи та умови розвитку інноваційної діяльності.

питання для самостійного вивчення
1. Інвестиції в інтелектуальну власність: види, об’єкти, способи пе-

редавання [�8, с.20–23].
2. Інноваційна форма інвестування: поняття інновації, інновацій-

ного процесу, етапу інвестиційного циклу [�8, с. 23–26].
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теми рефератів
1. Ефект інвестиційного мультиплікатора і його значення для роз-

витку економіки і підприємництва.
2. Регулювання прав інтелектуальної власності в Україні та спосо-

би їх передавання.
3. Організаційні форми передавання технологій в інвестиційній 

діяльності.
�. Форми і види іноземних інвестицій, що можуть бути реалізо-

вані в Україні.

Тема 2. Структура інвестиційного ринку. Державне  
регулювання інвестиційної діяльності

Інвестиційний ринок та його інфраструктура. Класифікація ін-
вестиційних ринків. Ринки інвестиційних ресурсів та інвестиційних 
товарів. Елементи інвестиційного ринку: попит, пропозиції, ціна, 
кон’юнктура і конкуренція, їх взаємозв’язок. Суб’єкти інвестиційної 
діяльності. Інституційні інвестори. Інвестиційне середовище і інвес-
тиційний процес. Інвестиційний клімат (інвестиційний потенціал та 
його складові, характеристика інвестиційних ризиків). Міжнародні 
рейтинги (Euromoney, Institutional Investment тощо). 

Кількісний аналіз світових потоків прямих інвестицій. Індекс 
припливу в країни прямих іноземних інвестицій, ЮНКДАТ- індекс 
стану припливу прямих іноземних інвестицій, ЮНКТАД — індекс 
потенційного припливу прямих інвестицій.

Правове поле забезпечення інвестиційної діяльності. Форми та 
важелі впливу держави на інвестиційну діяльність (прямі і непрямі). 
Інструменти впливу, що пов’язані з торгівельними заходами (тарифні 
або кількісні обмеження, національні стандарти, регіональні угоди про 
вільну торгівлю, зони експортного виробництва). Засоби впливу на 
інвестиційну діяльність. Змінні засоби прямого впливу з обмеженою 
сферою дії (бюджетне фінансування на безповоротній основі; бюджет-
не кредитування; управління процесами приватизації; часткове фі-
нансування державою інвестиційних проектів у пріоритетних галузях 
економіки тощо). Змінні засоби непрямого впливу (грошово-кредитна, 
амортизаційна, цінова, валютна політика). Інструменти податкового 
стимулювання. Інструменти фінансового стимулювання (прискорена 
амортизація, пільгові кредити, інвестиційні гарантії, безвідсоткові кре-
дити). Індикативне планування інвестиційної діяльності. 
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Вільні економічні зони. Порядок створення, функціонування та 
ліквідації ВЕЗ. Світовий досвід створення ВЕЗ. 

Вплив міжнародних інституцій на інвестиційну діяльність  
(ЮНКДАТ, СТО, ОЕСР), БАГІ, МЦІУС, МОП).

Література: основна [�;13, 1�; 16; 18; 20; 29; 31; 39; �2; �6; �8;  
��; �8];

додаткова [82; 90; 97–99; 109]

контрольні питання до семінарського заняття
1. Структура інвестиційного ринку.
2. Характеристика суб’єктів інвестиційного ринку.
3. Складові характеристик інвестиційного клімату.
�. Характеристика форм прямого та непрямого впливу держави 

на інвестиційну діяльність.
�. Характеристика типів вільних економічних зон (зовнішньотор-

говельних, галузевих, комплексних (спеціальних) зон виробни-
чого характеру).

дискусійні питання до семінарського заняття
1. Характеристика інвестиційного клімату України. Місце в сис-

темі міжнародних рейтингів.
2. Динаміка іноземного інвестування в економіку країни: напря-

ми, проблеми і перспективи.
3. Чому вільні економічні зони розглядаються як форма активі-

зації інвестиційної діяльності? Які типи ВЕЗ Ви знаєте? Які 
об’єктивні та суб’єктивні фактори стримують створення ВЕЗ в 
Україні?

питання для самостійного вивчення
1. Порядок створення і функціонування вільних економічних зон 

в Україні [13].
2. Міжнародні інститути, що впливають на реалізацію інвестицій-

ної діяльності [82; 97; 102; 109].

завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Підбір статистичних матеріали, що свідчать про ди-

наміку руху прямих інвестицій та закордонних інвестицій в Україні 
(за географічною, галузевою, регіональною ознаками, динаміка за пе-
ріодами). На основі зібраних даних зробіть висновки про особливості 
участі України в процесах міжнародної інвестиційної діяльності.
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Завдання 2. Наведіть конкретні приклади виходу на український 
ринок багатонаціональних компаній та проаналізуйте їх вплив на на-
ціональну економіку.

теми рефератів
 1. Динаміка залучення іноземних інвестицій в Україні. Порівняль-

ний аналіз з іншими країнами (за вибором).
 2. Особливості функціонування спільних підприємств в Україні.
 3. Діяльність транснаціональних корпорацій на українському рин-

ку (на основі конкретної компанії).
 �. Вплив міжнародних інститутів на міжнародну інвестиційну 

діяльність (Багатостороннє агентство гарантування інвестицій, 
Міжнародна фінансова корпорація тощо).

 �. Міжнародні рейтинги, що використовуються для оцінки інвести-
ційної привабливості національних економік. 

 6. Місце Україні в системі міжнародних рейтингів, що визначають 
привабливість інвестиційного клімату країни.

 7. Досвід функціонування вільних економічний зон, як чинника 
стимулювання інвестиційної діяльності (на конкретному при-
кладі, за вибором).

 8. Використання змінних засобів прямого впливу на стимулювання 
інвестиційної діяльності в Україні.

 9. Використання змінних засобів непрямого впливу на стимулю-
вання інвестиційної діяльності в Україні.

 10. Методи і механізми селективного регулювання іноземної інвес-
тиційної діяльності.

 11. Основні завдання БАГІ у сфері стимулювання інвестиційної 
діяльності та його механізм. 

 12. Стимули інвестиційної діяльності, що реалізуються через де-
ржавну політику.

тестові завдання до модуля і
У питаннях 1–� встановіть відповідність видів та форм інвестицій 

до визначення. Наприклад, якщо поняття 1 передбачає зміст, що роз-
кривається у визначенні В, відповідь записується так: 1-В.

1 Фінансова інвестиція А здійснення капітальних або фінансових інвес-
тицій за рахунок доходу (прибутку), отримано-
го від інвестиційної операції
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2 Капітальна інвестиція Б внесення коштів або майна до статутного фонду 
юридичної особи в обмін на корпоративні пра-
ва, що гарантуються цінним папером, емітова-
ним такою особою

3 Реінвестиція В вкладання капіталу у засоби виробництва та ті, 
що спрямовані на приріст матеріально-техніч-
них запасів

4 Пряма інвестиція Г придбання цінних паперів, деривативів та ін-
ших фінансових активів на фондовому ринку

5 Портфельна інвестиція Д придбання будинків, споруд, інших об’єктів не-
рухомої власності, основних та нематеріальних 
фондів, які підлягають амортизації

6 Реальна інвестиція Е придбання корпоративних прав, цінних паперів, 
деривативів та інших фінансових інструментів 
як фондового так і грошового ринку

7. Інвестори — це суб’єкти інвестиційної діяльності, які:
а) приймають рішення про вкладання власних коштів в об’єкти ін-

вестування;
б) приймають рішення про вкладання власних, позичкових і залу-

чених майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти інвес-
тування;

в) забезпечують реалізацію інвестицій, виступаючи в ролі креди-
торів;

г) приймають рішення про вкладання коштів на підставі доручен-
ня кредитора.

8. Якщо прямий інвестор володіє більш як 50 % капіталу в іно-
земному володінні компанії, то воно визначається як:

а) філія;
б) дочірня компанія;
в) асоційована компанія. 

9.  Обсяг  валових  інвестицій  відрізняється  від  обсягу  чистих 
інвестицій розміром:

а) амортизаційного фонду;
б) виплачених податків;
в) зміни цін;
г) використання в інвестиціях позичкових коштів.

10. Значення Індексу припливу в країни прямих іноземних ін-
вестицій більше 1 свідчить: 
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а) про відносні успіхи країни в залученні іноземного капіталу 
порівняно з можливим, що зумовлений потенціалом країни;

б) про те, що країна недоотримує іноземний капітал порівняно з 
можливим, що зумовлений потенціалом країни.

11. За якої умови майно іноземного інвестора, що ввозиться в 
Україну, звільняється від обкладання митом:

а) якщо воно є внеском інвестора до статутного фонду підприєм-
ства з іноземною інвестицією;

б) якщо майно ввозиться на термін не менше 3 років з метою інвес-
тування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів); 

в) якщо майно ввозиться з метою реалізації;
г) якщо майно ввозиться іноземним інвестором для власного спо-

живання.

12. За мінімальним кількісним критерієм інвестиція класифі-
кується як пряма, якщо:

а) інвестору належить не менше � % акцій підприємства з достат-
нім правом участі в управлінні;

б) інвестору належить не менше 10 % акцій підприємства з достат-
нім правом участі в управлінні;

в) інвестору належить не менше �1 % акцій підприємства;
г) інвестор володіє 100 %  акцій підприємства.

13.  Інститут спільного  інвестування, що  існує у вигляді від-
критого акціонерного товариства (залучає капітал через випуск 
власних акцій — простих іменних, що розміщуються шляхом від-
критої підписки) і здійснює діяльність виключно в галузі спільно-
го інвестування, є:

а) пайовим інвестиційним фондом;
б) корпоративним інвестиційним фондом.

14. Порівняно  із реальними  інвестиціями, фінансові визнача-
ються:

а) високою здатністю генерувати прибуток;
б) високим ризиком морального застаріння;
в) високим ступенем протиінфляційного захисту;
г) високою ліквідністю.

15. Якщо загальний річний обсяг капітальних вкладень в еко-
номіці країни менший від загального обсягу амортизації основних 
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фондів, чи можна говорити про розширене відтворення в еконо-
міці:

а) так;
б) ні;
в) залежить від інших умов.

16.  Прямі  інвестиції  в  галузі,  що  належать  до  різних  стадій 
виробництва окремого продукту, є:

а) горизонтальними прямими інвестиціями;
б) вертикальними прямими інвестиціями.

17. До змінних засобів непрямого впливу на стимулювання ін-
вестиційної діяльності належать:

а) бюджетне фінансування на безповоротній основі;
б) грошово-кредитна політика;
в) амортизаційна політика;
г) бюджетне кредитування;
д) всі зазначені в пунктах а, б, в, г і д;
е) зазначені в пунктах а і г;
є) зазначені в пунктах б і в;
ж) зазначені в пунктах б, в і г.

18. Оподаткування підприємств з частковою участю інозем-
ного інвестора в Україні здійснюється на пільгових умовах:

а) так;
б) ні;
в) за умови, що частка участі іноземного інвестора у статутному 

фонді складає не менше 10 %;
г) за умови, що частка участі іноземного інвестора у статутному 

фонді складає не менше 2� %.

19. Порівняно із фінансовим, особливостями реального інвес-
тування є:

а) високий рівень ліквідності; 
б) низька здатність генерувати прибуток; 
в) високий ступінь протиінфляційного захисту; 
г) низький рівень протиінфляційного захисту.

20. Інституційним інвестором, що здійснює прямі інвестиції з 
метою отримання повного контролю, є:

а) фінансова група;
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б) інвестиційна компанія;
в) холдингова компанія;
г) фінансова компанія.

21. Зі збільшенням вартості кредитних ресурсів у країні обсяг 
інвестицій:

а) зростає; 
б) зменшується;
в) залежить від інших економічних умов.

22.  міжнародна  організація,  основна  мета  якої  стимулю-
вання  прямих  іноземних  інвестицій  у  країни,  що  розвиваються, 
шляхом усунення перешкод некомерційного характеру (надання 
іноземним інвесторам страхових гарантій проти некомерційних 
ризиків,  надання  інформаційних  послуг  щодо  поліпшення  інвес-
тиційного клімату), — це така організація, як:

а) Організація економічного співробітництва та розвитку;
б) Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних суперечок;
в) Багатостороннє агентство гарантування інвестицій;
г) Конференція ООН з торгівлі та розвитку.

змістовий модуль іі. Методологічний інструментарій  
інвестування

Тема 3. методологічний інструментарій інвестування
Концепція вартості грошей. Теорія граничної ефективності інвес-

тування (Кейнс). Принципи оцінки вартості грошей. Поняття грошо-
вих потоків. Чистий прибуток. Амортизаційні відрахування. Методи 
нарахування амортизації.

Майбутня і теперішня вартість грошей. Прості і складні проценти. 
Дисконтний множник і дисконтування грошових потоків. Властиво-
сті ринкової вартості. Поняття “ануїтет”. Теперішня й майбутня вар-
тість ануїтету. Платежі пренумерандо та постнумерандо.

Фактори, що впливають на вартість інвестиційних грошей і цін-
них паперів. Вплив інфляції на результати інвестиційної діяльності. 
Номінальна і реальна вартість. Врахування фактору інфляції на при-
рощення вартості і на формування реальної ставки проценту. Фор-
мування рівня доходів /прибутків/ від інвестицій. Дисконтування. 
Інфляційна премія і порядок її обчислення.
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Інвестиційні ризики: поняття та класифікація. Систематичні та 
несистематичні ризики. Методи (експертний, статистичний, рейтин-
говий, нормативний) та принципи вимірювання ризиків. Середнє 
квадратичне відхилення. Коефіцієнт варіації. Відношення ризику і 
доходу. Аналіз чутливості реагування. Ризик портфеля інвестицій. 
Визначення ризику і віддачі за моделлю оцінки капітальних активів 
/МОКА/. Премія за ризик, бар’єрна ставка. Визначення коефіціента 
“бета”. Лінія надійності інвестиційного ризику. 

Ліквідність інвестицій. Методи оцінки ліквідності інвестицій за 
часом і рівнем фінансових витрат. Класифікація інвестицій за рівнем 
ліквідності. Премія за ліквідність. 

Література: основна [26; 29; 39; �3; ��; �8; 62];
додаткова [92; 9�; 107; 113]

контрольні питання до семінарського заняття
1. Концепція вартості грошей та фактори, що її визначають.
2. Принципи оцінки вартості грошей за часом.
3. Майбутня і теперішня вартість грошей. Прості і складні про-

центи. Дисконтування грошових потоків. 
�. Поняття “ануїтет” і його обчислення.
�. Інвестиційні ризики, їх класифікація.
6. Середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації.
7. Модель оцінки капітальних активів /МОКА/.

завдання до практичного заняття
Завдання 1. Капітал компанії сформовано за рахунок:
• короткострокової позики в банку в розмірі �00 тис. грн під 8 % 

річних;
• привілейованих акцій на суму 100 тис. грн (вартість капіталу — 

10,� %);
• звичайних акцій на суму 1200 тис. грн (вартість капіталу — 

1� %);
• нерозподіленого прибутку в розмірі 1,� млн грн (вартість капі-

талу — 13,� %).
Розрахувати середньозважену вартість (СЗВК) капіталу компанії 

в цілому.

Завдання 2. Компанія потребує інвестиційного капіталу в розмірі 
900 тис. грн для реалізації інвестиційного проекту. Було використано 
такі джерела: 
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• емісія простих акцій — 200 тис. грн; ставка дивіденду за прости-
ми акціями — 13 %;

• емісія привілейованих акцій — 1�0 тис. грн; ставка дивіденду за 
привілейованими акціями — 12 % річних;

• емісія облігацій — 120 тис. грн; купонна ставка — 17 % річних.
Прийнято рішення залучити банківський кредит на суму �30 тис. 

грн. Визначити, якою може бути максимально припустима вартість 
обслуговування кредиту, якщо припустима середньозважена вартість 
фінансування проекту — 1�,� %.

Завдання 3. Власний капітал компанії сформовано за рахунок но-
вого випуску привілейованих акцій та звичайних акцій, випущених 
раніше. Відношення привілейованих акцій до звичайних — 0,3�. Ком-
панією випущено 2000 привілейованих акцій з номінальною вартістю 
100 грн, річним дивідендом 12 грн та витратами на випуск 2,� %. Ціна 
звичайної акції — 20 грн, розмір дивіденду — 1,� грн. Прогнозується 
постійне зростання дивідендів на 6 %. Ставка податку на прибуток — 
20 %. Розрахувати вартість капіталу кожного джерела, а також серед-
ньозважену вартість (СЗВ) власного капіталу компанії в цілому.

Завдання 4. Розрахувати теперішню вартість 1000 грн, які будуть 
отримані через 12 років, зважаючи на те, що ставка дисконтування 
становить 7 %.

Завдання 5. Розрахувати майбутню вартість вкладу через 3 роки 
за складним відсотком, якщо початкова сума вкладу — 1000 грн, річ-
ний відсоток — 1� %.

Завдання 6. Компанії необхідно нагромадити 2 млн. грн для при-
дбання через 10 років будівлі під офіс. Найбезпечнішим способом на-
громадження є придбання серій безризикових державних цінних папе-
рів, що генерують річний дохід за ставкою 8 % річних з нарахуванням 
процентів кожні півроку. Яким має бути початковий внесок фірми?

Завдання  7. Підприємство планує інвестувати 3,� млн. грн в 
розробку та впровадження проекту з модернізації виробництва. Роз-
почати роботу над проектом планується через 6 років, а до цього часу 
накопичувати потрібну суму, відкладаючи щоквартально однакові за 
величиною суми коштів на депозитний рахунок у банк під 1� % річ-
них. Визначити, якими мають бути щоквартальні внески підприємс-
тва, щоб до запланованого часу накопичити необхідну суму коштів.
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Завдання 8. У вашому розпорядженні є 10 млн. грн. Ви хотіли б 
потроїти цю суму через 7 років. Яким є мінімально прийнятне зна-
чення процентної ставки?

Завдання 9. Розрахувати розмір інфляційної премії, якщо річний 
реальний середньоринковий рівень доходу на інвестиції — 20 %, темп 
інфляції — 2� % у рік.

Завдання 10. Розрахувати необхідну ставку доходу акції А, якщо 
відомо, що:

• безризикова ставка на ринку дорівнює 8 %;
• середня ринкова доходність дорівнює 12 %;
• середня дохідність підприємств тієї ж галузі дорівнює 1� %.
Зробити висновок, чи слід купувати цю акцію, якщо останній 

сплачений дивіденд складав 1� % до номіналу.

практичне завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Для фінансування інвестиційної діяльності компанія 

використала різні джерела. Ставка податку на прибуток дорівнює 
20 %. За даними, наведеними в таблиці, розрахувати середньозваже-
ну вартість фінансування компанії. 

Варіант 1 

Джерело
Кількість, 

тис.
Номінал, 

грн.

Ставка 
доходу,  

%

Емісійні 
витрати, 

%

Річний  
від- 

соток,%

Розмір 
запози- 
чення,  

тис. грн.

Звичайні акції 100 10 1� – –

Привілейовані акції 10 10 12 – –

Облігації � 1000 10 � –

Банківський кредит – – – – 2� 80

Варіант 2

Джерело
Кількість, 

тис.
Номінал, 

грн.

Ставка 
доходу,  

%

Емісійні 
витрати, 

%

Річний 
відсо-
ток,%

Розмір 
запози-
чення, 

тис. грн.

Звичайні акції 70 � 13 – –

Привілейовані акції 10 � 10 – –

Облігації 3 1000 9 3 –

Банківський кредит – – – – 20 �0
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Варіант 3

Джерело
Кількість, 

тис.
Номінал, 

грн.

Ставка 
доходу,  

%

Емісійні 
витрати, 

%

Річний 
відсоток, 

%

Розмір 
запози-
чення, 

тис. грн.

Звичайні акції 70 10 12 2 – –

Привілейовані акції 10 10 10 2 – –

Облігації � 1000 9 3 – –

Банківський кредит – – – – 27 60

Варіант 4

Джерело
Кількість, 

тис.
Номінал, 

грн.

Ставка 
доходу,  

%

Емісійні 
витрати, 

%

Річний 
відсоток, 

%

Розмір 
запози-
чення, 

тис. грн.

Звичайні акції 90 7 12 2 - -

Привілейовані акції 10 7 10 2 - -

Облігації 8 1000 9 � - -

Банківський кредит – – – – 30 �0

Варіант 5

Джерело
Кількість, 

тис.
Номінал, 

грн.

Ставка 
доходу,  

%

Емісійні 
витрати, 

%

Річний 
відсоток, 

%

Розмір 
запози-
чення, 

тис. грн.

Звичайні акції 100 10 1� 2 – –

Привілейовані акції 20 10 12 2 – –

Облігації 9 1000 10 3 – –

Банківський кредит – – – – 28 90

Завдання 2. За двома проектами було отримано по три прогнозні 
оцінки вірогідного доходу. За допомогою стандартного середньоквад-
ратичного відхилення і коефіцієнта варіації визначити, якому з про-
ектів віддасть перевагу інвестор, що не схильний до ризику.

Варіант 
роботи

Варіант 
розрахунку

Прогноз прибутку за проектом, тис. грн.

Проект А Проект Б

1 2 3 �

1 1
2
3

110
103
9�

�00
�17
��0
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1 2 3 �

2 1
2
3

��
6�
71

1��
172
161

3 1
2
3

710
680
671

�10
��0
�17

� 1
2
3

21
30
27

122
13�
129

� 1
2
3

180
1�0
160

80
60
�9

Завдання 3. Розрахувати майбутню реальну вартість інвестицій, 
якщо початковий розмір інвестиції — 1000 грн, строк інвестицій а, 
річний складний відсоток б, темп інфляції в.

Варіант А, роки Б, % В, %

1 2 1� 10

2 3 16 11

3 2 18 12

� 3 1� 13

� 2 16 1�

Завдання 4. Розрахувати розмір інфляційної премії, якщо річний 
реальний середньоринковий рівень доходу на валютні інвестиції — А, 
темп інфляції — Б.

Варіант А, % Б, %
1 10 1�
2 12 1�
3 13 16
� 11 12
� 1� 18

Завдання  5.  У вашому розпорядженні є А тис. грн. Ви хотіли б 
потроїти цю суму через Б років. Яким є мінімально прийнятне зна-
чення процентної ставки?

Варіант А, тис. грн. Б, років
1 1� �
2 20 3
3 30 �
� 2� �
� 20 �
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Завдання 6. Розрахувати майбутню вартість вкладу через а років 
за складним відсотком, якщо початковий вклад б тис. грн., річний 
відсоток — в.

Варіант А, роки Б, тис. грн. В, %

1 � 10 16
2 3 � 18
3 2 3 1�
� � � 13
� 3 10 1�

Завдання 7. Розрахувати теперішню вартість 10-річного ануїтету 
вартістю а тис. грн., за ставкою б.

Варіант А, тис. грн. Б, %

1 1000 1�

2 2000 1�

3 1000 13

� 3000 12

� 2000 12

Завдання 8. Розрахувати теперішню вартість двох грошових по-
токів. Перший розміром а буде отримано через б років, другий — в 
буде отримано ще через Г років після першого. Процентна ставка ста-
новить д.

Варіант А, грн. Б, років В, грн. Г, років Д, %

1 620 � 1090 2 7

2 8�0 6 1800 3 8

3 680 � 820 3 7

� 920 � 1200 � 8

� 7�0 � 800 � 9

теми рефератів
 1. Ресурси суб’єктів інвестиційної діяльності та теорія граничної 

ефективності інвестування Кейнса.
 2. Ресурси суб’єктів інвестиційної діяльності та теорія граничної 

ефективності інвестування Тобіна.
 3. Інвестиційні ризики: класифікація.
 �. Інвестиційні ризики: методи оцінки.
 �. Теорія вартості грошей: основні принципи та методи оцінки.
 6. Фактори, що впливають на вартість інвестиційних грошей і цін-

них паперів.
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Тема 4. Інвестиційні інструменти і їх оцінка
Класифікація типів і видів цінних паперів. Пайові цінні папери. 

Звичайні акції і їх властивості. Пакет акцій. Привілейовані акції 
(конвертовані, викупні, з часткою участі тощо). Боргові цінні папе-
ри. Облігації. Векселі. Депозитні сертифікати. Похідні цінні папери: 
ф’ючерси і опціони. Інструменти грошового ринку і ринку капіталу. 

Принципи обчиcлення вартості цінних паперів. 
Оцінка інвестиційних якостей цінних паперів. Фундаментальний 

та технічний аналіз фондових інструментів. Фінансові коефіцієнти 
оцінки акцій (співвідношення ціни та доходу на акцію, ціни та об-
сягів продажу на акцію, ціни та балансової вартості активів). Фон-
дові та біржові індекси. Характеристика іноземних (Dow Jones Index, 
Actuaries Share, NIKKEY тощо) та українських фондових індексів 
(КАС, ПФТС, WOOD тощо).

Література: [3; 20; 22; 37; �0; �3; ��; �2];
додаткова [6�; 68–71; 73; 79; 80; 8�; 93; 108; 112; 113]

контрольні питання до семінарського заняття
1. Характеристика пайових цінних паперів.
2. Відмінності простих та привілейованих акцій.
3. Характеристика боргових цінних паперів.
�. Характеристика похідних цінних паперів.
�. Методи фундаментального аналізу цінних паперів.
6. Методи технічного аналізу цінних паперів.

завдання до практичного заняття

Завдання  1.  Відомо, що очікуваний дивіденд наступного року 
складає 2,� грн, прогнозовані дивіденди компанії протягом двох 
років зростатимуть на 1� %, приріст третього року — 10 %, четверто-
го — 8 %. Необхідна ставка доходу — 10 %. Розрахувати максимальну 
поточну вартість цієї акції.

Завдання 2. Розрахувати стандартне середньоквадратичне відхи-
лення і коефіцієнт варіації для акції а, про яку відомо, що за остан-
ні три звітні періоди дивіденди складали відповідно 3 грн, 3,20 грн, 
3,1� грн. Порівняйте отримані Вами значення з акцією б, коефіцієнт 
варіації якої дорівнює 0,07, і зробіть висновок щодо того, якій з акцій 
слід віддати перевагу при включенні в портфель інвестора, несхиль-
ного до ризику. 
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практичне завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розрахувати поточну вартість облігації з купонною 

ставкою — А, номіналом 1000 грн. та строком погашення — Б, якщо 
ставка дисконту становить В. За допомогою таблиць процентного 
фактору теперішньої вартості та процентного фактора теперішньої 
вартості ануїтету обрахуйте, як зміниться вартість цієї облігації за 
ставки дисконту Г. Зробіть висновок про вплив ставки дисконту на 
зміну оцінки облігації.

Варіант 1 2 3 � �

А (%) 7 8 8,� 9 9,�

Б (років) 3 � � 3 �

В (%) 8,� 9 7,� 8 8,�

Г (%) 6 7 10 10 11

Завдання 2. Дивіденди компанії щорічно зростали на а %. Споді-
ваються на збереження темпів приросту. Останні щорічні дивіденди 
склали 2,� грн на акцію. Визначити вартість звичайної акції, якщо не-
обхідна ставка доходу становить 12 %.

Варіант А, % Б, грн. В, %

1 7 1,� 12

2 � 1,2 11

3 � 0,8 10

� 3 0,6 11

� � 0,9 12

Завдання  3.  Акціонерне товариство “А” має сплачений статут-
ний капітал у розмірі А, який складається з простих та привілейова-
них акцій, при цьому товариством випущено максимально можливу 
кількість привілейованих та Б звичайних акцій. Фіксована ставка 
дивіденду за привілейованими акціями становить В. За підсумками 
фінансового року чистий прибуток товариства становив Г, з яких на 
розвиток виробництва було спрямовано Д %. Ринкова ставка відсо-
тка становить е.

Розрахувати як зміниться курсова вартість простих акцій цього 
товариства, якщо:

1) ринкова відсоткова ставка підвищиться на три відсоткові пунк-
ти;

2) ринкова процентна ставка знизиться до Ж.
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Варіант 1 2 3 � �

Статутний капітал, тис. грн. (А) 200 1�0 2�0 280 180

Кількість звичайних акцій, тис. од. (Б) 3� 20 3� 30 30

Ставка доходу за привіл. акціями, % (В) 1� 11 13 10 12

тестові завдання до модуля іі
1. При прийнятті рішення про інвестування за наявності аль-

тернативного проекту для інвестора, не схильного до ризику, пе-
ревагу матиме той проект, що має:

а) менше значення коефіцієнта варіації;
б) більше значення коефіцієнта варіації;
в) показник коефіцієнта варіації не може бути використаний.

2. При аналізі фінансових інструментів коефіцієнт β відобра-
жає ризик за окремим цінним папером як об’єктом фінансового 
інвестування. Якщо β цінного папера більше 1, то ризик інвесту-
вання в ці цінні папери:

а) нижче середньоринкового рівня ризику;
б) на рівні середньоринкового рівня ризику;
в) вище середньоринкового рівня ризику.

3. Згідно із теорією Кейнса, точка перетину вартості кредит-
них ресурсів з лінією граничної ефективності інвестування відоб-
ражає:

а) мінімальний рівень інвестицій фірми;
б) оптимальний рівень інвестицій фірми;
в) максимально припустимий рівень інвестицій фірми.

4.  Привілейовані  акції,  відповідно  до  законодавства  України, 
не можуть бути випущені на суму, що перевищує:

а) 10 % статутного фонду; 
б) 2� % статутного фонду АТ;
в) �0 % статутного фонду АТ;
г) обмеження не встановлене.

5.  Опціон,  згідно  з  яким  покупець  отримує  право  купити  ба-
зовий  актив  у  продавця,  а  продавець  бере  на  себе  безумовне 
зобов’язання продати базовий актив або здійснити взаєморозра-
хунки, є:

а) опціоном пут;
б) опціоном колл.



2�

6. чи можна вважати, що володіння привілейованими акція-
ми, що складають 15 % від розміру статутного фонду, є значним 
пакетом, який дає змогу суттєво впливати на прийняття рішень 
на зборах акціонерів:

а) так;
б) ні.

7. між якістю цінного папера та його дохідністю існує:
а) прямопропорційна залежність;
б) оберненопропорційна залежність;
в) залежності не існує.

8. Облігації, що розміщуються за ціною, нижчою ніж їх номі-
нальна вартість, це:

а) відсоткові облігації;
б) дисконтні облігації;
в) цільові облігації.

8. Цінний папір, за яким емітент несе зобов’язання поверну-
ти у визначений строк кошти, інвестовані в його діяльність, але 
який  не  дає  права  власникам  на  участь  в  управлінні  справами 
емітента, належить до групи:

а) пайових цінних паперів;
б) іпотечних цінних паперів;
в) боргових цінних паперів;
г) товаророзпорядчих цінних паперів;
д) похідних цінних паперів.

9. За умови ліквідації акціонерного товариства пріоритет під 
час виконання зобов’язань мають:

а) акції прості;
б) акції привілейовані;
в) облігації.

10. До похідних строкових контрактів належать:
а) форварди;
б) ф’ючерси;
в) опціони;
г) свопи;
д) опціонні сертифікати,
е) фондові;
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є) зазначені в пунктах В і Г;
ж) зазначені в пунктах А, Б і В;
з) зазначені в пунктах Д і Е.

11.  Аналіз  фондових  цінностей,  що  передбачає  вивчення  фі-
нансово-господарського  стану  емітента,  прогнозування  його 
майбутнього  в  контексті  стану  та  ймовірних  змін  зовнішнього 
середовища господарювання, — це:

а) технічний аналіз;
б) фундаментальний аналіз.

12. Якщо значення коефіцієнта, що відображає співвідношення 
балансової і ринкової вартості (P/B) менше одиниці, це свідчить 
про те, що:

а) цінний папір недооцінений;
б) цінний папір переоцінений;
в) не дозволяє визначити правильність оцінки цінного папера.

13. Фондовий індекс, що відбиває вартість акцій усіх корпора-
цій, що котируються на Нью-йоркській, Американській фондо-
вих біржах і у позабіржовому обігу, — це:

а) Dow Jones Index;
б) Value Line Composite Index;
в) NYSE Composite Index;
г) Wilshire-�000;
д) Standart’s & Poor’s Index.

14. Аналіз тенденцій розвитку ринкового курсу акцій окремого 
емітента,  що  проводиться  за  допомогою  графіків,  конфігурації 
яких відображають ринкову поведінку активів, є елементом:

а) технічного аналізу;
б) фундаментального аналізу.

15. Кон’юнктура фондового ринку характеризується динамі-
кою  спеціальних  індексів,  що  будуються  як  усереднений  розмір 
котирувань цінних паперів обраного кола компаній. При побудові 
індексів стану фондового ринку використовуються наступні ме-
тоди розрахунку:

а) темпи зміни середньоарифметичної величини цін певного набо-
ру акцій;

б) темпи зміни середньозваженої величини ціни акцій;
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в) середньоарифметичний темп зміни ціни акцій;
г) середньогеометричний темп зміни цін акцій;
д) зазначені в пунктах А і Б;
е) зазначені в пунктах А, Б і Г;
є) зазначені в пунктах А, Б, В і Г.

16. Капіталізована вартість акцій, це показник:
а) що, показує темпи зростання вкладеного капіталу і є різницею 

між сумою чистого прибутку та відсотків за користування по-
зичковим капіталом, що поділена на балансову вартість акціо-
нерного капіталу;

б) що визначає ринкову вартість акцій і є добутком загальної 
кількості акцій цього емітента на середньозважену ціну попиту 
учасників ринку;

в) що характеризує можливість продажу акцій конкретного емі-
тента і є співвідношенням загального обсягу пропозиції акцій 
до реального обсягу їх продажу.

17. Індекс, що найширше відображає узагальнену оцінку даних 
українського фондового ринку, — це:

а) індекс КАС-20(s) простий;
б) індекс КАС-20(w) зважений;
в) інтегральний індекс;
г) ПФТС- індекс;
д) індекс ProU-�0.

18. Зазначте, чи може акціонерне товариство випускати об-
лігації  підприємства  для  покриття  збитків,  пов’язаних  з  його 
господарською діяльністю:

а) так;
б) ні;
в) може, якщо отримало дозвіл ДКЦПФР;
г) може, якщо розмір збитків не перевищує 2 % статутного фонду. 

19. Обмеження щодо випуску облігацій підприємств в Україні 
існують:

а) якщо сума випуску облігацій становить більш як 2� % розміру 
власного капіталу;

б) якщо сума випуску облігацій становить більш як �0 % розміру 
власного капіталу;
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в) якщо сума випуску облігацій становить більш як 100 % розміру 
власного капіталу;

г) якщо сума випуску облігацій становить більш як 300 % розміру 
власного капіталу;

д) якщо випуск облігацій здійснюється до повної оплати всіх ви-
пущених акцій;

е)  немає ніяких обмежень;
є) зазначені у пунктах А і Д;
ж) зазначені у пунктах Б і Д;
з) зазначені у пунктах В і Д;
и) зазначені у пунктах Г і Д.

20. Оберіть  формулу  для  визначення  майбутньої  вартості 
грошових потоків:

а) FV = PV/ (1+r)n; 
б) PV= FV* (1+r)n; 
в) PV = FV / (1+r)n; 
г) FV = PV * (1+r)n.

21. Коли дисконтна ставка на ринку зменшується, раніше ви-
пущені облігації продаються за:

а) вищою ринковою ціною;
б) нижчою ринковою ціною;
в) зміни ринкової ціни не відбувається.

22.   Середній показник біржової активності, який узагальнює 
динаміку цін на цінні папери і свідчить про зміни в рівні цін за пев-
ний час, — це:

а) курсова ціна;
б) котирувальна ціна;
в) біржовий індекс;
г) середньозважена ціна.

22. Дисконтування при обґрунтуванні проекту застосовуєть-
ся:

а) для врахування ризику;
б) для врахування інфляції;
в) для приведення в порівнянні умови за чинником часу.

23. Несистематичний ризик пов’язаний:
а) з проблемами фінансування проекту;
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б) з настанням критичних для проекту подій;
в) із загальноекономічною ситуацією у країні;
г) з можливістю погіршення зовнішніх умов реалізації проекту.

24. Якщо  ставка  дисконту  визначена  на  рівні  10 %,  то  ко-
ефіцієнт  дисконтування  для  другого  року  реалізації  проекту 
дорівнюватиме:

а) 0,10;
б) 1,10;
в) 1,21;
г) 1,33.

25. Якщо 100 тис. грн  інвестуються з прибутковістю в 20 % 
при прогнозованій інфляції в 10 %, то капітал на кінець року має 
зрости до:

а) 110 тис. грн;
б) 120 тис. грн;
в) 132 тис. грн;
г) 1�0 тис. грн.

26. Визначити, чи була досягнута мета інвестування у досяг-
ненні 30 % прибутковості, якщо за рік активи інвестора зросли 
на 120 тис. грн і на кінець року становили 700 тис. грн:

а) так;
б) ні.

27. Для визначення кількісної оцінки рівня ризику за проектом 
розрахувати середньоквадратичне відхилення можливих варіан-
тів поточного прибутку від його середнього розміру. Прогнозовані 
розрахунки показали однакову ймовірність варіантів отримання 
прибутку в 60, 80 і 90 тис. грн:

а) 10 тис. грн;
б) 12,� тис. грн;
в) 1� тис. грн;
г) 30 тис. грн.
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змістовий модуль ііі. інвестиційна стратегія і тактика

Тема 5. Формування інвестиційної стратегії і тактики  
інвестора, компанії (фірми)

Поняття “інвестиційна стратегія”. Види інвестиційних стратегій і 
фактори, що визначають їх вибір. Методологія і принципи розробки 
інвестиційної стратегії компанії (фірми), приватного інвестора. 

Визначення стратегічних напрямків інвестиційної діяльності. 
Стратегія формування інвестиційних ресурсів. Класифікація джерел 
інвестиційних ресурсів.

Оцінка інвестиційної привабливості регіонів. Класифікація ре-
гіонів в Україні за інвестиційною привабливістю. Оцінка інвести-
ційної привабливості галузей. Основні критерії оцінки інвестиційної 
привабливості галузі. Життєвий цикл галузі і його значення для виз-
начення інвестиційної привабливості галузі. Оцінка інвестиційної 
привабливості компанії. Методи оцінки інвестиційної привабливості 
компанії. Визначення ситуації “гра активів” і зростанні. Фінансовий 
або загальний аналіз компанії (фірми). Звіт про прибутки та збитки, 
баланс. Ключеві співвідношення і коефіцієнти. Аналіз короткостро-
кових активів. Аналіз дебіторської заборгованості. Аналіз довгостро-
кових та скритих активів.

Пасивна і активна інвестиційні стратегії: поняття, застосування. 
Стратегії реального інвестування.

Література: основна [2�; 26; 29; 31; 39; �1; �8; �6; 62];
додаткова [90; 9�–98]

контрольні питання до семінарського заняття
1. Види інвестиційних стратегій.
2. Методологія і принципи розробки інвестиційної стратегії.
3. Критерії оцінки інвестиційної привабливості регіону.
�. Критерії оцінки інвестиційної привабливості галузі.

завдання для самостійної роботи

1. На основі Методики інтегральної оцінки інвестиційної приваб-
ливості підприємств та організацій [2�] ознайомитись з основними 
показниками та їх нормативними значеннями, що використовуються 
для оцінки інвестиційної привабливості підприємства.

2. Підбір статистичних матеріалів, що свідчать про інвестиційну 
привабливість окремих регіонів України. На основі зібраних даних, 
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спробуйте проаналізувати, які фактори вплинули на більшу чи мен-
шу інвестиційну привабливість регіону.

теми рефератів
1. Критерії аналізу інвестиційної привабливості підприємства.
2. Критерії аналізу інвестиційної привабливості регіону.
3. Фактори, що визначають вибір стратегії інвестування.
�. Ознаки активної стратегії реального інвестування.

Тема 7. Інвестування в матеріальні активи.  
Бізнес-планування 

Місце інвестиційної діяльності в розвитку компанії (фірми). 
Види інвестиційних проектів. Основні інструменти інвестування в 
матеріальні активи. Інвестиційний проект: класифікація. Формуван-
ня портфеля реальних інвестиційних проектів. Оцінка портфеля ін-
вестиційних проектів за критеріями: прибутковості, ризику і ліквід-
ності. 

Стратегічне й оперативне планування: поняття, основні відмін-
ності. Принципи і методи розробки стратегічних і оперативних 
планів. Бізнес-планування: поняття, мета, призначення. Бізнес-план 
і інвестиційний проект: загальні і відмінні риси. 

Методологія розробки бізнес-планів. Типова структура бізнес-
плану: основні розділи і їх зміст. Розробка маркетинг-плану. Загальна 
частина бізнес-плану. Фінансова частина бізнес-плану. Розробка про-
гнозу грошових потоків. Розробка прогнозної фінансової документа-
ції. Визначення ставки дисконтування вартості. Визначення поточної 
вартості грошових потоків при виборі ставки дисконтування. 

Показники ефективності інвестицій. Фінансово-економічна оцін-
ка доцільності інвестицій. Методи економічної оцінки ефективності 
інвестування (чистої приведеної вартості, внутрішньої норми дохід-
ності, періоду окупності, індексу дохідності). Підготовка резюме біз-
нес-плану. 

Етапи та способи реалізації інвестиційних проектів. Основні на-
прямки забезпечення ефективності реалізації реальних інвестицій.

Література: основна [26–28; 3�; 3�; 39; �1; �3; ��; �8; �9; �3; �9; 
60; 62; 63]

додаткова [6�; 67; 70; 83; 8�; 9�; 96; 10�]
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контрольні питання до семінарського заняття
1. Класифікація інвестиційних проектів.
2. Зміст стратегічного планування проекту.
3. Зміст оперативного планування проекту.
�. Структура бізнес-плану. Характеристика його складових (фі-

нансова, маркетингова, виробнича, організаційна складові 
тощо).

�. Характеристика етапів реалізації інвестиційного проекту.

завдання для самостійної роботи
Торговельне підприємство, що працює у сфері реалізації елект-

ропобутових товарів, із загальною кількістю працюючих 37 осіб ви-
рішило розширити сферу діяльності та розпочати надання послуг 
у сфері друку цифрових фотографій, враховуючи зростання на них 
попиту. Керівник підприємства звернувся до банку з проханням про 
надання позики.

Враховуючи те, що приміщення компанії розташоване не в міс-
цях значного потоку людей, було прийнято рішення про оренду при-
міщення біля станції метро. При цьому укладено угоду про оренду 
приміщення на загальну вартість 1000 дол. на рік. Крім того потен-
ційний позичальник надав банку наступну інформацію:

• вартість обладнання для друку — А дол.;
• виробнича потужність обладнання — 36� тис. фото на рік;
• ціна реалізації 1 фотографії стандартного розміру — 0,2 дол.;
• заплановані витрати на рекламу — Б дол.; 
• заплановані витрати на ремонт — В дол.;
• обігові витрати (фотопапір, картриджі, оформлення вітрини 

тощо) — � тис. дол.;
• витрати на торгівельне обладнання та касовий апарат — Г дол.;
• кількість працюючих — Д осіб.
На основі отриманої інформації:
1. Визначити, яка сума кредиту потрібна позичальнику, та його 

термін.
2. Складіть бізнес-план для інвестиційного проекту. У розділі 

“Фінансовий план” розробіть: а) щоквартальний прогноз прибутків/
збитків для першого року та щорічний прогноз; б) бажаний графік 
повернення кредиту.

У випадку, якщо отриманої інформації недостатньо, можливо ви-
користання власних обгрунтованих даних.
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Варіант А Б В Г Д

1 �� 3 � 1 �

2 �6 2 � 1 6

3 �� 2,� 3 1 �

� �3 � 2 1 6

� �0 � � 1 �

6 �8 2 � 1 �

7 �2 3 6 1 �

8 �� 3 7 1 6

9 60 � 3 1 �

10 61 �.� � 1 �

11 �9 3.� � 1 6

12 �6 2.� 6 1 �

13 62 � � 1 �

1� 63 3 3 1 6

1� �8 2 7 1 6

16 �6 3 � 1 �

17 6� � 3 1 6

18 �� � � 1 6

19 �2 3 � 1 �

20 �� �.� � 1 6

завдання до практичного заняття

Завдання 1. Розрахувати термін окупності інвестиційного проек-
ту за допомогою спрощеного показника, а також більш точним мето-
дом.

Рік реалізації 
проекту

Обсяг інвестицій,  
тис. грн.

Доходи,  
тис. грн.

Поточні витрати на 
виробництво, тис. грн.

0-й
1-й
2-й
3-й
�-й

110
–
–
–
–

–
160
170
190
1�0

–
1�0
1�0
130
1�0

Завдання  2.  Проект, що потребує інвестицій у розмірі 160 тис. 
грн, передбачає отримання річного доходу в розмірі 30 тис. грн про-
тягом 10 років. Оцініть доцільність такої інвестиції, якщо коефіцієнт 
дисконтування — 1� %.
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Завдання 3. Нехай підприємство виробляє і продає 100 тис. ви-
робів за місяць за ціною одиниці 2,� грн. При заданому обсязі вироб-
ництва сумарні витрати дорівнюють 170 тис. грн, з них постійні вит-
рати — 70 тис. грн.

Знайти точку беззбитковості. Визначити прибутки (збитки) за за-
даних умов.

Визначити прибутки (або збитки) при збільшенні та зменшенні 
обсягів виробництва на �0 тис. виробів. Визначити можливі прибут-
ки (або збитки) при збільшенні та зменшенні ціни продукції на 20 %.

Завдання 4. Оберіть найефективніший проект серед двох запро-
понованих, якщо ставка дисконтування становить 10 %. Обидва про-
екти потребують однакових обсягів початкових інвестицій в розмірі 
�00 тис. грн та розраховані на однаковий термін — 3 роки. Перший 
проект передбачає таких щорічних надходжень за проектом: 1�0 тис. 
грн, 200 тис. грн, 2�0 тис. грн. Другий проект передбачає таких щоріч-
них надходжень за проектом: 2�0 тис. грн, 200 тис. грн, 1�0 тис. грн.

Завдання  5.  Фірма має намір придбати обладнання вартістю 
20  тис. грн. Розраховано, що річна економія від установлення цього 
обладнання становитиме � тис. грн, тривалість експлуатації — � років, 
а залишкова вартість — 1000 грн. Чи доцільним є придбання такого 
обладнання, якщо норма дохідності на інвестиції становить 10 %?

Завдання 6. Визначити внутрішню норму прибутковості проекту 
і порівняти з очікуваною інвестором дохідністю інвестицій на рівні 
�0 %. Зробити висновок щодо доцільності реалізації проекту.

Рік реалізації 
проекту

Обсяг інвестицій,
тис. грн.

Поточні доходи  
від проекту,  

тис. грн.

Поточні витрати 
проекту (витрати  

на виробн.), тис. грн

0-й
1-й
2-й
3-й

100
–
–
–

–
200
2�0
2�0

–
1�0
180
170

Завдання 7. Підприємство розглядає інвестиційний проект — при-
дбання технологічної лінії. Вартість лінії — 1� млн грн, термін експлу-
атації — � років, знос на обладнання вираховується за методом пря-
молінійної амортизації (20 % на рік), виручка від реалізації продукції 
за роками прогнозується в таких обсягах: 10200 тис. грн, 11100  тис. 
грн, 12300 тис. грн, 12000 тис. грн, 9000 тис. грн (без ПДВ). Поточні 
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витрати складають у перший рік — �100 тис. грн і щорічно збільшу-
ються на � %. Ставка податку на прибуток — 30 %, а ціна авансовано-
го капіталу — 1� %. Визначити чистий приведений дохід за проектом 
та індекс прибутковості.

Завдання  7.  Формування “Звіту про рух грошових коштів”. На 
прикладі умовного підприємства поетапно сформувати звіт про рух 
грошових коштів.

1. При створенні нового підприємства планують: залучити  
кошти інвестора на суму 800 тис. грн, а на �00 тис. грн отримати бан-
ківську позику; придбати обладнання для організації виробництва 
на суму 1 млн грн, загальні витрати першого місяця становитимуть 
10 тис. грн. 

2. Для придбання сировини і матеріалів планується витратити 
290 тис. грн, а дефіцит обігових коштів покрити короткостроковою 
банківською позичкою в розмірі 3�0 тис. грн, сплатити відсотки за 
користування позичковим капіталом.

3. Запланований обсяг реалізації продукції на третій місяць — 
610 тис. грн; придбання сировини і матеріалів (змінні витрати) для 
безперервності забезпечення виробництва — 290 тис. грн; сплатити 
відсотки за користування позичковим капіталом.

�. Запланований обсяг реалізації продукції на �-й місяць — 820 тис. 
грн, погашення короткострокового кредиту — 3�0 тис. грн та виплата 
відсотків.

Назва статті 1-й міс. 2-й міс. 3-й міс. �-й міс.

1 2 3 � �

Обсяг продажу

Змінні витрати

Операційні (загальні витрати)

Відсотки за кредитами

Податки та інші виплати

Грошовий потік від виробничої діяль-
ності

Витрати на придбання активів

Надходження від реалізації активів

Грошовий потік від інвестиційної діяль-
ності

Акціонерний капітал
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1 2 3 � �

Позичковий капітал

Виплати на погашення позичок

Виплати дивідендів

Грошовий потік від фінансової діяль-
ності

Баланс коштів на початок періоду

Баланс коштів на кінець періоду

практичні завдання для самостійної роботи
Завдання  1. Оберіть кращий проект, використовуючи значення 

чистої приведеної вартості та індексу прибутковості. Ставка дискон-
тування становить 20 %.

Варіант 1

Рік реалізації 
проекту

Обсяг інвестицій,  
тис. грн.

Дохід,  
тис. грн.

Поточні витрати на 
виробництво, тис. грн.

Проект А

0-й
1-й
2-й
3-й
�-й

110
–
–
–
–

–
160
170
180
190

–
120
130
1�0
1�0

Проект Б

0-й
1-й
2-й
3-й

3�0
–
–
–

–
800
800
810

–
600
610
610

Варіант 2 

Рік реалізації 
проекту

Обсяг інвестицій,  
тис. грн.

Дохід,  
тис. грн.

Поточні витрати на 
виробництво, тис. грн.

Проект А

1-й
2-й
3-й
�-й

160
–
20
-

270
280
290
300

210
220
220
22�

Проект Б

1-й
2-й
3-й

360
–
–

7�0
7�0
760

600
�90
�90
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Варіант 3 

Рік реалізації 
проекту

Обсяг інвестицій,  
тис. грн.

Дохід,  
тис. грн.

Поточні витрати на 
виробництво, тис. грн.

Проект А

1-й
2-й
3-й
�-й

160
–
20
–

2�0
270
270
280

180
190
19�
200

Проект Б

1-й
2-й
3-й

390
–
–

800
800
800

6�0
620
620

Варіант 4

Рік реалізації 
проекту

Обсяг інвестицій,  
тис. грн.

Дохід,  
тис. грн.

Поточні витрати на 
виробництво, тис. грн.

Проект А

1-й
2-й
3-й
�-й

170
–
–
–

300
330
3�0
3�0

220
220
230
2�0

Проект Б

1-й
2-й
3-й

370
–
–

780
780
770

630
63�
630

Варіант 5 

Рік реалізації 
проекту

Обсяг інвестицій,
тис. грн.

Дохід,  
тис. грн.

Поточні витрати на 
виробництво, тис. грн.

Проект А

1-й
2-й
3-й
�-й

200
–
20
–

300
330
330
3�0

210
2�0
23�
2�0

Проект Б

1-й
2-й
3-й

310
–
–

7�0
7�0
7�0

��0
��0
��0

Завдання  2.  Впровадження проекту з початковими інвестиція-
ми в розмірі А тис. грн передбачає такі грошові надходження протя- 
гом �-х років: 1-й рік — Б тис. грн, 2-й рік — В тис. грн, 3-й рік — 
Г тис. грн, �-й рік — Д тис. грн.
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Розрахувати строк окупності інвестиційного проекту за допомо-
гою спрощеного показника, а також більш точним методом.

Варіант А, тис. грн Б, тис. грн. В, тис. грн. Г, тис. грн. Д, тис. грн.
1 �00 90 170 2�0 110
2 980 120 280 280 2�0
3 6�0 110 1�0 190 190
� 760 110 220 260 260
� 820 190 190 260 260

Завдання 3. Нехай підприємство виробляє і продає А тис. виробів 
за місяць за ціною одиниці Б грн. При заданому обсязі виробництва 
сумарні витрати дорівнюють В тис. грн, з них постійні витрати —  
Г тис. грн. 

Знайти точку беззбитковості. Визначити прибутки (збитки) за за-
даних умов.

Визначити можливі прибутки (або збитки) якщо постійні витрати 
зменшаться на 20 %, а змінні зростуть на � %.

Варіант А, тис. виробів Б, грн. В, тис. грн. Г, тис. грн.
1 100 2,� 170 70
2 8� 2,� 160 70
3 90 �,0 230 80
� 80 7,0 180 6�
� 100 3,� 180 70

Завдання  4.  Нехай підприємство виробляє продукцію за ціною 
А грн/од. Умовно-постійні витрати складають Б тис. грн. на міся-
ць. Беззбиткову роботу підприємства забезпечує випуск В одиниць 
продукції щомісячно. Метою підприємства є досягнення щомісячно 
прибутку Д тис. грн. Визначити яку кількість виробів необхідно ви-
готовити для отримання заданого прибутку.

Варіант А, грн./одиниця Б, тис. грн. В, одиниць Г, тис. грн.

1 2 1� 13000 �

2 � 2� 10000 7

3 20 �� �000 20

� 1� 60 12000 10

� 7 �� 8000 10

Завдання 5. Визначити внутрішню норму прибутковості проекту 
і порівняти з очікуваною інвестором дохідністю інвестицій на рівні 
30 %. Зробити висновок щодо доцільності реалізації проекту.
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Варіант 1

Рік реалізації 
проекту

Обсяг інвестицій,  
тис. грн.

Поточні доходи  
від проекту, тис. грн.

Поточні витрати  
проекту, тис. грн.

1-й
2-й
3-й

200
�0
–

�00
��0
��0

300
330
300

Варіант 2 

Рік реалізації 
проекту

Обсяг інвестицій,  
тис. грн.

Поточні доходи  
від проекту,, тис. грн.

Поточні витрати  
проекту, тис. грн.

1-й
2-й
3-й

100
–
–

230
270
200

170
180
1�0

Варіант 3

Рік реалізації 
проекту

Обсяг інвестицій,
тис. грн.

Поточні доходи  
від проекту, тис. грн.

Поточні витрати  
проекту, тис. грн

1-й
2-й
3-й

100
–
–

200
2�0
2�0

1�0
180
170

Варіант 4

Рік реалізації 
проекту

Обсяг інвестицій,  
тис. грн.

Поточні доходи  
від проекту, тис. грн.

Поточні витрати  
проекту, тис. грн.

1-й
2-й
3-й

2�0
–
–

200
300
3�0

1�0
200
200

Варіант 5

Рік реалізації 
проекту

Обсяг інвестицій, тис. 
грн.

Поточні доходи  
від проекту, тис. грн.

Поточні витрати  
проекту, тис. грн.

1-й
2-й
3-й

200
–
–

2�0
260
270

1�0
1�0
1�0

теми рефератів
 1. Постійні та змінні витрати за проектом.
 2. Юридичне забезпечення інвестиційного проекту.
 3. Організація оперативного управління проектом.
 �. Організаційний план інвестиційного проекту.
 �. Комплексна оцінка інвестиційного проекту.
 6. Аналіз соціальних аспектів проекту.
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 7. Моніторинг інвестиційного проекту: мета, види і напрями моні-
торингу.

 8. Технологія розробки інвестиційного проекту.
 9. Класифікація інвестиційних проектів.
 10. Критерії відбору інвестиційних проектів.
 11. Визначення умов беззбитковості проекту.
 12. Виробничий план проекту.
 13. Екологічна експертиза проекту.
 1�. Завдання аналізу інвестиційного проекту.
 1�. Типові помилки при реалізації проекту.
 16. Причини припинення робіт за проектом. Форми виходу з проек-

ту.
 17. Аналіз контрактного забезпечення проекту.
 18. Аналіз зовнішніх умов реалізації проекту.
 19. Порядок проведення експертизи інвестиційного проекту.
 20. Аналіз комерційної здійснюваності проекту.
 21. Завдання аналізу інвестиційного проекту.

Тема 8. Основні джерела фінансування інвестицій  
і бізнес-проектів

Проектне фінансування: поняття, класифікація. Джерела фі-
нансування інвестиційних проектів. Власні кошти. Залучені кошти. 
Запозичені кошти.

Фінансування за допомогою емісії акцій і облігацій. Лізинг як ме-
ханізм залучення інвестиційних ресурсів. Банківське кредитування 
бізнес-проектів: основні принципи і вимоги. Оформлення докумен-
тів для подання заявки на кредит. 

Література: основна [17; 30; 31; 39; �1; �0; 60; 62];
додаткова [67; 78; 92; 9�; 9�; 10�; 107; 11�]

контрольні питання до семінарського заняття
1. Джерела фінансових ресурсів інвестування.
2. Характеристика способів залучення капіталу:
• акціонування;
• боргове фінансування;
• оренда;
• фінансування на консорціальних засадах;
• пільгове фінансування тощо.
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дискусійні питання до семінарського заняття
1. Проаналізуйте переваги та недоліки різних способів залучення 

капіталу. Визначте фактори, що впливають на вибір способу фінансу-
вання.

завдання для самостійної роботи

1. Пригадайте відомі Вам види банківських кредитів за різними 
ознаками. Проаналізуйте, як вибір виду кредиту пов’язаний з особ-
ливостями інвестиційного проекту. Як поділяють проектні кредити 
залежно від методів надання? [�0, с. 19–26].

2. Проаналізуйте та складіть порівняльну таблицю переваг і не-
доліків (обмежень) фінансування за рахунок залучення кредиту. 

питання для самостійного розгляду
Оформлення документів для подання заявки на кредит [�0; с. 3�–

37]

завдання до практичного заняття

Завдання 1. Підприємство планує реалізувати інвестиційний про-
ект вартістю 2�0 тис. грн. Вартість позичкового капіталу становить 
12 %, а ставка дохідності інвестованого капіталу (власний капітал 
+ довгострокова заборгованість) — 1� %. Визначити рентабельність 
власного капіталу та його відносну зміну, якщо частка боргу у струк-
турі капіталу збільшиться з �0 % до 60 %; розрахувати рівень фінан-
сового важеля кожної структури капіталу.

Завдання  2.  Підприємство має інвестиційну потребу в залучен-
ні 2�00 тис. грн; розробило два альтернативні плани фінансування: 
випуск простих акцій та отримання кредиту. Вартість обох альтер-
нативних джерел становить 18 %. Інвестиційний проект строком на 
один рік, незалежно від джерела фінансування інвестицій, приносить 
9200 тис. грн, собівартість продукції (без відсоткових платежів) ста-
новить �900 тис. грн, податок на прибуток — 20 %. Визначити, який з 
двох планів має перевагу за результатом чистого прибутку.

Завдання 3. Банк надав кредит на суму �0 млн грн строком на � 
років під:% річних. Погашення боргу проводиться рівними щорічни-
ми виплатами в кінці кожного року, включаючи погашення основної 
суми боргу та відсоткових платежів. Нарахування відсотків прово-
диться раз на рік. Складіть план погашення боргу.
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практичне завдання для самостійної роботи
Завдання  1.  Вартість обладнання, що надається в лізинг, стано-

вить А тис. грн. Термін угоди — Б років. Лізинговий відсоток — В % 
річних. Складіть графік лізингових платежів та фінансового доходу 
лізингодавця, якщо відомо, що лізингові платежі нараховуються рів-
номірними частками та здійснюються двічі на рік.

Варіант А, тис. грн. Б, років В, %

1 260 2 16

2 2�0 3 1�

3 180 2 20

� 1�0 3 16

� 220 2 1�

теми рефератів
1. Вплив значення фінансового лівериджу на вартість капіталу.
2. Амортизація як джерело фінансування.
3. Використання фінансового лізингу для фінансування інвести-

ційної діяльності (досвід, динаміка).
�. Фінансовий лізинг як джерело фінансування інвестиційної 

діяльності (поняття, критерії, особливості реалізації лізингових 
відносин).

�. Фінансування державних централізованих капітальних вкла-
день.

6. Етапи банківського інвестиційного кредитування.
7. Форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту, ви-

моги до застави.

Тема 9. Формування портфеля цінних паперів  
і управління ним

Поняття інвестиційного портфеля: принципи, цілі і завдання його 
формування. Ціни як джерело інформації. Типи інвестиційних порт-
фелів.

Формування портфеля цінних паперів. Методика оцінки акцій, 
облігацій для включення в портфель. Основні фактори, які врахову-
ються при формуванні портфеля цінних паперів. Оцінка портфеля 
цінних паперів за дохідністю (прибутками) і ризиками. Портфельний 
аналіз. Теорема про ефективну множину. Ринкова модель. Диверси-



�2

фікація. Модель Марковиця. Визначення складу оптимального пор-
тфелю.

Інвестиційні цінні папери в портфелях банків. Фактори, які впли-
вають на вибір інвестиційних паперів. Норма доходу, що очікують. 
Податкові характеристики. Інструментарії “портфельної трансфор-
мації”. Ризики портфелів цінних паперів; ризики пов’язані з інвес-
туванням у фінансові активи (фінансові ризики: кредитні ризики — 
відсотковий, ризик ліквідності, ризик невиконання емітентом своїх 
зобов’язань; інфляційний ризик, валютний ризик). Співвідношення 
ризику і доходу. 

Управління інвестиційним портфелем. Коригування інвестицій-
ного портфеля фірми (компанії). Стратегії управління портфелем 
цінних паперів. Активний стиль управління портфелем і його страте-
гії. Методи пасивного управління портфелем. Диверсифікація. Керу-
вання активами і зобов’язаннями. Індексний портфель. Хеджування 
портфеля. Оцінка ефективності керування портфелем. 

Прийняття управлінських рішень про “вихід” із інвестиційних 
проектів та продаж цінних паперів. Прийняття рішень щодо реінвес-
тування капіталів.

Література: основна [3; �; 1�; 21; �0; �1; �8; �6; 61];
додаткова [69; 78; 92; 9�; 97; 106; 108]

контрольні питання до семінарського заняття
1. Принципи формування інвестиційного портфеля.
2. Види портфелів цінних паперів та їх характеристика.
3. Типи портфелів цінних паперів та їх характеристика.
�. Методи пасивного управління портфелем.
�. Методи активного управління портфелем.
6. Класифікація портфельних ризиків.
7. Методи оцінки портфельних ризиків.
8. Типи та види інститутів спільного інвестування.
9. Структура портфелів інститутів спільного інвестування (ди-

версифікованих, недиверсифікованих, венчурних).

завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Найбільшими інституційними інвесторами, що здій-

снюють виключно портфельне інвестування є інвестиційні фонди. 
Ознайомтесь з нормативно-правовою базою їх функціонування в Ук-
раїні. Проаналізуйте відмінності в структурі портфелів диверсифіко-
ваних, недиверсифікованих та венчурних фондів [6; 22]
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завдання до практичного заняття
Завдання 1. Умовний інвестор сформував портфель цінних папе-

рів за рахунок придбання наступних:
1) �000 одиниць акцій підприємства а за ціною 3 грн з дохідністю 

1� %;
2) 6000 одиниць акцій підприємства б за ціною � грн з дохідністю 

13 %;
3) �00 облігацій підприємства а за номіналом 1000 грн з дохідніс-

тю 10 %;
�) �00 державних облігацій внутрішньої позики з номіналом 

1000 грн і дохідністю 7 %.
Розрахувати середню дохідність сформованого портфеля інвес-

тора.

практичні завдання для самостійної роботи
Завдання 1. За трьома видами акцій проведено оцінку спільного 

вірогідного розподілу дохідностей. Обчислити очікувану дохідність 
і стандартне відхилення портфеля цінних паперів, якщо умовний ін-
вестор 30 % коштів спрямує в придбання акцій а, �0 % — в придбання 
акцій б і 30 % — в акції в. Припускається, що дохідність кожного цін-
ного папера некорельована з дохідністю інших цінних паперів.

Варіант Результат
Дохідність акцій Вірогідність розподі-

лу дохідності акціїА Б В

1 1 –10 10 0 0,30

2 0 10 10 0,20

3 10 � 1� 0,30

� 20 –10 � 0,20

2 1 –� 0 � 0,10

2 10 � -� 0,�0

3 0 � � 0,�0

� 1� 10 � 0,10

3 1 –� 10 0 0,1�

2 0 � � 0,3�

3 � 1� 10 0,3�

� –10 � 0 0,1�
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� 1 -� 0 � 0,30

2 -10 � � 0,20

3 0 � � 0,30

� 1� 10 � 0,20

1 2 3 � � 6

� 1 –� 10 0 0,10

2 0 � � 0,�0

3 � 1� 10 0,�0

� –10 � 0 0,10

теми рефератів
1. Модель оптимального портфеля інвестицій Марковиця.
2. Оцінка ефективності інвестиційного портфеля (моделі Шарпа, 

Тейлора, Дженсона).
3. Класифікація портфельних ризиків.
�. Агресивна стратегія управління інвестиційним портфелем.
�. Використання коефіцієнтів коваріації та кореляції для вимірю-

вання ступеня взаємозв’язку дохідностей двох цінних паперів.
8. Етапи формування стратегії на фондовому ринку..
9. Джерела інформаційного забезпечення портфельного інвес-

тора.

тестові завдання до модуля ііі

1. Якщо не менше 80 % загальної вартості активів ІСІ станов-
лять грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації підприємств 
та облігації місцевих позик, державні цінні папери, а також цін-
ні папери, що допущені до торгів на фондовій біржі або у торго-
вельно-інформаційній системі, то інвестиційний фонд класифі-
кується як:

а) диверсифікований;
б) недиверсифікований;
в) венчурний.

2.  Портфель,  що  формується  за  критерієм  максимізації  по-
точного доходу чи приросту інвестованого капіталу поза залеж-
ністю від ступеня інвестиційного ризику, є:

а) агресивним портфелем;
б) поміркованим портфелем;
в) консервативним портфелем.
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3. Зазначте, чи можна зменшити несистематичний ризик за 
рахунок диверсифікації портфеля:

а) так;
б) ні.

4. Скільки фінансових інструментів має бути в портфелі цін-
них паперів, щоб вважати його диверсифікованим:

а) не менше �;
б) від � до 10;
в) від 8 до 20;
г) понад 20.

5. Виключно юридичні особи можуть бути учасниками:
а) пайового інвестиційного фонду;
б) корпоративного інвестиційного фонду;
в) венчурного фонду;
г) зазначених в пунктах А, Б і В;
д) зазначених в пунктах А і Б.

6.  Ризик  зниження  прибутковості,  прямих  фінансових  вит-
рат, що виникає в операціях із цінними паперами у зв’язку з невиз-
наченістю їх фінансових результатів, можливою неефективніс-
тю виробництва, маркетинговими помилками чи прорахунками 
фінансового менеджменту, є:

а) систематичним ризиком;
б) несистематичним ризиком.

7.  Значення  індексу  прибутковості,  що  свідчить  про  те,  що 
проект є прийнятним, відповідає:

а) ІР ≤ 0;
б) ІР ≥ 0;
в) ІР ≤ 1;
г) ІР ≥1.

8. Лізинг, коли власник майна передає право власності на нього 
майбутньому лізингодавцю на умовах купівлі-продажу і водночас 
виступає як користувач цього майна, є такою формою лізингу:

а) з повним набором послуг;
б) зворотним;
в) розподільним;
г) непрямим;
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д) прямим;
е) оперативним;
є) фінансовим. 

9. Кредитна лінія зі встановленим лімітом, при перевищенні 
якого змінюється вартість фінансування, є лінією:

а) підтвердженою;
б) з повідомленням;
в) рамковою;
г) не відновлювальною;
д) револьверною. 

10. Згідно із українським законодавством об’єктом лізингу не 
можуть бути: 

а) нематеріальні активи;
б) основні фонди; 
в) майнові комплекси підприємств;
г) земельні ділянки;
д) майнові права;

11.  Угода  лізингу  класифікується  як  оперативний  лізинг, 
якщо:

а) за термін дії угоди амортизується не менше 60 % вартості 
об’єкта;

б) за термін дії угоди амортизується менше 7� % вартості об’єкта;
в) за термін дії угоди амортизується понад 7� % вартості об’єкта.

12. Інвестиційна операція, пов’язана з перетворенням вироб-
ничого процесу на основі сучасних науково-технічних досягнень, 
що  здійснюється  згідно  із  комплексним  планом  і  спрямована  на 
збільшення виробничого потенціалу підприємства, відповідає на-
ступній формі реального інвестування:

а) придбання цілісного майнового комплексу;
б) модернізація; 
в) реконструкція;
г) відновлення устаткування;
д) інноваційне інвестування в нематеріальні активи.

13. Зазначте, чи відповідають елементи поточних витрат за 
інвестиційним  проектом  переліку  елементів  витрат  на  вироб-
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ництво  (сировина,  матеріали,  паливо,  зарплата,  амортизація 
тощо):

а) так;
б) ні;
в) частково.

14.  Спосіб  фінансування  компанією  власних  дій  за  рахунок 
чистого прибутку, нерозподіленого серед акціонерів, це:

а) самофінансування;
б) корпоратизація;
в) трастинг;
г) факторинг;
д) франчайзинг.

15. Аналіз точки беззбитковості проекту визначає:
а) мінімально необхідний обсяг фінансування проекту;
б) мінімально необхідний обсяг позики;
в) припустимий рівень витрат за проектом; 
г) мінімально необхідний обсяг виробництва для покриття витрат 

за проектом.

16. До капітальних витрат проекту належать:
а) сировина і матеріали; 
б) витрати на придбання будівель та устаткування;
в) амортизація основних фондів; 
г) оплата праці.

17. Зазначте визначення економічного змісту показника чис-
тої приведеної вартості проекту:

а) сумарний поточний прибуток за проектом;
б) усі прибутки від реалізації проекту, скориговані на розмір інф-

ляції;
в) сумарна за всіма роками життя проекту приведена до поточного 

періоду різниця між прибутками і витратами за проектом.

18. Зазначте, з яким показником порівнює інвестор внутріш-
ню норму прибутковості проекту, приймаючи рішення щодо його 
ухвалення:

а) з фондовіддачею;
б) з середньою ринковою дохідністю;
в) з очікуваною рентабельністю інвестицій.
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19.  Кредит,  за  якого  вся  відповідальність  за  реалізацію  про-
екту покладається на фінансово-кредитну організацію, є креди-
том:

а) без регресу на позичальника;
б) з повним регресом на позичальника;
в) з частковим регресом на позичальника
г) фінансування на консорційних засадах.

20. Зазначте, якій кількісній мірі відповідає показник періоду 
окупності для позитивної оцінки проекту інвестором:

а) менше 1 року;
б) менше 2 років;
в) від 2 до � років;
г) менше загального терміну життя проекту;
д) менше періоду, що визначений для повного погашення 

зобов’язань за борговим фінансовим проектом;
е) менше 10 років.

21.  Інвестиційний  портфель  інвестора  складається  з  трьох 
форм інвестицій із питомою вагою на початок року 20, 30 і 50 %. 
Протягом  року  ринкова  вартість  кожної  складової  портфеля 
зросла відповідно на 15, 18 і 20 %. Визначити середньорічну дохід-
ність портфеля:

а) 17,7 %;
б) 18,0 %
в) 18,� %.

22. Визначити рентабельність власного капіталу інвестора в 
500 тис. грн, якщо при загальному досягнутому рівні річного при-
бутку 30 коп. на кожну гривню вкладень він користувався пози-
ковим капіталом у 300 тис. грн під 20 % річних:

а) 10 %;
б) 18 %;
в) 2� %;
г) 30 %;
д) 36 %.

23.  Вартість  обладнання,  що  надано  в  лізинг,  становить  
50 тис. грн, термін дії угоди — 2,5 роки, розмір лізингового відсо-
тка — 25 % річних. Розмір лізингового платежу за умови рівно-
мірного (ануїтетного) погашення кожні півроку становитиме:
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а) 9 0�3 грн;
б) 13 239 грн;
в) 1� 0�3 грн;
г) 18 2�6 грн.

24.  За  умовами  угоди  з  питання  № 23  визначити,  яким  буде 
розмір  фінансового  доходу  лізингодавця  за  перший  рік  дії  угоди 
фінансового лізингу:

а) � 09� грн;
б) � 000 грн;
в) 9 0�3 грн;
г) 9 09� грн;
д) 9 9�7 грн;
е) 13 239 грн;
ж) 1� 0�3 грн.

25. За умовами питання № 23 розрахувати розмір відшкоду-
вання вартості об’єкта лізингу за 1,5 роки дії угоди фінансового 
лізингу:

а) 9 0�3 грн;
б) 9 9�7 грн;
в) 10 9�2 грн;
г) 13 239 грн;
д) 1� 0�3 грн;
е) 1� 006 грн;
є) 29 932 грн.

ТеСТОВІ  ЗАВДАННЯ  
з дисципліни  

“ІНВеСТУВАННЯ”
(підсумковий контроль)

1. Якщо прямий інвестор володіє менш як 50 % капіталу в іно-
земному володінні компанії, то воно визначається як:

а) філія;
б) дочірня компанія; 
в) асоційована компанія.

2. майно іноземного інвестора, що ввозиться в Україну, звіль-
няється від обкладання митом, якщо воно:
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а) є внеском іноземного інвестора до статутного фонду підприєм-
ства з іноземною інвестицією;

б) ввозиться на строк не менше 3 років з метою інвестування на 
підставі зареєстрованих договорів (контрактів);

в) ввозиться на строк не менше � років з метою інвестування на 
підставі зареєстрованих договорів (контрактів);

г) ввозиться з метою реалізації.

3. Цінні папери іноземних держав та інших іноземних емітен-
тів можуть бути зараховані до складу активів диверсифікова-
ного фонду:

а) без обмежень;
б) не допускається;
в) не більше 10 %
г) не більше 20 %;
д) лише допущені до торгів не менше ніж на двох провідних іно-

земних біржах чи торгово-інформаційних системах;
е) лише ті, що гарантовані урядами іноземних держав;
є) зазначене в пунктах В і Д; 
ж) зазначене в пунктах Г і Д;
з) зазначене в пунктах В, Д і Е;
и) зазначене в пунктах Г, Д і Е.

4. Якщо інвестиційний фонд закритого типу здійснює виключ-
но приватне розміщення цінних паперів власного випуску, та ак-
тиви якого більш як на 50 % складаються з корпоративних прав 
та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або 
у  торговельно-інформаційній  системі,  то  він  класифікується 
як:

а) диверсифікований;
б) недиверсифікований;
в) венчурний.

5. Цінні папери іноземних держав та інших іноземних емітен-
тів можуть бути включені до активів українських інвестиційних 
фондів, якщо вони допущені до лістингу на наступних біржах та 
торгово-інформаційних системах: 

а) Нью-Йоркська фондова біржа;
б) НАСДАК;
в) ПАРТАД;
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г) Токійська фондова біржа;
д) Гонконгська фондова біржа;
е) зазначених в пунктах А, Б і Г;
є) зазначених в пунктах А, Б і В;
ж) зазначених в пунктах А, Б, В і Г;
з) зазначених в пунктах Б і В;
и) всіх зазначених в пунктах А, Б, В, Г і Д.

6. Зазначте, чи можна класифікувати як форму іноземної ін-
вестиції придбання нерезидентом нерухомого чи рухомого майна, 
включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, транс-
портні засоби та інші об’єкти власності:

а) так;
б) ні.

7.  Підприємство  з  іноземними  інвестиціями —  підприємство 
(організація)  будь-якої  організаційно-правової  форми,  створене 
відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в ста-
тутному фонді якого становить:

а) не менше � %;
б) не менше 10 %;
в) не менше 20 %;
г) не менше 2� %;
д) не менше �0 %.

8. Якщо значення індексу потенційного припливу прямих інвес-
тицій ЮНКДАТ наближається до 1, це свідчить:

а) про високу здатність країни до залучення іноземних інвести-
цій;

б) про низьку здатність країни до залучення іноземних інвести-
цій.

9.  При  прийнятті  рішення  про  включення  цінного  папера  в 
портфель, за наявності альтернативного цінного папера, за кри-
терієм мінімізації ризику, перевагу має той:

а) коефіцієнт варіації якого менше;
б) коефіцієнт варіації якого більше;
в) значення коефіцієнта варіації не враховується.
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10. Аналіз цінних паперів, що ґрунтується на минулій та по-
точній  ринковій  поведінці  фондових  цінностей  і  на  підставі  її 
аналізу дозволяє прогнозувати їх динаміку в майбутньому, — це:

а) технічний аналіз цінних паперів;
б) фундаментальний аналіз цінних паперів.

11. Сукупний індекс Нью-йоркської фондової біржі, що відоб-
ражає динаміку курсів акцій усіх корпорацій, зареєстрованих на 
біржі, — це:

а) Dow Jones Index;
б) Value Line Composite Index;
в) NYSE Composite Index;
г) Wilshire-�000;
д) Standart’s & Poor’s Index.

12. Портфель, що формується за критерієм мінімізації рівня 
інвестиційних  ризиків,  виключає  використання  інструментів, 
рівень ризику яких перевищує середньоринковий, називається.

а) спекулятивним портфелем;
б) поміркованим портфелем;
в) консервативним портфелем.

13.  Зазначте,  чи  можна  зменшити  систематичний  ризик  за 
рахунок диверсифікації портфеля:

а) так;
б) ні.

14. Якщо  інститут  спільного  інвестування  не  приймає 
зобов’язання  щодо  викупу  емітованих  ним  цінних  паперів  (або 
компанією  з  управління  його  активами)  до  моменту  його  реор-
ганізації або ліквідації, то він класифікується як:

а) відкритого типу;
б) інтервального типу;
в) закритого типу.

15. Оцінка фінансових інвестицій, за якої їх ринковий курс виз-
начається внутрішньою вартістю підприємства та його корпо-
ративних прав:

а) технічний аналіз фондових інструментів;
б) фундаментальний аналіз фондових інструментів.
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16. Індекс, що може використовуватися для аналізу вартості 
акцій певної галузі на українському ринку, — це:

а) індекс ProU-�0;
б) інтегральний індекс;
в) ПФТС- індекс;
г) індекс КАС.

17. При  порівнянні  коефіцієнта  “ціна-дохід”  стосовно  акцій 
кількох підприємств більшу інвестиційну привабливість мають 
акції:

а) з меншим значенням коефіцієнта;
б) з більшим значенням коефіцієнта;
в) не дозволяє визначити рівень інвестиційної привабливості цін-

ного папера.

18. Нарахування відсотків за облігаціями здійснюється:
а) після нарахування дивідендів за привілейованими акціями;
б) після нарахування дивідендів за простими акціями;
в) до нарахування дивідендів за привілейованими акціями;
г) до нарахування дивідендів за простими акціями.

19. Інститут спільного інвестування, що залучає грошові кош-
ти шляхом емісії інвестиційних сертифікатів, є:

а) пайовим інвестиційним фондом;
б) корпоративним інвестиційним фондом.

20. Коефіцієнт β відображає рівень ризику за окремим цінним 
папером  як  об’єктом  фінансового  інвестування.  Якщо  β<1,  то 
ризик інвестування у цей цінний папір:

а) нижче середньоринкового;
б) знаходиться на рівні середньоринкового;
в) вище за середньоринковий.

21. Значення чистої приведеної вартості, що свідчить про те, 
що проект є прийнятним, відповідає:

а) NPV ≤ 0;
б) NPV ≥ 0;
в) NPV ≤ 1;
г) NPV ≥ 1.
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22. Угода лізингу класифікується як фінансовий лізинг, якщо:
а) за термін дії угоди амортизується не менше 60 % вартості 

об’єкта;
б) за термін дії угоди амортизується не менше 7� % вартості 

об’єкта;
в) за термін дії угоди амортизується не менше 90 % вартості 

об’єкта;
г) об’єкт не може бути переданий в лізинг іншій особі через особ-

ливі характеристики.

23. Систематичний ризик пов’язаний:
а) з проблемами фінансування проекту;
б) з настанням критичних для проекту подій;
в) із загальноекономічною ситуацією у країні;
г) з можливістю погіршення зовнішніх умов реалізації проекту.

24. До поточних витрат проекту не належать:
а) сировина і матеріали; 
б) витрати на придбання будівель та устаткування;
в) амортизація основних фондів; 
г) оплата праці.

25. Інвестиційна операція, пов’язана із заміною або доповнен-
ням парку устаткування новими видами, спрямована на просте 
відтворення  активної  частини  виробничих  основних  фондів,  є 
такою формою реального інвестування, як:

а) придбання цілісного майнового комплексу;
б) модернізація; 
в) реконструкція;
г) відновлення устаткування;
д) інноваційне інвестування в нематеріальні активи.

26. Оберіть формулу для приведення прогнозованих грошових 
потоків до поточного періоду:

а) FV = PV * (1 + r)n; 
б) PV = FV* (1 + r)n;
в) PV = FV/ (1 + r)n.

27. Згідно із українським законодавством об’єктом лізингу мо-
жуть бути: 

а) нематеріальні активи;



��

б) основні фонди; 
в) майнові комплекси підприємств;
г) земельні ділянки;
д) майнові права.

28.  Фінансування  складних  великомасштабних  об’єктів,  що 
передбачає  участь  декількох  компаній  постачальників,  лізінго-
давців чи залучення кредитних ресурсів кількох банків для прид-
бання об’єкта лізингу, відповідає лізингу:

а) с повним набором послуг;
б) зворотному;
в) розподільному;
г) непрямому;
д) прямому;
е) оперативному;
ж) фінансовому. 

29. Кредитна лінія, яку банк відкриває для оплати поставок в 
межах одного контракту, що реалізується протягом тривалого 
періоду, є:

а) підтвердженою;
б) з повідомленням;
в) рамковою;
г) не відновлюваною;
д) револьверною. 

30. Номінальна і реальна оцінка прибутковості інвестування 
розрізняється:

а) рівнем ризику;
б) рівнем інфляції;
в) ставкою дисконту;
г) обліковою ставкою національного банку.

31. Спосіб вторинного отримання доходів шляхом вкладання 
у цінні папери прибутку, одержаного від первинних інвестицій у 
підприємство, це такий спосіб фінансування, як:

а) самофінансування;
б) корпоратизація;
в) трастинг;
г) факторинг.
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32. Кредит, що передбачає паритетний розподіл ризиків між 
учасниками проекту, за умовами якого вони приймають відпові-
дальність за фіксовані в контрактах комерційні зобов’язання; за 
ризики, що виникають внаслідок їх діяльності, є кредитом:

а) без права регресу;
б) з частковим регресом;
в) з повним регресом;
г) на консорціумальних засадах.

33. Оперативне керування проектом — це:
а) дії менеджерів чи інвестора щодо реалізації проекту;
б) комплекс дій керівника проекту щодо забезпечення запланова-

ного прибутку від використання вкладених коштів;
в) система моніторингу та організації впливу на процес вико-

ристання інвестованих коштів;
г) сукупність щоденних конкретних дій щодо виконання плану 

використання засобів для одержання поточного прибутку не 
нижче запланованого.

34. Зазначте малюнок, що відбиває залежність чистої приве-
деної вартості проекту від ставки дисконту:
 а) NPV б) NPV в) NPV 

 r   r  r

35. Зазначте, чи варто враховувати фактор інфляції при при-
веденні майбутніх грошових потоків при інвестуванні до поточ-
них:

а) так;
б) ні;
в) на розсуд інвестора.

36. Рівень ризику і прибутковість інвестування пов’язані:
а) прямопропорційно;
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б) оберненопропорційно;
в) у різних проектах по різному.

37. Оберіть з перелічених методів ті, що дають змогу дослід-
жувати інвестиційний ризик за проектом:

а) аналіз чутливості реагування;
б) визначення точки беззбитковості;
в) метод імітаційного моделювання;
г) чиста приведена вартість;
д) аналіз сценарієв розвитку проекту.

38. Облігація випущена з номіналом 100 грн. і річною купонною 
ставкою 12 %. За умови, що витрати на випуск складають 5 %, а 
ставка податку на прибуток 20 %, вартість залучення капіталу 
від такої облігації становитиме:

а) 9,1� %;
б) 10,1 %;
в) 12 %;
г) 12,63 %;
д) 1�,16 %.

39. Облігація з номіналом 100 грн і купонною ставкою 13 % ви-
пущена на 5 років. Поточна ціна цієї облігації, за умови, що став-
ка  дисконту  складає  10 %,  а  до  погашення  залишилось  2 роки, 
становитиме:

а) 93,39 грн;
б) 9�,�6 грн;
в) 10�,21 грн;
г) 111,�� грн;
д) 11�,�2 грн.

40. Середня ринкова доходність галузі складає 13 %, безпечна 
ринкова ставка — 9 %. Необхідна ставка доходу для акції цієї га-
лузі має складати:

а) 11,76 %;
б) 1�,76 %;
в) 18,72 %.

41.  Зазначте,  чому  дорівнюватиме  поточна  ціна  акції  з  пос-
тійним приростом дивідендів, якщо відомо, що останній сплаче-
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ний дивіденд становив 2,4 грн, темпи приросту дивідендів збері-
гаються на рівні:%, а ставка дисконту на ринку складає 9 %:

а) 16,96 грн;
б) 28,27 грн;
в) 8�,8 грн.

42. Активи інвестора на початок року становили 400 тис. грн, 
на кінець — 500 тис. грн. Річна прибутковість інвестицій дорів-
нює:

а) 20 %;
б) 2� %;
в) �0 %
г) 12� %.

43.  Визначити  рівень  ризику  за  проектом,  якщо  розрахунки 
дали три варіанти можливого прибутку: 60, 80 і 90 тис. грн:

а) коефіцієнт варіації дорівнює 0, 12;
б) коефіцієнт варіації дорівнює 0,16;
в) коефіцієнт варіації дорівнює 0,18;
г) коефіцієнт варіації дорівнює 0,27.

44. Розрахувати значення чистої приведеної вартості для про-
екту, що передбачає початкові інвестиції — 200 тис. грн, поточ-
ний прибуток протягом трьох років по 100 тис. грн, ліквідаційна 
вартість активів — 50 тис. грн, ставка дисконту — 20 %:

а) –39,36 тис. грн;
б) 39,�8 тис. грн;
в) �0 тис. грн;
г) 123,8� тис. грн.

45. Визначити  термін  окупності  чотирирічного  проекту,  за 
яким передбачено початкові інвестиції в перший рік — 180 тис. грн, 
обсяг реалізації продукції — 140 тис. грн щорічно, витрати на ви-
робництво — 80 тис. грн щорічно, ставка дисконту — 10 %:

а) менше 3 років;
б) від 3 до � років;
в) від � до � років;
г) понад � років.

46. Визначити точку беззбитковості проекту, якщо прогнозо-
вана ціна одиниці продукції — 10 грн, змінні витрати на одиницю 
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продукції — 4 грн, умовно-постійні щомісячні витрати за проек-
том — 60 тис. грн:

а) 10 тис. одиниць;
б) 20 тис. одиниць;
в) 30 тис. одиниць.

47.  Інституційний  інвестор,  що  фінансує  обране  за  певним 
критерієм, визначене досить вузьке коло інших компаній, не здій-
снює диверсифікації вкладень, не володіє контрольними пакета-
ми акцій компаній, що нею фінансуються, є:

а) інвестиційною компанією;
б) фінансовою компанією;
в) холдинговою компанією.

48.  Якщо ставка дисконту визначена на рівні 10 %, а очікува-
ний темп інфляції складає 18 % річних, то скоригована ставка з 
урахуванням інфляції дорівнюватиме:

а) 11,8 %;
б) 18 %;
в) 19,8 %;
г) 28 %;
д) 29,8 %.

49.  Реальні  інвестиції,  що  здійснюються  за  рахунок  відтво-
рення засобів праці, що були спожиті у виробничому циклі, є ін-
вестиціями:

а) валовими;
б) оновлення;
в) розширення.

50. Визначити рівень непевності за коефіцієнтом варіації  ін-
вестування 100 тис. грн у прості акції виробничого підприємства, 
якщо в попередні роки за цими акціями виплачувалися дивіденди в 
5, 7, 3, 8 і 2 % від номіналу:

а) 0, 22;
б) 0, 31;
в) 0, �6.
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Електронні джерела

 1. http://www.globalpolicy.igc.org. — висвітлює новини світового біз-
несу, інвестицій та фінансів.

 2. http://www.iplanet.net/fdisurvey — інформація щодо світових по-
токів прямих інвестицій.

 3. http://www.oecd.org. — офіційний сайт організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР), надає інформацію щодо ін-
дикаторів розвитку країн ОЕСР.

 �. http://www.standartsandpoors.com — сайт компанії Standarts & 
Poors, інформація щодо ризиків, рейтингів фінансових інстру-
ментів.

 �. http://www.moodys.com — сайт рейтингового агенства Moody’s, 
інформація щодо ризиків, рейтингів фінансових інструментів.

 6. http://www.transnationale.org. — надає інформацію про більш ніж 
10000 компаній, включаючи ТНК.

 7. http://www.unctad.org/wir/index.htm — інформація щодо оглядів 
світових інвестицій.

 8. http://www.finance.yahoo.com — новини світового бізнесу, інвес-
тицій та фінансів.

 9. http://www.fdi.eu.com — інформація щодо світових потоків ПІІ та 
діяльності ТНК.

 10. http://www.ssmsc.gov.ua — офіційний сайт Державної комісії по 
цінним паперам та фондовому ринку.

 11. http://www.rada.gov.ua — офіційний сайт Верховної Ради Украї-
ни.

 12. http://www.ufs.com.ua. — український фінансовий сервер.
 13. http://www.investfunds.com.ua — інформаційний фінансовий сер-

вер.
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