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ВСТУП

 

В  умовах  ринкової  конкуренції  підприємству,  щоб  досягати  поставлених  цілей

замало виробляти продукцію, необхідно планувати свою діяльність в подальшому, тобто

розробляти систему довгострокових цілей. Саме тому на сучасному етапі господарювання

доцільно розробляти стратегії підприємства, які забезпечать певний набір правил та дій

підприємства  в  майбутньому.  Стратегії  розробляються  на  3-5  років.   До  комплексу

функціональних стратегій підприємства входить й інвестиційна стратегія, яка передбачає

напрями  здійснення  інвестиційної  діяльності  для  забезпечення  реалізації  загальної

стратегії  підприємства. Інвестиційні рішення, майже завжди є стратегічними, бо частіше

всього передбачають довгострокові вкладення ресурсів.

Актуальність  теми  полягає  в  тому,  що  в  сучасних  умовах  господарювання  для

вирішення проблеми економічної стабілізації та для забезпечення економічного розвитку

насамперед  існує  потреба  ефективного  менеджменту. Для  її  забезпечення  необхідним

являється створення ефективної  стратегії. Разом з тим, слід  зауважити,  що ряд питань

щодо  розробки  ефективної  стратегії  остаточно  не  вирішені.  В  основному  проблеми  з

формуванням стратегії виникають в зв’язку з тим, що кожна галузь має свої особливості.

Зазначені проблеми обумовили вибір теми та визначили цільову спрямованість роботи.

Метою роботи є дослідження розробки інвестиційної стратегії для підприємства, її

сутності та значення в плануванні; та аналіз важливості розробки інвестиційної стратегії

для міста.

Завданням роботи є  розглядання та розрахунок теоретико-методичних положень щодо

розробки інвестиційної стратегії, розробка інвестиційної стратегії, яка вирішить соціальну

проблему міста та забезпечить економічний ефект.

Для  обґрунтування  необхідності  формування  інвестиційної  стратегії  в  ході  роботи

використано наступний метод дослідження – фотографія робочого дня.

Об’єктом  роботи  є  ДП  АТ «Мостобуд»  Мостозагін  №73».  Підприємство

спеціалізується  на  будуванні  мостів  та  шляхопроводів.  Данні  про  діяльність  цього

підприємства  дають змогу сформувати інвестиційну стратегію.

Предметом дослідження є показники діяльності «Мостозагону №73», Баланс, звіт

про фінансові результати, кошториси.

В  роботі  приділяється  увага  фінансовому  стану  підприємства  та  собівартості

продукції,  шляхом  дослідження  витрат,  що  дає  змогу  проаналізувати  підприємство,  як

інвестиційно-привабливе.

Робота  присвячена  проблемі  міста  –  будівництву  автомобільного  переїзду  через

залізну дорогу. Розробка інвестиційної стратегії в даному випадку забезпечує вирішення

дуже болісної проблеми для міста.

Інформаційними  джерелами  дослідження  виступили  збірники  нормативних 

документів в сфері ціноутворення в будівництві, дорожньо-будівельні норми, підручники

по проектуванню доріг.



РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ
 
1.1. Сутність інвестиційної стратегії
 

До  комплексу  функціональних  стратегій  підприємства  входить  й  інвестиційна

стратегія, яка передбачає напрями здійснення інвестиційної діяльності для забезпечення

реалізації  загальної  стратегії  підприємства.  Інвестиційні  рішення,  майже  завжди  є

стратегічними,  бо  частіше  всього  передбачають  довгострокові  вкладення  ресурсів.

Діяльність підприємства з формування та використання інвестиційних ресурсів (інвестицій)

називають інвестиційною діяльністю.

 Згідно Закону України «Про інвестиційну діяльність» - «...інвестиціями є усі види

майнових  та  інтелектуальних  цінностей,  що вкладаються  в  об'єкти  підприємницької  та

інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний

ефект» [1]
Під  інвестиціями розуміють довгострокове  вкладення капіталу в галузі  економіки.

Інакше  кажучи,  інвестиціями  є  фінансові,  матеріальні,  майнові  та  інші  цінності,  що
вкладаються  в  об'єкти  підприємницької  і  інших  видів  діяльності,  внаслідок  чого
утворюється прибуток або досягається соціальний ефект.

Під  інвестиційною  діяльністю  розуміють  сукупність  практичних  дій  громадян,
юридичних осіб і держави, направлених на розширене відтворення основного і оборотного
капіталу з метою задоволення потреб суспільства на основі залучення і вкладення всіх
видів майнових і інтелектуальних цінностей в господарські, комерційні, наукові, культурні,
добродійні і будь-які інші підприємства і проекти, цілі яких не суперечать законодавству.

Суб'єктами  інвестиційної  діяльності  є  інвестори,  замовники,  виконавці  робіт,
користувачі  об'єктів  інвестиційної  діяльності,  а  також  постачальники,  юридичні  особи
(банківські,  страхові  і  посередницькі  організації,  інвестиційні  фонди)  і  інші  учасники
інвестиційного  процесу.  Суб'єктами  інвестиційної  діяльності  можуть  бути  фізичні  і
юридичні особи, зокрема іноземні,  а також держави і  міжнародні організації.  Інвестори
здійснюють  вкладення  власних,  позикових  і  привернутих  засобів  у  формі  інвестицій  і
забезпечують їх цільове використання.

Замовниками можуть бути інвестори, а також будь-які інші фізичні і юридичні особи,
уповноважені  інвестором  здійснити  реалізацію  інвестиційного  проекту,  не  втручаючись
при цьому в підприємницьку або іншу діяльність інших учасників інвестиційного процесу,
якщо інше не передбачене договором (контрактом) між ними. У випадку, якщо замовник
не  є  інвестором,  він  наділяється  правами  володіння,  користування  і  розпорядження
інвестиціями на період і в межах повноважень встановлених договором.

Користувачами об'єктів інвестиційної діяльності можуть бути інвестори, а також інші
фізичні і юридичні особи, державні і муніципальні органи, іноземні держави і міжнародні
організації,  для  яких  створюється  об'єкт  інвестиційної  діяльності.  У  випадку,  якщо
користувач  об'єкту  інвестиційної  діяльності  не  є  інвестором,  взаємини  між  ними  і
інвестором визначаються договором (рішенням) про інвестування. Суб'єкти інвестиційної
діяльності мають право суміщати функції двох або декількох учасників.

     Об'єктами інвестиційної діяльності є:



-  новостворювані  і  модернізовані  основні  фонди, і  оборотні  кошти у всіх  галузях
народного господарства;

- цінні папери (акції, облігації і ін.);
- цільові грошові внески;
- науково-технічна продукція і інші об'єкти власності;
- майнові права і права на інтелектуальну власність.
Аналогічні об'єкти включають і іноземні інвестиції, якщо вони не суперечать чинному

законодавству.
Стратегія дає відповіді на головні питання організації інвестиційної діяльності:
- Глибина довгострокового планування інвестиційного процесу.
- Поточний стан об'єкта, для якого розроблюється стратегія.
- Джерела та обсяги коштів для інвестування.
- Стратегічна мета та етапи просування до неї.
- Проміжні цілі та суміжні завдання.
- Пріоритетні сфери та об'єкти для інвестування.
- Прогнозна оцінка зовнішнього середовища для інвестування.
- Прогнозна оцінка розвитку фінансового ринку.
- Альтернативні напрями використання коштів.
- Цільові настанови щодо очікуваної дохідності інвестицій.
- Фактори ризику та довгострокові заходи їх нейтралізації.
- Прогнозні сценарії розвитку інвестиційного ринку та розвитку інвестора.
- Бажані результати інвестиційної діяльності на кінець стратегічного періоду.

Основною метою інвестиційної  діяльності  є  забезпечення ефективного  здійснення

інвестиційної стратегії підприємства, яка досягається шляхом реалізації таких завдань:

- досягнення високих темпів економічного розвитку підприємства;

- максимізація доходів (прибутків) від інвестиційної діяльності;

- мінімізація інвестиційних ризиків;

- забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

Потреба в інвестиціях при реалізації стратегії підприємства обумовлена необхідністю:

- відновлення та розширення матеріально-технічної бази підприємства;

- збільшення обсягів виробничої діяльності;

- освоєння нових видів діяльності;

- підвищення якості продукції.

Планування інвестиційної діяльності є необхідним процесом з ряду причин:

- для реалізації стратегій підприємство може використовувати різні види інвестицій,

різний  обсяг  інвестиційних  коштів,  тому  доцільно  розробляти  декілька  альтернативних

проектів;

-  необхідність  вибору  з  альтернативних  інвестиційних  проектів  найбільш

ефективного;

- необхідність якнайшвидшого отримання віддачі від інвестицій;

- планування сприяє зниженню ризику, що пов'язаний із прийняттям інвестиційних

рішень.  Збільшення вартості  інвестиційного  проекту  підвищує  ступінь  його  ризику,  що

обумовлює різну глибину опрацювання інвестиційних рішень при плануванні інвестицій.



Період стратегічного планування становить 3-5 років і залежить від ряду факторів,

до яких належать:

- тривалість періоду загальної стратегії розвитку підприємства;
-  передбачуваність  інвестиційного  клімату  держави,  регіону,  а  також  розвитку
кон'юнктури інвестиційного ринку;

- специфіка інвестиційної діяльності підприємства.

Вхідними даними для планування інвестицій на підприємстві є:

- інформація про стратегію підприємства;

- результати оцінки обраної стратегії та виявлення в ній «вузьких місць».

Інвестиційна стратегія - це комплекс довгострокових цілей області капіталовкладень

та  вкладень  у  фінансові  активи,  розвитку  виробництва,  формування  оптимальної

структури інвестування, а також сукупність дій з їхнього досягнення. У загальному виді

інвестиційна  стратегія  реалізується  у  розробці  плану  та  програми  його  здійснення  на

даному етапі  розвитку підприємства.  Інвестиційна стратегія  підприємства формується  з

урахуванням  існуючих  джерел  та  форм  інвестування,  їхньої  доступності  і  потенційної

ефективності використання.

Інвестиційна стратегія передбачає досягнення таких цілей:

- максимізація прибутків від інвестиційної діяльності;

 - мінімізація інвестиційних ризиків.

Оптимальна  інвестиційна  стратегія  має  відповідати  таким  критеріям:  інвестиційна

привабливість запропонованих стратегією регіонів, галузей та ринків; низька чутливість

стратегії до змін у зовнішньому середовищі (можливість максимально визначити чутливість

до змін); прийнятий часовий діапазон реалізації стратегії; відсутність суттєвих перешкод

на шляху до реалізації стратегії; прийнятний рівень інвестиційних і фінансових ризиків;

адекватне ресурсне та організаційне забезпечення стратегії.

Розробка стратегії покликана забезпечити:

- безперебійну інвестиційну діяльність у передбачених обсягах;

- найбільш ефективне використання власних і особливо позикових коштів;

- фінансову стійкість підприємства у довгостроковій перспективі.

Формування стратегії є дослідженням довгострокових напрямів розвитку інвестора.

Отже,  Стратегічне  планування  інвестиційної  діяльності —  це  процес  планування

довгострокових інвестиційних цілей підприємства й шляхів досягнення цих цілей.

Результатом  стратегічного  планування  на  підприємстві  є  розробка  інвестиційної

стратегії.

Інвестиційна  стратегія  підприємства  —  це  система  довгострокових  цілей

інвестиційної діяльності підприємства.

1.2. Види інвестиційних стратегій
 

Для  більшості  підприємств  найбільш  поширеними  інвестиційними  стратегіями  є
наступні:
- консервативна ІС (мотив - підтримка потужностей);



- екстенсивна ІС (мотив -  розширення існуючого асортименту послуг);
- інтенсивна ІС (мотив - інтенсифікація і модернізація процесу надання послуг);
- прогресивна ІС (мотив - надання нових послуг);
-  консервативно-інтенсивна  ІС  (мотив-  підтримка  потужностей  з  інтенсифікацією  і
модернізацією послуг);
- екстенсивно-прогресивна ІС (мотив - розширення асортименту з оновленням послуг);
- екстенсивно-інтенсивна ІС (мотив - розширення асортименту з його інтенсифікацією і
модернізацією).

Крім  того,  виділяють:  позикову  інвестиційну  стратегію  з  мотивацією  залучення
позикових засобів,  які  в  основному  використовуються  на  інвестиційні  потреби,  а
не прямують на поточні господарські потреби; позикову ІС з мотивацією отримання доходу
від  фінансових  інвестицій,  дана  стратегія  використовується  підприємствами  в  два  рази
рідше, ніж позикова.

«Чисті»  ІС  вибираються  підприємствами  у  зв'язку  з  підвищеним впливом  не
більше  трьох  чинників,  «змішані»  ІС,  навпаки,  використовуються на  тлі  підвищеного
впливу, причому найістотнішого, не менше трьох чинників.

Зміна ІС підприємства протягом порівняно тривалого періоду часу називається його
інвестиційною  поведінкою.  Стратегія  не  може різко  змінюватися  протягом  дещо
короткого часу (якщо тільки ця зміна, що не спланована менеджментом підприємства,
яка частіше відбувається на початку фінансового року). Тривала стійкість інвестиційної
стратегії супроводить фінансовому  положенню  підприємства,  що  поліпшується.
Це може свідчити на користь довгострокового характеру ІС на відміну віддинамічнішої
інвестиційної поведінки.

Підприємства, що використовують консервативно-інтенсивну ІС, активно інвестують
в  будівлі/споруди  і  машини/  устаткування  і  менше  за  всіх проводять  фінансових
вкладень.  При  цьому  вони  відчувають  найбільш сильний  дефіцит  інвестиційних
грошових ресурсів,  не  дивлячись  на  найактивнішу амортизаційну  політику  і  отримання
коштів  по  лізингу.  Це обумовлено  мінімальними  бюджетними  джерелами  і
незначним зверненням до банківського кредиту.

Підприємства,  що  дотримуються  екстенсивно-прогресивної  ІС, вважають,  що
при  мінімальних  інвестиціях  в  будівлі/споруди нераціонально  високе  відвернення
засобів  у  фінансові  інвестиції.  Ці підприємства  практично  не  мають  бюджетної
підтримки  своєї інвестиційної  діяльності,  слабо  використовують  амортизаційні
засоби, але  вельми  активно  —  банківські  кредити.  Фінансове
положення підприємств, для яких характерна подібна ІС, майже не поліпшується.

Підприємства з екстенсивно-інтенсивною ІС відрізняються найбільшими інвестиціями
в  машини/обладнання  і  будівлі/споруди.  Вони  активно використовують  такі  форми
інвестицій як лізинг/оренда і всі джерела фінансування інвестицій.

Застосування  консервативно-прогресивної  ІС  супроводжується істотними
вкладеннями в лізинг/оренду і  дочірні компанії,  при цьому абсолютно відсутні  засоби
від  лізингу/оренди  як  джерела фінансування  інвестицій.  Для  цієї  ІС  характерний
найбільше  отримання засобів  за  цільовими  державними  програмами.  Суперечність
між формами, джерелами інвестицій і заявленими інвестиційними цілями (оскільки у такої
категорії підприємств максимальний дефіцит навіть поточних грошових коштів) не просто
звертає  на  себе  увагу,  але  і  пов'язано  з нестабільною  динамікою  фінансового  стану
подібних підприємств.

Прогресивна ІС характеризується порівняно збалансованою структурою вкладень в
розрізі  їх  форм.  Ці  підприємства  є найактивнішими користувачами прибули  як  джерела



фінансування інвестицій,  але  при  цьому  мало  привертають  амортизаційні  засоби
і банківські кредити. В умовах зниженого попиту така ІС у принципі достатньо раціональна,
проте форми її прояву не такі виражені, як цілі, що підтверджується відсутністю явної
тенденції поліпшення фінансового стану даних підприємств.

Інтенсивна  ІС  відрізняється  істотними  і  результативними вкладеннями  в
лізинг/оренду,  активним  використанням  прибули,  амортизації і  бюджетних  коштів  як
джерел  фінансування  інвестицій,  але мінімальним використанням кредитів  і  позик,  що
веде  до  неминучого погіршення  фінансового  положення  і  враховується
потенційнимикредиторами подібної ІС.

Екстенсивна  ІС  пов'язана  з  високим  рівнем  вкладень  в  дочірні підприємства,
джерелом  фінансування  інвестицій  в  даному  випадку виступає  підвищене  бюджетне
фінансування.  Банки  також  активно кредитують  інвестиційну  активність  цих
підприємств, фінансове положення поліпшується.

Консервативна ІС відповідає формам свого прояву — їх використання (за винятком

вкладень  в  машини/обладнання)  не перевищує  середній  рівень.  Щось  подібне

спостерігається  і  у  області фінансування  інвестиційної  політики,  при  цьому

відрізняється  низький рівень  використання  прибутку.  Проте,  сприяє

поліпшенню фінансового стану підприємства.

Позикова ІС використовується при істотних обмеженнях попиту, коли підприємства

починають  йти  з  ринку  своєї  продукції/послуг,  переорієнтовуючи  свою

інвестиційну активність і переводячи свої інвестиційні ресурси на фінансові ринки.

Недолік  грошових  надходжень  для  фінансування  поточної діяльності  як  чинник

переваги  конкретної  ІС  пов'язаний  з  вибором позикової  ІС  у  тому  випадку,  коли

своєчасно спостерігається і дефіцит кваліфікованого кадрового забезпечення господарської

діяльності.

Помітна залежність між величиною капіталу підприємства і його перевагами у виборі

ІС простежується у разі  вибору інтенсивної і консервативно-інтенсивної ІС, коли більше

представлені  крупніші підприємства.  Навпаки,  їх  частка  скорочується  у  міру  зростання

капіталу при використанні консервативної і екстенсивної ІС.

Залежно  від  співвідношення  дохідності  й  ризику  виокремлюють  агресивну,

ризиковану  стратегію  (орієнтовану  на  високу  дохідність  при  високому  ризику)  і

консервативну  (малоризиковану)  стратегію. За  параметром  часу  може бути  стратегія

швидкого зростання і стратегія поступового розвитку.
Якщо вдається розробити стратегію, яка цілком відповідає очікуванням і критеріям

інвестора, її називають збалансованою. Якщо наявні на ринку об'єкти інвестування не
дають змогу оптимізувати стратегічні плани інвестора і задовольнити всі його умови та
критерії, стратегію вважають незбалансованою.

 

1.3.Етапи розробки та вибір інвестиційної стратегії

 

При розробці інвестиційної стратегії  підприємства передбачається вирішення таких

задач як визначення періоду формування інвестиційної стратегії, вибір стратегічних цілей

інвестиційної  діяльності  визначення  напрямків  інвестування  та  джерел  фінансування,

оцінку  розробленої  інвестиційної  стратегії,  перегляд  стратегії  у  залежності  від  зміни

зовнішніх умов та становища підприємства.



Формування  інвестиційної  стратегії  проходить  певні  етапи,  кожен  з  яких  в  тій  чи  іншій  мірі

обов’язковий для розробки обґрунтованого рішення. Всі етапи між собою взаємопов’язані та можуть

виконуватися паралельно. Наглядно етапи представлені на рис.1.2:

Аналіз і оцінка зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства

Визначення стратегічних цілей інвестиційної діяльності

Визначення інвестиційних потреб та інвестиційних можливостей підприємства

Стратегічний аналіз та визначення стратегічних альтернатив

Вибір інвестиційної стратегії

Підготовка кінцевого стратегічного плану інвестиційної діяльності

Організація реалізації інвестиційної стратегії підприємства

Рис. 1.2. Етапи розробки інвестиційної стратегії підприємства

 

Аналіз і оцінка зовнішнього й внутрішнього середовища підприємства. Це перший

етап  формування  інвестиційної  стратегії.  На  даному  етапі,  по-перше,  відбувається

визначення основних елементів зовнішнього середовища, виділення з них тих, які дійсно

мають значення для інвестиційної діяльності підприємства, проводиться збір інформації

про стан і розвиток даних елементів. По-друге, підприємство аналізує й оцінює внутрішнє

середовище, тобто здійснюються збір і аналіз інформації про стан і розвиток внутрішніх

систем.  Результатом  даного  етапу  є  інформація  про  інвестиційний  клімат  держави,

інвестиційної привабливості в регіонах і галузях економіки, у яких підприємство здійснює

свою діяльність, а також інформація про рівень розвитку підприємства.

Визначення  стратегічних  цілей  інвестиційної  діяльності. Система  стратегічних

цілей  інвестиційної  діяльності  покликана  забезпечити  вибір  найбільш  ефективних

напрямків  реального  й  фінансового  інвестування,  формування  достатнього  обсягу

інвестиційних ресурсів, мінімізацію інвестиційного ризику підприємства. Стратегічні цілі

інвестиційної діяльності являють собою бажані параметри, що дозволяють направляти й

оцінювати інвестиційну діяльність підприємства в перспективі.

Виділяють такі види стратегічних цілей підприємства:

- за формою інвестування:

1) стратегічні цілі реального інвестування;

2) стратегічні цілі фінансового інвестування.



- За видами ефекту інвестування:

1) економічні стратегічні цілі;

2) позаекономічні стратегічні цілі.

- За спрямованістю:

1) підвищення ефективності інвестиційної діяльності;

2) мінімізація інвестиційних ризиків;

3) підвищення ліквідності інвестицій;

4) оптимізація інвестиційних ресурсів підприємства;

5) інші стратегічні цілі.

Стратегічні  цілі  підприємства  повинні  бути  чітко  взаємозалежні  між  собою,  і

відповідати місії й загальним цілям функціонування підприємства.

Визначення інвестиційних потреб та інвестиційних можливостей підприємства. На даному

етапі визначаються, по-перше, інвестиційні потреби підприємства. Інвестиційні потреби

підприємства — це обсяг інвестиційних ресурсів, необхідних для досягнення стратегічних

цілей  підприємства.  По-друге,  оцінюються  інвестиційні  можливості  підприємства.  У

процесі оцінки визначається, чи володіє підприємство достатнім внутрішнім потенціалом

для  того,  щоб  у  сформованих  умовах  зовнішнього  середовища  досягти  бажаних

стратегічних інвестиційних цілей. Внутрішній потенціал оцінюється з позиції фінансових,

виробничих, трудових, інформаційних та інших ресурсів підприємства.

Стратегічний  аналіз  і  визначення  стратегічних  альтернатив. Стратегічний  аналіз

припускає  зіставлення  інвестиційних  потреб  підприємства  і  його  інвестиційних

можливостей. Виявляються фактори, що обмежують можливості досягнення стратегічних

цілей, і визначається розрив між бажаними показниками й можливостями підприємства.

На підставі виявлених факторів формуються різні варіанти стратегічних альтернатив.

Вибір  інвестиційної  стратегії. Проводиться  вибір  однієї  з  альтернативних  стратегій  і

здійснюється  її  пророблення.  На  даному  етапі  представляється  важливим  визначення

напрямків інвестування — диверсифікованість або концентрація інвестиційної діяльності

підприємства.  Диверсифікованість  інвестиційної  діяльності  —  це  напрям  інвестиційної

діяльності  підприємства  націлений  на  розміщення  інвестицій  у  різних  регіонах  або  в

різних галузях економіки з метою захисту інвестицій від неспецифічних регіональних і

галузевих інвестиційних ризиків. Концентрація має на увазі зосередження інвестицій в

одному регіоні або в одній галузі економіки.

Підготовка  остаточного  стратегічного  плану  інвестиційної  діяльності. Підготовляється

остаточний  варіант  стратегічного  плану  інвестиційної  діяльності.  Стратегічний  план

повинен містити в собі основні стратегічні напрями інвестиційної діяльності (насамперед,

галузеву  й  регіональну  спрямованість  інвестиційної  діяльності),  форми  інвестиційної

діяльності і їхнє співвідношення, а також джерела фінансування інвестиційної діяльності

підприємства в перспективному періоді.

Організація реалізації інвестиційної стратегії підприємства. Містить у собі вибір механізмів

реалізації розробленої інвестиційної стратегії підприємства.



Нерідко рішення повинні ухвалюватися в умовах, коли є ряд альтернативних або

взаємно  незалежних проектів.  В  цьому  випадку  необхідно  зробити вибір  одного  або

декількох проектів, грунтуючись на якихось критеріях. Очевидно, що якихось критеріїв

може бути декілька, а вірогідність того, що якийсь один проект буде переважно інших по

всіх критеріях, як правило, значно менше одиниці.
В умовах ринкової економіки можливостей для інвестування достатньо багато. Разом

з тим будь-яке підприємство має обмежені фінансові ресурси, доступні для інвестування.
Тому встає завдання оптимізації інвестиційного портфеля.

Вельми  істотний  чинник  ризику.  Інвестиційна  діяльність  завжди  здійснюється  в
умовах  невизначеності,  ступінь  якої  може істотно  варіювати.  Так,  у  момент придбання
нових  основних  засобів  ніколи  не  можна  точно  передбачити  економічний  ефект  цієї
операції. Тому рішення нерідко ухвалюються на інтуїтивній основі.

Ухвалення рішень інвестиційного характеру, як і будь-який інший вид управлінської
діяльності,  грунтується  на  використанні  різних  формалізованих  і  неформалізованих
методів. Ступінь їх поєднання визначається різними обставинами, у тому числі і тим з них,
наскільки  менеджер  знайомий  з  наявним  апаратом,  застосовним  в  тому  або  іншому
конкретному  випадку.  Якогось  універсального  методу,  придатного  для  всіх  випадків
життя, не існує. Проте, маючи деякі оцінки, одержані формалізованими методами, нехай
навіть до певної міри умовні, легше ухвалювати остаточні рішення.

Розроблена  інвестиційна  стратегія  підприємства  повинна  відповідати  ряду  вимог.
Насамперед,  інвестиційна  стратегія  повинна  бути  погоджена  із  загальною  стратегією
розвитку  підприємства.  Крім  того,  інвестиційна  стратегія  підприємства  повинна  бути
оптимізована з погляду потреб і можливостей підприємства, реалізована, ефективна.

Вибір  інвестиційної  стратегії  є  компромісом  між  багатьма  чинниками,  що

впливають  на  рішення  інвестора. Врахувати  одночасно  всі

неможливо. Найсуттєвішимичинниками,  які  мають  для  інвестора  стратегічне

значення являються:
- достатність ресурсів інвестора;
- визначеність (гарантованість) результатів.
- ефективність — переважання доходів над витратами;
- максимізація дохідності і мінімізація ризику;
- визначеність із часовими параметрами інвестування;
- узгодженість із внутрішньою спроможністю інвестора;
- узгодженість із зовнішнім середовищем.

В  процесі  обрання  інвестиційної  стратегії  підприємства  необхідно  спиратися,  по-
перше, на зважену оцінку переваг і недоліків кожної з них, по-друге, визначатись залежно
відекономічної ситуації фірми.

На основі оцінки інвестиційної стратегії за якісними та кількісними показниками, та
на основі визначеного стану підприємства приймаються рішення щодо вибору.

 Для підприємств,  що знаходяться в складному фінансовому положенні, переважає
використання традиційної і опортуністичної стратегії (вкладення переважно прямують на
підвищення  якості, зниження  собівартості  продукції),  що  дає  можливість
довше утримувати  свої  позиції  на  ринку.  Реалізовуючи  одну  з  цих
стратегій, підприємство  повинне  прагне  до  завантаження  виробничого  апарату  шляхом
освоєння продукції, що має попит.



Для  щодо  благополучних  підприємств  найбільш  прийнятна імітаційна  стратегія
(впровадження передових технологій, що запозичуються у інших підприємств), що дозволяє
зайняти передові позиції на ринку.

Підприємства,  що  мають  в  своєму  розпорядженні  значні  засоби,
найчастіше реалізують оборонну, а кращі з них - наступальну інвестиційну стратегію,
що дозволяє утримувати і розширювати ринкову нішу, займати на ринку лідируючі позиції.

Таким  чином,  інвестиційна  стратегія  -  єдина  високоінтегрована  система,  що
складається з різних аспектів, нерозривно зв'язаних між собою для досягнення головної
мети підприємства.

Вона  обирається  відповідно  до  стану  та  прогнозів  щодо  макроекономічного
середовища,  інвестиційного  ринку,  самого  інвестора,  сфери  його  бізнесу  та  ділових
інтересів.

 
1.4. Джерела фінансування інвестиційної стратегії

 
В  даний  час найбільш  складною  є  проблема  дослідження засобів,  джерел

фінансування інвестиційних проектів. Неприпустимо приступати до реалізації проекту без
достовірної  оцінки  можливостей інвестування  в  об'ємі  загальних  капітальних  витрат
(основний  і  оборотний капітал).  Тому  базовим  моментом  розробки  стратегії  є  обсяги
фінансових ресурсів для інвестування. Джерелами коштів можуть бути :

-  власні  фінансові  ліквідні  ресурси  інвестора  (прибуток,  амортизаційні
відрахування,  доходи  від  реалізації  майна,  страхові  надходження,  грошові
нагромадження і заощадження фізичних та юридичні осіб);

-  позикові  кошти  (з  оформленням  боргових  зобов'язань  інвестора  щодо
повернення коштів: облігаційні позики, банківські та бюджетні кредити);

- залучені кошти (із передачею частини прав щодо керування активами проекту,
але без боргових зобов'язань інвестора);

- кошти іноземних інвесторів;
- кошти, надані в тимчасове користування на правах оренди у формі матеріальних

активів.
- кошти  державного  бюджету  або  місцевих  бюджетів. Дефіцит  державного

бюджету не дозволяє розраховувати на  рішення  інвестиційних  проблем  за рахунок 
централізованих  джерел  фінансування.  При  обмеженості  бюджетних  ресурсів  як 
потенційного  джерела  інвестицій  держава  буде  вимушена  перейти  від
безповоротного бюджетного фінансування до кредитування.  Державні  централізовані
вкладення  звичайно  направляють  на  реалізацію  обмеженого  числа  регіональних
програм,  створення  особливо  ефективних  структуротворних  об'єктів,  підтримку
федеральної  інфраструктури,  подолання  наслідків  стихійних  бід,  надзвичайних
ситуацій,  рішення  найбільш  гострих  соціальних  і  економічних  проблем.  На  етапі
виходу з кризи пріоритетними напрямами з погляду бюджетного фінансування будуть:

-  виділення  державних  інвестицій  для  стимулювання  розвитку  опорних
сировинних  і  аграрних  районів,  що забезпечують  рішення  продовольчої  і  паливно-
енергетичної проблем;

- підтримка науково-виробничого потенціалу;
- виділення субсидій на соціальні цілі слаборозвиненим районом з надмірно низьким

рівнем життя населення, що не має можливості припинити його падіння власними силами.
Використані при інвестуванні фінансові ресурси мають ціну, яку інвестор платить

за  користування ними.  Вартістю власних  коштів  інвестора є  сума,  що могла б  бути



отримана (зароблена) інвестором, якби він використовував свій капітал не в даному
проекті,  а  вкладав  його  в  інші  фінансові  інструменти  (безризикові).  Це  так  звана
альтернативна вартість власного капіталу інвестора.

Власні  фінансові  ресурси  підприємства-інвестора  можуть  складатися  з
нерозподіленого  (невикористаного)  прибутку,  накопиченої  частини  амортизаційного
фонду й коштів від мобілізації внутрішніх активів. До останнього належать засоби від
продажу  зайвого  устаткування,  продажу  (для  зниження  запасів)  частини
зарезервованих  матеріальних  ресурсів,  здачі  майна  в  оренду,  продажу  дебіторської
заборгованості інших підприємств тощо. Додаткова мобілізація внутрішніх ресурсів стає
можливою  завдяки,  наприклад,  тому,  що  у  ході  реалізації  на  підприємстві  проекту
капітальних  вкладень  може  уповільнюватися  виробничий  процес  і  вивільняється
частина оборотних коштів.

Позикові  фінансові  ресурси,  як  правило,  складаються  з  довгострокового
банківського кредиту, емісії боргових зобов'язань підприємства (облігації й векселі) й
позик інших юридичних осіб.

Близькі  до  позикових  лізингові  форми  використання  матеріальних  активів  (як
правило, це основні фонди). Інвестор дістає право використання матеріальних активів
під фінансові зобов'язання погасити їх вартість у формі орендної плати за графіком і у
встановлених сумах. Використання лізингових форм фінансування активів проекту не
знижує загальної вартості проекту, але розподіляє її частинами в часі. Це робить проект
більш реальним за необхідними коштами і більш ліквідним, тому що орендоване майно
при визначених у договорі оренди умовах може бути повернуто орендодавцю в разі
невдачі проекту. В умовах розвинутого ринку лізингові форми фінансування реальних
проектів широко (до 15 % інвестиційних витрат) використовуються.

Залучені до інвестування фінансові ресурси складаються, зазвичай, із коштів від
продажу  акцій,  боргових  зобов'язань  і  залучення  пайових  внесків  (юридичних  і
фізичних осіб) у статутний фонд підприємства. Це потребує передачі новим акціонерам
частини прав на керування проектом, а також частини поточного прибутку (у формі
дивідендів).  Однак  інвестор  при  цьому  не  зобов'язаний  повертати  залучені  за
допомогою акціонування кошти.

Загалом використання позикового чи залученого капіталу вважається вигідною
інвестиційною  стратегією,  що  дає  змогу  збільшити  прибутковість  власного  капіталу.
Підвищення  показника  дохідності  власного  капіталу  інвестора  після  залучення
позикових  коштів  називається  "використанням  фінансового  важеля".  Однак  ця
вигідність можлива лише в тому разі, якщо ціна (відсотки за використання) позикового
капіталу  нижча,  ніж  прибутковість  використання  всього  капіталу  (прибутковість
інвестування загалом).

 
1.5. Оцінка ефективності інвестиційних проектів
 

Методи  оцінки  ефективності  інвестиційних  проектів  –  способи  визначення

доцільності  довгострокового  вкладення  капіталу  (інвестицій)  у  різні  об'єкти  (галузі)  з

метою  оцінки  перспектив  їхньої  прибутковості  й  окупності.  Інвестиційні  проекти,

включаючи  пропозиції  по  розробці  нової  продукції,  повинні  піддаватися  постійному  і

детальному  аналізу  з  погляду  кінцевих  результатів.  Відомо,  що  капітал,  вкладений  у

техніко-економічні  проекти  разом  з  частиною отриманої  від  їхньої  реалізації  прибутку,

реінвестується  в  активи  з  метою  одержання  доходу  і  прибутку  в  майбутньому. З  цих

позицій окремі деталі проектів можуть показатися не настільки істотними. Разом з тим на



окремі  стандартизовані  питання  (вони  передбачені  і  бізнес-планом  проектів)  має  бути

відповісти на самому початку аналізу (розрахунку ефективності і т.п.).

Це,  наприклад,  яку  мету  переслідує  проект  (чим  він  викликаний,  якими

обставинами, його основна мета, навіщо він потрібний, де буде реалізована і чому); яку

дію він зробить на поточну і перспективну діяльність базового підприємства, а по нових

виробах (конструкціям),  при модернізації  устаткування — і  в споживача; чи зміниться,

якщо так, те як, організаційна структура, якість продукції, обсяги виробництва, екологія і

т. д. (конкретні показники змін); терміни для досягнення результатів реалізації проектів

(наприклад, проектної потужності, яке потрібно устаткування, терміни його надходження і

ціна продажу й ін.); інвестор і обсяги інвестування.

Критеріями  для  обґрунтування  (визначення)  придатності  (ефективності)

інвестиційного  проекту  можуть  бути:  прибуток,  прибутковість,  частка  ринку,  якість

продукції,  беззбитковість  і  ін.  Украй  важливо  при  цьому  розрахувати  і  простежити

напрямку  потоку  грошей:  капітальні  витрати  на  викуп  землі  і  підготовку  місця,

будівництво  будинків  і  споруджень,  придбання  (проектування,  виготовлення)

устаткування і машин, навчання фахівців; поточні витрати — сировина і матеріали, паливо

й енергія, праця і т.д.; дохідні статті — економія витрат, роялті, урядові позики і т.п.

Інвестиційні  проекти можуть  бути оцінені  різними способами,  але,  очевидно,  при

кожнім з них (крім екологічних, соціальних і деяких інших) важливо знати рівень доходу,

що  забезпечать  інвестиції  і  який  розмір  додаткового  прибутку  вони  принесуть. У

довгостроковому  плані,  коли  за  його  основу  приймається  життєвий  цикл  продукції

(товару), відповідь на них може дати однакові результати, у короткостроковому — можливі

значні розходження. Це зв'язано з тим, що коли ведеться нове будівництво, здобувається

нове  чи  обладнання розробляється  нова  продукція,  витрата  коштів  перевищує  їхнього

надходження.

Критерії, використовувані для оцінки проекту, повинні відображати головні аспекти й

умови його реалізації. При всім їхньому різноманітті їх можна об'єднати в наступні групи:

- фінансово-економічної;

-  нормативні;

- забезпеченості ресурсами й ін.

До фінансово-економічної відносять традиційний їхній набір для ухвалення рішення

щодо  будь-якого  проекту.  Це  можуть  бути  і  звичайні  фінансово-економічні  показники,

обумовлені  в  бізнес-плані,  —  вартість  проекту,  чиста  поточна  вартість,  прибуток  і

рентабельність (віддача інвестицій), внутрішній коефіцієнт ефективності, період окупності

й ін.

До  числа  нормативних  критеріїв  відносять:  правові  (норми  національного  і

міжнародного  права);  вимоги  стандартів,  конвенцій  і  т.п.;  екологічні  вимоги;

патентоспроможність  і  інші  умови  дотримання  прав  інтелектуальної  власності.

Недотримання кожного з них може зробити ефективний проект нездійсненним.

Ресурсні  критерії  також  визначають  потенційну  можливість  здійснення  проекту  і

включають наступні їхні групи: науково-технічні ресурси (наявність необхідного науково-

технічного заділу, фахівців відповідного профілю і кваліфікації й ін.), виробничі (наявність

потужностей для виробництва даного продукту), технологічні альтернативи (варто оцінити

існуючі конкуруючі технології), обсяги і джерела фінансових ресурсів і ін.

Варто  мати  на  увазі,  що  окремі  інвестиційні  проекти  (напрямку  інноваційної

діяльності)  можуть оцінюватися також і  з  позицій  прийнятності  прогнозованих термінів



досягнення  тих  чи  інших  результатів  —  завершення  проектування,  вихід  на  ринок  і

закріплення  на  ньому,  досягнення  наміченої  прибутковості  (рентабельності),  окупності

інвестицій і ін.

Визначений інтерес представляє  і  розрахунок  ефекту від  прискорення виконання

науково-дослідних  і  дослідно-конструкторських  робіт,  тому  що,  з  одного  боку,

прискорення процесу досліджень і розробок (проектування, конструювання, будівництва і

т.д.) вимагає значних витрат на цій стадії реалізації проекту, з іншого боку — виникають

можливості  більш раннього виходу на ринок з новим ефективним продуктом (товаром,

виробом), у виробництві якого фірма буде, хоча б і на якомусь не тривалому проміжку

часу,  монополістом.  Кожен  потенційний  проект  повинний  оцінюватися  і  на  його.

відповідність політичним і соціальним умовам у країні з обліком їхніх можливих змін.
У основі процесу ухвалення управлінських рішень інвестиційного характеру лежать

оцінка і порівняння об'єму передбачуваних інвестицій і майбутніх грошових надходжень.
Оскільки  порівнювані  показники  відносяться  до  різних  моментів  часу,  ключовою
проблемою тут є проблема їх зіставлення. Відноситися до неї можна по-різному залежно
від  існуючих  об'єктивних  і  суб'єктивних  умов:  темпу  інфляції,  розміру  інвестицій  і
надходжень, що генеруються, горизонту прогнозування, рівня кваліфікації аналітика і т.п.

Методи, використовувані в аналізі інвестиційної діяльності, можна підрозділити на дві
групи:  а)  засновані  на  дисконтованих  оцінках;  б)  засновані  на  облікових  оцінках.
Розглянемо ключові ідеї, які лежать в основі цих методів.

Метод чистої теперішньої вартості.
Цей  метод  заснований  на  зіставленні  величини  початкової  інвестиції  (IC)  із

загальною  сумою  дисконтованих  чистих  грошових  надходжень,  що  генеруються  нею
протягом прогнозованого терміну. Оскільки притока грошових коштів розподілена в часі,
він дисконтується за допомогою коефіцієнта r, що встановлюється аналітиком (інвестором)
самостійно виходячи з щорічного відсотка повернення, яке він  хоче або може мати на
капітал, що інвестується ним.

Припустимо, робиться прогноз, що інвестиція (IC) генеруватиме протягом n років,
річні доходи в розмірі P1, P2, ..., Рn. Загальна накопичена величина дисконтованих доходів
(PV) і чистий приведений ефект (NPV) відповідно розраховуються по формулах:

 

                 ,                                       (1.1)
 
Очевидно, що якщо: NPV > 0, то проект слід прийняти;
                 NPV < 0, то проект слід відкинути;
                 NPV = 0, то проект ні прибутковий, ні збитковий.
 
При прогнозуванні доходів по роках необхідно по можливості враховувати всі види

надходжень як виробничого, так і невиробничого характеру, які можуть бути асоційовані з
даним  проектом.  Так,  якщо  після  закінчення  періоду  реалізації  проекту  планується
надходження  засобів  у  вигляді  ліквідаційної  вартості  устаткування  або  вивільнення
частини оборотних коштів, вони повинні бути враховані як доходи відповідних періодів.

Якщо проект припускає не разову інвестицію, а послідовне інвестування фінансових
ресурсів протягом m років, то формула для розрахунку NPV модифікується таким чином:

 



                        ,                                           (1.2)
де i — прогнозований середній рівень інфляції.
 
Розрахунок за допомогою приведених формул вручну достатньо трудомісткий, тому

для зручності застосування цього і інших методів, заснованих на дисконтованих оцінках,
розроблені  спеціальні  статистичні  таблиці,  в  яких  табульовані  значення  складних
відсотків,  дисконтуючих  множників,  дисконтованого  значення  грошової  одиниці  і  т.п.
залежно від тимчасового інтервалу і значення коефіцієнта дисконтування.

Необхідно  відзначити,  що  показник  NPV  відображає  прогнозну  оцінку  зміни
економічного  потенціалу  підприємства  у  разі  ухвалення даного  проекту.  Цей показник
аддитивний в тимчасовому аспекті, тобто NPV різних проектів можна підсумовувати. Це
дуже  важлива  властивість,  що  виділяє  цей  критерій  зі  всіх  інших  і  що  дозволяє
використовувати його як основний при аналізі оптимальності інвестиційний портфель.

 Метод внутрішньої ставки доходу.
Під  нормою  рентабельності  інвестиції  (IRR)  розуміють  значення  коефіцієнта

дисконтування, при якому NPV проекту рівний нулю:
 
                         IRR = r,        при якому NPV = f(r)= 0                          (1.3)
 
Сенс розрахунку цього коефіцієнта при аналізі ефективності планованих інвестицій

полягає в наступному: IRR показує максимально допустимий відносний рівень витрат, які
можуть  бути  асоційовані  з  даним  проектом.  Наприклад,  якщо  проект  повністю
фінансується за рахунок позики комерційного банку,  то  значення IRR показує  верхню
межу допустимого рівня банківської процентної ставки, перевищення якого робить проект
збитковим.

На  практиці  будь-яке  підприємство  фінансує  свою  діяльність,  у  тому  числі  і
інвестиційну,  з  різних  джерел.  Як  платня  за  користування  авансованими  в  діяльність
підприємства фінансовими ресурсами воно сплачує відсотки, дивіденди, винагороди і т.п.,
тобто  несе  деякі  обгрунтовані  витрати  на  підтримку  свого  економічного  потенціалу.
Показник,  що  характеризує  відносний  рівень  цих  витрат,  можна  назвати  "ціною"
авансованого капіталу (СС). Цей показник відображає мінімум повернення, що склався на
підприємстві, на вкладений в його діяльність капітал, його рентабельність і розраховується
по формулі середньої арифметичної зваженої.

Економічний  сенс  цього  показника  полягає  в  наступному:  підприємство  може
ухвалювати  будь-які  рішення  інвестиційного  характеру,  рівень  рентабельності  яких  не
нижче поточного значення показника CC (або ціни джерела засобів для даного проекту,
якщо він має цільове джерело). Саме з ним порівнюється показник IRR, розрахований для
конкретного проекту, при цьому зв'язок між ними такий.

Якщо:  IRR > CC. то проект слід прийняти;
IRR < CC, то проект слід відкинути;
IRR = CC, то проект ні прибутковий, ні збитковий.
Практичне застосування даного методу ускладнене, якщо у розпорядженні аналітика

немає спеціалізованого фінансового калькулятора. В цьому випадку застосовується метод
послідовних  ітерацій  з  використанням  табульованих  значень  дисконтуючих  множників.
Для цього за допомогою таблиць вибираються два значення коефіцієнта дисконтування
r1<r2 так, щоб в інтервалі (r1,r2) функція NPV=f(r) змінила своє значення з "+" на "-" або з
"-" на "+". Далі застосовують формулу



 

                               ,                                   (1.4)
де        r1 —значение табульованого коефіцієнта дисконтування,  при якому f(r1)>0

(f(r1)<0);
r2 —значение табульованого коефіцієнта дисконтування, при якому f(r2)<О (f(r2)>0).
 
Точність обчислень обернено пропорційна довжині інтервалу (r1,r2), а якнайкраща

апроксимація з використанням табульованих значень досягається у разі,  коли довжина
інтервалу  мінімальна  (рівна  1%),  тобто  r1 і  r2 -  найближчі  один  до  одного  значення
коефіцієнта дисконтування, що задовольняють умовам (у разі зміни знаку функції з "+" на
"-"):

r1 —значение  табульованого  коефіцієнта  дисконтування,  що  мінімізує  позитивне
значення показника NPV, тобто f(r1)=minr{f(r)>0};

r2 —значение  табульованого  коефіцієнта  дисконтування,  що  максимізує негативне
значення показника NPV, тобто f(r2)=maxr{f(r)<0}.

Шляхом  взаємної  заміни  коефіцієнтів  r1 і  r2 аналогічні  умови  виписуються  для
ситуації, коли функція міняє знак з "-" на "+".

Метод періоду окупності.
Цей  метод  -  один  з  найпростіших  і  широко  поширених в  світовій  обліково-

аналітичній  практиці,  не  припускає  тимчасової  впорядкованості  грошових  надходжень.
Алгоритм  розрахунку  терміну  окупності  (PP)  залежить  від  рівномірності  розподілу
прогнозованих доходів від інвестиції.  Якщо дохід розподілений по роках рівномірно,  то
термін  окупності  розраховується  діленням  одноразових  витрат  на  величину  річного
доходу,  обумовленого  ними.  При  отриманні  дробового  числа  воно  округляється  у  бік
збільшення до найближчого цілого. Якщо прибуток розподілений нерівномірно, то термін
окупності розраховується прямим підрахунком числа років, протягом яких інвестиція буде
погашена кумулятивним доходом. Загальна формула розрахунку показника PP має вигляд:

 

                               PP=n, при якому                                       (1.5)
 
Деякі фахівці при розрахунку показника PP все ж таки рекомендують враховувати

часовий  аспект.  В  цьому  випадку  враховуються  грошові  потоки,  дисконтовані  по
показнику "ціна" авансованого капіталу. Очевидно, що термін окупності збільшується.

Показник терміну окупності інвестиції дуже простий в розрахунках, разом з тим він
має ряд недоліків, які необхідно враховувати в аналізі.

По-перше, він не враховує вплив доходів останніх періодів.
По-друге, оскільки цей метод заснований на недисконтованих оцінках, він не робить

відмінності між проектами з однаковою сумою кумулятивних доходів, по різним розподілом
її по роках.

По-третє, даний метод не володіє властивістю аддитивності.
Існує  ряд  ситуацій,  при  яких  застосування  методу,  заснованого  на  розрахунку

терміну окупності витрат, може бути доцільним. Зокрема, це ситуація, коли керівництво
підприємства  більшою  мірою  стурбоване  рішенням  проблеми  ліквідності,  а  не
прибутковості проекту — головне, щоб інвестиції окупилися і якнайшвидше. Метод також
хороший  за  ситуації,  коли  інвестиції  зв'язані  з  високим  ступенем  ризику,  тому  чим



коротший термін окупності, тим менш ризикованим є проект. Така ситуація характерна для
галузей  або  видів  діяльності,  яким  властива  велика  вірогідність  досить  швидких
технологічних змін.

Метод індексу прибутковості.
Цей  метод  є  по  суті  слідством  методу  чистої  теперішньої  вартості.  Індекс

рентабельності (PI) розраховується по формулі
 

                                                                                   (1.6)
 
Очевидно, що якщо: Р1 > 1, то проект слід прийняти;
                 Р1 < 1, то проект слід відкинути;
                 Р1 = 1, то проект ні прибутковий, ні збитковий.
На  відміну  від  чистого  приведеного  ефекту  індекс  рентабельності  є  відносним

показником.  Завдяки  цьому  він  дуже  зручний  при  виборі  одного  проекту  з  ряду
альтернативних,  таких,  що  мають  приблизно  однакові  значення  NPV.  або  при
комплектуванні  портфеля  інвестицій  з  максимальним  сумарним  значенням  NPV. Метод
розрахунку коефіцієнта ефективності інвестиції.

Цей  метод  має  дві  характерні  риси:  по-перше,  він  не  припускає  дисконтування
показників  доходу;  по-друге,  дохід  характеризується  показником  чистого  прибутку  PN
(балансовий  прибуток  за  мінусом  відрахувань  до  бюджету).  Алгоритм  розрахунку
виключно простий,  що і  зумовлює широке використання цього показника на практиці:
коефіцієнт  ефективності  інвестиції  (ARR)  розраховується  діленням  середньорічного
прибутку PN на середню величину інвестиції (коефіцієнт береться у відсотках). Середня
величина інвестиції знаходиться діленням початкової суми капітальних вкладень на два,
якщо передбачається, що після закінчення терміну реалізації  аналізованого проекту всі
капітальні  витрати  будуть  списані;  якщо  допускається  наявність  залишкової  або
ліквідаційної вартості (RV), то її оцінка повинна бути виключена.

 

                                       .                                       (1.7)
 
Даний показник порівнюється з коефіцієнтом рентабельності авансованого капіталу,

підприємства, що розраховується діленням загального чистого прибутку, на загальну суму
коштів, авансованих в його діяльність (підсумок середнього балансу-нетто).

Метод,  заснований на коефіцієнті  ефективності  інвестиції,  також має ряд істотних
недоліків,  обумовлених  в  основному  тим,  що  він  не  враховує  тимчасової  складової
грошових потоків. Зокрема, метод не робить відмінності між проектами з однаковою сумою
середньорічного  прибутку,  але  варіюючою  сумою  прибули  по  роках,  а  також  між
проектами, що мають однаковий середньорічний прибуток, але що генерується протягом
різної кількості років. і т.п.
 



РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 
2.1. Коротка техніко-економічна характеристика підприємства
 
Найменування організації: Дочірнє підприємство АТ “ Мостобуд” – Містобудівельний

загін №73.
Скорочене найменування: Мостозагін №73
Адреса: Україна, м. Миколаїв, вул.. Новозаводська,5
Дочірнє підприємство «Мостозагін 73» зареєстровано в 1998 році.
Види діяльності: Будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів.
Діяльність  у  сфері  архітектури;  інженерна  та  технічна  діяльність,  пов’язана  з

будівництвом. Діяльність автомобільного вантажного транспорту. Будівництво морських та
річкових споруд.

В  серпні  1945року  створено  "Мостовідбудовче  управління  Верхньодніпровського
басейну "Мостострой №1",яке згодом перетворилося в Державний мостобудівельний трест
"Мостобуд".В  1993році  трест  "Мостобуд"  рішенням  ФДМ  України  №43-АТ  від
08.09.1993р.булоперетворено  в  процесі  приватизації  у  ВАТ  "Мостобуд". До  складу
ВАТ"Мостобуд"  входять  Мостозагони,  які розташовані  на  території  України,  одним  із
провідних мостозагонів являється «Мостозагін №73»

Основні  напрямки  діяльності:  будівництво,  ремонт,  реконструкція,  технічне
переобладнання мостів та інших штучних мостів та інших штучних споруд; будівництво
об’єктів  виробничого  і  невиробничого  призначення;  виготовлення  конструкцій,  машин,
устаткування  і  обладнання;  виробництво  будівельних  матеріалів  та  конструкцій;
виготовлення, реконструкція, ремонт, монтаж, демонтаж, налагодження, обслуговування,
експлуатація,  обстеження  вантажопідйомних  кранів  та  їх  вузлів,  вантажозахватних
пристроїв, механізмів, посудин, що працюють під тиском, газового обладнання; розробка
проектно-кошторисної  документації  на  будівництво  транспортних  та  інших  об’єктів;
розробка проектів організації будівництва мостів та інших штучних споруд; проектування
тимчасових споруд, допоміжних конструкцій, інвентаря, оснащення та опалубки; розробка
технологічних  процесів,  прийомів  і  способів,  посередницькі  послуги;  випуск  товарів
народного споживання і іншої продукції, платні послуги населенню; вантажні, в тому числі
важкі негабаритні, та пасажирські перевезення; проведення митних операцій, здійснення
зовнішньоекономічної  діяльності;  роботи,  передбачені  ліцензіями  України  та  інших
держав;  інша господарська  та  комерційна  діяльність  в  Україні  та  за  її  межами,  що не
заборонена законодавством.

Мостозагін  №73 згідно з  Статутом АТ «Мостобуд» є його дочірнім підприємством,
знаходиться в його віданні і безпосередньому підпорядкуванні.

Мостозагін  №73  користується  правами  юридичної  особи  з  моменту  реєстрації
Статуту,  користується  наділеними  АТ  «Мостобуд»  основними  фондами  і  оборотними
коштами,  трудовими і  матеріальними ресурсами,  має  розрахунковий,  валютний та  інші
рахунки в установах банків за місцем його знаходження та за місцем розташування його
госпрозрахункових ділянок.

Структура  капіталу  ВАТ  "Мостобуд"становить:  70.9% -  власний  капітал,  29.1% -
залучених коштів

В зв’язку з недостатністю обігових коштів "Мостобуд" залучає авансові відрахування
замовників та кредити банків.

Державне  майно,  що  знаходиться  у  господарському  віданні  Мостозагону№73,  не
входить  у  склад  майна  Мостозагону  №73  і  перебуває  на  обліку  згідно  з  чинним
законодавством.



Мостозагін  №73  планує  свою  виробничу  і  фінансово-господарську  діяльність  у
відповідності  з  угодами,  договорами,  контрактами,  державними  замовленнями  та
замовленнями  АТ  «Мостобуд»,  вирішує  питання  соціального  розвитку  трудового
колективу, проводить свою роботу на основі договорів і замовниками, постачальниками та
іншими організаціями, задіяними в процесі господарської діяльності.

Для здійснення своєї діяльності Мостозагін №73 може створювати представництва,
виробничі  (  в  т.ч.  госпрозрахункові  )  ділянки,  підсобні  підприємства,  полігони  для
виготовлення  будівельних  матеріалів  і  конструкцій,  транспортні  та  житлово-комунальні
господарства, бази відпочинку.

Статутний фонд Мостозагону №73 формується за рахунок майна і оборотних коштів,
переданих йому АТ «Мостобуд».

Статутний  фонд  Мостозагону  №73  є  складовою  частиною  Статутного  фонду  АТ
«Мостобуд».

Вищим керівним органом Мостозагону №73 є його засновник – Ат Мостобуд в особі
Загальних зборів, Спостережної Ради та Правління.

Мостозагін  №73  очолює  начальник,  який  призначається  на  посаду  Головою
Правління  АТ  «Мостобуд»  на  контрактній  основі.  Начальник  Мостозагону  №73  після
затвердження Загальними зборами входить за посадою до складу правління АТ.

Головний інженер і головний бухгалтер Мостозагону №73 призначаються на посади
Головою Правління АТ «Мостобуд» на контрактній основі.

Начальник  Мостозагону  №73  приймає  на  роботу  і  звільнює  робочих,  керівних
робітників  і  спеціалістів,  вирішує  всі  питання  виробничо-господарської  діяльності
Мостозагону №73.

Мостозагін №73 може самостійно реалізовувати та купувати основні фонди вартістю
до  300000  грн.  В  разі  необхідності  придбання  основних  фондів  більшої  вартості  або
реалізацію їх по ціні нижче балансової вартості рішення приймається АТ «Мостобуд» згідно
з його Статутом

Прибуток Мостозагону №73 створюється з надходжень від фінансово-господарьскої
діяльності після покриття витрат  на оплату праці, матеріальних та інших витрат.

Основним  джерелом  доходів ДП Мостозагін  №73 є  прибуток  від  виконання  та
реалізації будівельних робіт.

Прибуток  Мостозагону  №73  спрямовується  на  сплату  податків,  а  частина,  що
залишається, -- на поточні витрати, у фонди споживання і розвитку Мостозагону №73, в
резервний  фонд,  фонд  споживання  та  дивідендний  фонд  АТ  «Мостобуд»,  інші  цільові
фонди  АТ  «Мостобуд»  згідно  з  затвердженими  Загальними  зборами  або  правлінням
нормативами.

Списування,  реалізація  і  здача  в  оренду  основних  фондів,  коштовної  побутової
техніки,  безнадійних  боргів,  дебіторської  заборгованості  і  зверх  нормативної  недостачі
товаро-матеріальних цінностей провадяться з дозволу АТ «Мостобуд».

Фінансова діяльність Мостозагону №73 будується у відповідності із затвердженим АТ

«Мостобуд»  фінансовим  планом,  Мостозагін  №73  забезпечує  збереження  і  ефективне

використання основних та оборотних коштів, виконання обов’язків по платежах; укладає

кредитні угоди з установами банків, страховими компаніями, інвесторами, і т.і..

На основі укладених договорів, державного замовлення і замовлення АТ «Мостобуд»,

діючих  номативів  Мостозагін  №73  розробляє  виробничо-економічні  плани  і  заходи,

організує оперативно-виробниче планування.



У відповідності  з укладеними договорами Мостозагін №73 забезпечує будівництво

об’єктів  матеріальними  ресурсами,  розробляє  заходи  щодо  інженерної  підготовки

виробництва, підвищення культури виробництва і якості будівництва.

Мостозагін №73 використовує діючу в АТ «Мостобуд» тарифну сітку та нормативи

фонду  споживання,  впроваджує  діючу  систему  оплати праці,  типову  структуру  штатів,

здійснює  всі  форми  преміювання,  винагород  та  заохочувань,  самостійно  одержує  в

установах банків кошти на оплату праці.
Мостозагін  №73  в  повному  обсязі  реалізує  вимоги  законодавства  України  про

охорону  праці,  створює  своїм  робітникам  безпечні  умови  праці,  забезпечує  зберігання
навколишнього середовища.

Мостозагін  №73  здійснює  оперативний,  бухгалтерський  та  статистичний  облік  і
звітність за нормами, що діють в Україні.

За  специфікою  діяльності  на  території  підприємства  розміщене  підсобне
виробництво: полігон та механічний цех.

Головними конкурентами в галузі мостобудування являються такі підприємства як:
ТОВ «БМК ПЛАНЕТА-МІСТ» м.Київ,  ТОВ  «КОНЦЕРН  «КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД» м.Київ,  ДП
«ГРАНІТ –АЧМ МУКАЧЕВО» ТОВ «ДЖ.В.ГРАНІТ-АЧМ» м.Мукачеве, ВАТ «КИЇВМЕТРОБУД»
м.Київ,  ДП ВАТ «МОСТОБУД»-МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №122 м.  Сімферополь.  Цього
року  «Мостозагін  №73» в  загальному галузевому рейтингу  посідає  перше  місце  серед
близько 30 подібних підприємств.

 Підприємство переважно діє на вітчизняному ринку.  коновале кризова ситуація в
економіці України, відсутність платоспроможних замовників примушує шукати замовників
на закордонному ринку. Підрозділи ВАТ «Мостобуд» вже виконують будівельні роботи в
Росії.  Співробітництво  з  іншими  потенційними  партнерами  залежить  від  вирішення
фінансових проблем на загальнодержавному рівні.

 
2.2. Аналіз виробничо- господарської діяльності ДП «Мостозагін №73»
 
 Виробнича діяльність даного підприємства поділяється на основне виробництво –

будування мостів та шляхопроводів,  та підсобне виробництво.  Основний вид діяльності
складає  найбільшу  питому  вагу  в  загальному  виробництві  та  відповідно  приносить
підприємству найбільший прибуток.  В таблиці 2.1 наведені показники виконання робіт по
рокам.

 

Таблиця 2.1

Динаміка виконання робіт підприємства

 

Показник

од.
виміру

роки

2004 2005 2006 2007 2008

Обсяг  виконаних
робіт з ПДВ

тис.
грн.

27442 60862 97438 133450 142642

Обсяг
виконаних робіт  без
ПДВ

тис.
грн.

22868 50718 81198 111208 118868

Темп  росту  обсягів
робіт  до  минулого
року

% 100 221.8 160.1 137.0 106.9

 



За  показниками  даних  табл.  2.1  спостерігається  тенденція  зростання  виконаних

робіт по роках, найбільшого значення обсягу виконаних робіт спостерігається в 2008 році.

Найбільше  значення  темпу  росту  обсягів  виконаних  робіт  відображається  в  2005  році

порівняно з 2004.

Середньорічний  темп  росту  виконаних  робіт  можна  розрахувати,  як

середньогеометричну зважену. Розрахуємо її за формулою:

 

                            Твр  =  Т-1√

Т1+Т2+Т3+Т4+Т5                                                                (2.1)

Твр = 4√ 1,00+2,218+1,601+1,370+1,069 = 1,64*100-100=64,1%

 

Отже,  середньорічний  темп  росту  виконання  робіт  складає  64.1%.  Для  кращої

наглядності динаміку виконаних робіт  без ПДВ та з ПДІВ можна розглянути на рис. 2.1.
 

Рис.2.1 Динаміка виконання робіт по рокам
 
Підсобне  господарство  виробляє  продукцію,  яка  використовується  в  основній

діяльності  підприємства  та  реалізовується  на  сторону:  іншим  мостозагонам  та
підприємствам.  Асортимент  та  обсяги  виготовленої  продукції  в  підсобному  виробництві
охарактеризовано в табл. 2.2.

 
                          Таблиця 2.2

Показники роботи підсобного виробництва Мостозагону №73
 

Найменування виготовленої продукції
2008

тис. грн. %
Бетонна суміш 1915,9 10,6
Збірні з/б конструкції 6404,2 35,3
Товарна арматура 5951,7 32,8
Металоконструкції 3767,9 20,8
Вироби з пиломатеріалів 112,6 0,6
ВСЬОГО 18152,3 100,0



 
Структура продукції підсобного виробництва представлена на рис. 2.2.
 

Рис. 2.2. Структура  виготовленої продукції підсобним виробництвом в 2008 році.
 
На рис.2.2 показано, що найбільшу питому вагу в підсобному виробництві займають

збірні залізо-бетонні конструкції ( 35.3%, що більше третини всієї продукції) та товарна
арматура (32.8% всього обсягу продукції).

При аналізі  господарсько-виробницької діяльності значущими є такі показники, як
дохідність, прибутковість,  продуктивність праці і т.д. Виходячи з наведених показників в
додатку А, можна зробити  наступні висновки.

Сума доходів в 2008 році склала фактично 153947 тис.грн., що на 5.4% перевищує
показник 2007 року.

Витрати підприємства склали 152953.2 тис.грн., цей показник перевищив попередній
період на 3.8%.

 Прибуток  підприємства  в  сумі  3461  тис.грн.  фактично  перевищив  плановий
показник на 7.1%.

На одну одиницю витрат, прибуток склав 2.7 грн., про це свідчить рентабельність.
Збільшився  показник  продуктивності  праці  робочих  –  на  5.6% порівняно  з  2007

роком.
2.3. Аналіз витрат підприємства
 
Одним із основних об’єктів економічного аналізу на рівні суб’єктів господарювання є

витрати підприємства.
Витрати  підприємства  –  спожита  частина  матеріальних,  трудових  та  фінансових

ресурсів.Витрати підприємства є важливим фактром формування цін на продукцію, впливу
на  рівень  ефективності  виробництва,  визначення  фінансових  результатів  діяльності
підприємства.  Систематичне зниження витрат дає змогу при стабільних ринкових цінах
збільшувати прибуток на кожну гривню витрат, зміцнювати фінансовий стан підприємства.

Аналіз витрат звичайної діяльності – дає змогу визначити структуру витрат звичайної
діяльності.

Результати аналізу рівня та динаміки загального обсягу, складу і структури витрат
звичайної діяльності наведені в табл..2.3.

 
Таблиця 2.3



Показники динаміки обсягу,  складу і структури витрат звичайної діяльності ДП
"Мостозагін №73"

Показники

2007рік 2008рік Відхилення(+,-)

сума,тис.грн % сума,тис.грн %
абсол,
тис.грн

Ввідн.,%
Струк-
тур,%

Витрати
операційної
діяльності, разом
зокрема:

146658 99,6 149111 99,7 2453 1,67 -0,032

-собівартість
реалізованої
продукції

134311 91,2 128690 86 -5621 -4,2 5,2

     Продовження табл..2.3

Показники

2007рік 2008рік Відхилення(+,-)

сума,тис.грн % сума,тис.грн %
абсол,
тис.грн

Ввідн.,%
Струк-
тур,%

-адміністративні
витрати

4108 2,7 3114 2,08 -994 -24 0,71

-  витрати  на
збут

0 - 0 - 0 - 0

-інші  операційні
витрати

8239 5,6 17307 11,6 9068 110 -5,97

Фінансові
витрати

433 0,29 269 0,18 -164 -38 0,12

Інші витрати 119 0,08 244 0,16 125 105 -0,08
Разом витрати 147210 100 149624 100 2414 1,64 0

 
З  аналізу  рівня  та  динаміки  показників  підприємства  ДП  «Мостозагін  №73»,  що

наведені  у таблиці 2.3   видно, що у 2008 році загальна сума витрат звичайної діяльності і
рівень більшості складових (за винятком  вартості реалізованої продукції, адміністративних
витрат та фінансових витрат) мають тенденцію до зростання порівняно з 2007 роком, що
може бути пов’язано зі збільшенням обсягу практично всіх видів господарської діяльності
підприємства.  Поглибленого  вивчення  потребують  причини  досить  значного  зниження
адміністративних  витрат  (на  994  тис.грн.)  та  причини  значного  збільшення  інших
операційних  витрат  та  інших  витрат,  темпи  їх  приросту  (110%  і  105%  )  значно
перевищують приріст  витрат звичайної діяльності  в 2008 році порівняно з2007 роком .
Фінансові  витрати  зменшились  на  38%що  свідчить  про  зменшенням  обсягу  витрат,
пов’язаних із залученням позикового капіталу.

Аналізуючи  структуру  витрат  звичайної  діяльності  підприємства,  можна  дійти
висновку, що найбільшу частку в структурі цих витрат як у 2007, так і у 2008 році займали
витрати операційної діяльності (99.63% і 99.7% відповідно).

Тому головним напрямом подальшого аналітичного дослідження витрат підприємства
є аналіз витрат операційної діяльності та їх основної складової – собівартості реалізованої
продукції, яка за даний період зменшилася на 5621 тис.грн. , що складає 4.2%. в 2008
році порівняно з 2007 , та 5.2% економії в складі собівартості.

Аналіз витрат на одну гривню вартості продукції – дає змогу проаналізувати витрати
на  гривню  виготовленої  продукції  та  дає  можливість  відстежувати  динаміку  зміни



відносних  витрат  за  декілька  періодів.  Крім  того,  показник  витрат  на  одну  гривню
продукції  наочно  відображає  зв’язок  між  витратами  і  прибутком.  Результати  аналізу
динаміки витрат на одну гривню реалізованої продукції ДП «Мостозагін №73» подано в
табл.2.4.

 
Таблиця 2.4

Динаміка витрат на одну гривню реалізованої продукції

Показники

2007
рік

За 2008рік в цінах

середньорічний
показник за

2007рік
2008 рік (діючих)

Чистий  доход  (виручка)  від
реалізації  продукції  (товарів,  робіт,
послуг), тис.грн.

136990 108781 137133

Витрати  операційної  діяльності,
тис.грн.

146658 122239 149111

Витрати  на  одну  гривню
реалізованої продукції, коп.

0,93 0,89 0,92

Зміна  витрат  на  одну  гривню
продукції,%

х -0,04 -0,01

Наведені  дані  показують,  що  у  2008  році  витрати  на  одну  гривню  реалізованої
продукції  зменшились  порівняно  з  попереднім  роком як  у  діючих  (на  0,01%),  так  і  у
зіставних  цінах  (на  0,89%).  Темпи  зростання  витрат  перевищували  темпи  зростання
обсягу  виробництва: 119,98% проти 125,93% у зіставних цінах, 101,7% проти 100,1% в
діючих цінах, що свідчить про наявність на підприємстві непродуктивних витрат.

Аналіз  операційних  витрат  за  економічними  елементами  –  групування  витрат  за
економічними  елементами  здійснюється  з  метою  визначення  загальної  вартості
використаних матеріальних, трудових, та інших виробничих ресурсів, а також організації
контролю  за  рівнем  цих  витрат.  Саме  аналіз  витрат  за  економічними  елементами
передбачає вивчення їхнього складу, структури та її  зміни за декілька періодів, що дає
змогу визначити роль окремих елементів у загальних витратах, оцінити матеріаломісткість,
трудомісткість,  енергомісткість продукції,  вивити тенденції  їх зміни і  вплив на загальну
зміну операційних витрат.

Аналіз динаміки, складу і структури операційних витрат за економічними елементами
представлено в табл..2.5.

 
Таблиця. 2.5

Динаміка, склад і структура операційних витрат за економічними елементами

Елементи
операційних

витрат

Витрати
тис.грн.

Структура витрат,
%

Відхилення(+,-)

2007 2008 2007 2008 абсол,тис.грн відн, % структ.%

Матеріальні 75752,2 78149 77,44 75,54 2396,8 3,16 -1,90



витрати

Витрати  на
оплату праці

11536,8 13170 11,79 12,73 1633,2 14,16 0,94

 
Продовження табл..2.5.

Елементи
операційних

витрат

Витрати тис.грн.
Структура витрат,

%
Відхилення(+,-)

2007 2008 2007 2008 абсол,тис.грн відн, % структ.%

Відрахування
на соціальні 
заходи

4567,4 5283 4,67 5,11 715,6 15,67 0,44

Амортизація 1527,4 2289 1,56 2,21 761,6 49,86 0,65

Інші
операційні
витрати

4436,2 4569 4,54 4,42 132,8 2,99 -0,12

Операційні
витрати,
разом

97820 103460 100 100 5640 5,77 0,00

 
 З  даних  табл.2.5  видно,  що  продукція  підприємства  є  матеріаломісткою.

Спостерігається тенденція до зростання матеріаломісткості продукції. Частка матеріальних
витрат у 2007 році становила 77.44%, а в 2008 році 75,54%.

 Темпи приросту  матеріальних  витрат  у  2008році  не  перевищили темпи приросту
операційних  витрат.  На  оплату  праці  припадає  14.16%  операційних  витрат.  Близько
двадцятої  частини  загальної  суми  операційних  витрат  становлять  відрахування  на
соціальні  заходи  частка  інших  витрат  корочується  (з  4.54%  до  4.42%).  Головним
напрямом пошуку резервів зниження витрат операційної діяльності є поглиблення аналізу
їх структури, дослідження хмін окремих складових матеріальних витрат, виявлення причин
їх зростання і пошук шляхів зменшення.

 
Таблиця.2.6

Склад операційних витрат МО-73 за статтями витрат

Стаття витрат

Витрати тис,грн.

Абс.відхил,тис.грн

Зміни витрат,%

план факт
За
статтею До заг.обс.по пл.

 Сировина  і
матеріали 83437,5 83708 270,3 0,32 0,22
 Заробітна  плата
основних
робітників 5775 5270,8 -504,2 -8,73 -0,41
 Витрати на 
утримання та 
експлуатацію 
устаткування 14302,8 10913 -3389,9 -23,70 -2,73
 Змінні
загальновиробничі
витрати 9870,7 9229 -641,7 -6,50 -0,52



Разом  прямих
витрат 113386 109121 -4265,5 -3,76 -3,44
Кошти  на
тимчасові будівлі 3989,5 1191,5 -2798 -70,13 -2,26
Додаткові  витрати
на зимові та літні 752,4 407 -345,4 -45,91 -0,28

 Всього 118127,9 110719 -7408,9 -6,27 -5,98
інші  супутні
витрати 4733,5 5468,3 734,8 15,52 0,59
Адміністративні
витрати 1106,9 3113,2 2006,3 181,25 1,62

Податки 12,2 0 -12,2 100,00 -0,01
Послуги 
ген.підряду 0 2643,6 2643,6 0 2,13
 Виробнича 
собівартість 
виробу 23980,5 121944 -2036,4 -1,64 -1,64

Проаналізуємо операційні витрати за статтями витрат для ДП  «Мостозагін №73», яке
займається будівництвом мостів.  У табл.2.6    наведено калькуляцію всіх виконаних робіт
за 2008 рік.

 Як видно з даних у 2008 році собівартість зменшилася на 2036.4 тис.грн. (на 1.64%)
порівняно з кошторисом. Це було зумовлено  в основному з економією по статті «Витрати
на утримання та експлуатацію устаткування» в розмірі 3389.9 тис. грн.. (23.7%) порівняно
з кошторисом. Також значна економія  коштів на тимчасові будівлі фактично позначилася
на  собівартості  (2798  тис.грн.  або  2.26%  від  собівартості).  Фактично  менше  коштів
відраховано за статтею «заробітна плата» (-504.2 тис. грн.. або -8.43% від кошторисної
суми),  «змінні  загальновиробничі  витрати»  (-641.7  тис.грн.  або  -6.5%)  та  «Додаткові
витрати на зимові та літні» (345.4 тис.грн. або -45.91% від кошторисної вартості).

Хоча  собівартість  не  зросла,  але  все  ж  в  її  складі  збільшились  на1.62  %
адміністративні витрати (2006,3тис. грн..),  дещо подорожчали сировина і матеріали, що
спричинило збільшення фактичної суми в порівнянні з кошторисною на 270.3 тис.грн. , а
також в кошторисі непередбачались послуг генерального підрядника, які фактично склали
2643.6 тис. грн.., і призвели збільшення собівартості на 2.13%.

 
 

2.4.   Аналіз фінансового стану підприємства
 
Однією  з  найважливіших  умов  успішного  управління  фінансами  підприємства,

обгрунтування  управлінських  рішень,  спрямованих  на  досягнення  стратегічних  і
тактичних цілей його діяльності , є аналіз фінансового стану підприємства.

Фінансовий  стан  підприємства  характеризується  сукупністю  показників,  що
відображають  наявність,  розміщення  й  ефективність  використання фінансових  ресурсів
підприємства, його наявні потенційні  інансові можливості. Фінансовий стан визначається 
здатність підприємства формувати і залучати кошти, повертати борги і покривати збитки.

Основними  джерелами  інформації  для  аналізу  фінансового  стану  є  фінансова
звітність. У першу чергу це форма №1 «Баланс» представлений в додатку А, форма №2
«Звіт  про  фінансові  результати»  --  додаток  Б,  «Показники  виробничо-господарської
діяльності» -- додаток В.



Аналіз  показників  фінансової  стійкості  дає  інформаію  про  забезпеченість  запасів
підприємства  стійкими  джерелами  їх  формування,  гарантовану  платоспроможність,
незалежність від випадковостей кон'юнктури і поведінки партнерів.

Показник власних оборотних коштів – характеризує ту частину власного капіталу,
що є джерелом формування його оборотних активів.

 
 ВОК = Оборотні активи – поточні зобов'язання                               (2.1)
 ВОК 2006 = 26112 – 22937 = 3175тис. грн..
 ВОК 2007 = 27420 – 27505 = - 85 тис.грн.
 ВОК 2008 = 41602 – 41448 = 154 тис.грн.
 
Згідно розрахунку, в 2007 році оборотні активи в сумі 3175 тис.грн. були сформовані

за  рахунок  власного  капіталу  акціонерного  товариства,  в  2008  році  оборотні  активи
підприємства були сформовані  за рахунок поточних зобов’язань. В 2008 роців сумі 154
тис.грн.  складали оборотні кошти за рахунок власного капіталу. Остання зміна тенденції
оцінюєтьс я як позитивна.

Коефіцієнт  фінансової  незалежності  характеризує  незалежність  фінансового  стану
підприємства  від  зовнішніх  джерел  фінансування,  показує  частку  власних  коштів
підприємства у загальній сумі його джерел фінансування.

 
 Кфн = Власний капітал /  Баланс                                                   (2.2)
 Кфн 2006 = 7038 / 37087 = 0.19
Кфн 2007 = 5383 / 39763 = 0.145
Кфн 2008 = 8844 / 54718   = 0.16

 
Зростання коефіцієнта в 2008 році порівняно з2007 роком відображає тенденцію до

зменшення  залежності  підприємства  від  зовнішніх  джерел  фінансування  і  зниження
ризику фінансових ускладнень.

 Коефіцієнт заборгованості – характеризує частку позикових коштів у загальній сумі
джерел фінансування.

 
       Кз = Довгострокові зобов'язання + Поточні зобов'язання /
                                                       Баланс                                                 (2.3)

Кз2006 = 2880+22937 / 37087 = 0,7
Кз 2007 = 2176 +27505 / 37087 = 0,8
Кз2008 = 776 +41448 / 37087 = 1,14
 

 Дані  розрахунки  утворюють  тенденцію  до  зростання  ,  що  означає  збільшення
частки позикових коштів у фінансуванні підприємства.

Коефіцієнт  фінансової  стійкості  відображає  частку тих джерел фінансування,  які
підприємство може використовувати в своїй діяльності тривалий час, і показує, якою мірою
загальний обсяг майна підприємства сформований за рахунок власного і довгострокового
позикового капіталу.

 
Кфс = Розділ І П+ Розділ IІІ П / Баланс                                              (2.4)

 Кфс 2006 = 7038+ 2880 / 37087 = 0,27
Кфс 2007 = 5383 + 2176 / 39763 = 0,19
Кфс 2008 = 8844 + 776 / 54718 =   0,18
 



Спостерігається  тенденція  зниження  показника,  що  свідчить  про  зниження
фінансової стійкості.

Коефіцієнт  позикових  та власних  засобів  –  показує  обсяг  залучених коштів,  що
припадає на кожну гривню власних коштів, вкладених  в активи підприємства коштів, і
характеризує рівень залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування.

 
Кпв = Розділ ІІІ П+ Розділ IV П+Розділ V П / Розділ І П                 (2.5)
Кпв 2006 = 2880+22937 / 7038 = 3.67
Кпв 2007 = 2176+27505 / 5383 = 5.52
Кпв 2008 =  776+41448 / 8844 = 4.78
 
Цей  показник  є  найзагальнішою  оцінкою  фінансоввої  стійкості

підприємства. Зростання  показника  свідчить  про  посилення  залежності  від  позикового
капіталу  і  зниження  фінансової  стійкості  (в  2007  році  показник  збільшився  на  1.85),
зниження показника свідчить про зменшення залежності від позикового капіталу ( в 2008
порівняно з 2007 роком показник зменшився на 0.74)

Коефіцієнт  забезпечення  власними  оборотними  коштами  характеризує  наявність
підприємства власних  оборотних коштів,  необхідних  для забезпечення його  фінансової
стійкості і показує, яка частка оборотних активів фінансується за рахунок власних коштів
підприємства.

 
 Кзкв = Власний капітал – необоротні активи / оборотні активи         (2.6)
Кзкв 2006 = 7038- 10969 / 26112 = -0,15
Кзкв 2007 = 5383 – 12339 / 27420 = -0,25
Кзкв 2008 = 8844 – 13093 / 41602 =- 0,1
 
Показники в аналізований період дещо покращились, але все ж не досягнули межі

0,1, яка б характеризувала фінансову стійкість підприємства.
Коефіцієнт  маневреності  власних  коштів  характеризує  спроможність  підприємства

підтримувати рівень власних оборотних коштів і поповнювати оборотні кошти за рахунок
власних джерел.

 
 Км = Власний капітал – необоротні активи / Власний капітал           (2.7)
Км 2006 = 7038- 10969 / 10969 = -0,35
Км 2007 = 5383 – 12339 / 12339= -0,56
Км 2008 = 8844 – 13093 / 13093 = -0,32
 
В період 3 2006року по 2007 рік спостерігається дещо слабка ситуація зі  станом

фінансової маневреності, в 2008 році ситуація дещо покращилась, але все ж не значно
зміцнено фінансовий стан підприємства.

Аналіз  платоспроможності  підприємства  –  характеризує  спроможність  своєчасно  і
повністю  розраховуватися  за  своїми  зобов'язаннями,  що  випливають  з  торговельних,
кредитних та інших операцій грошового характеру.

Коефіцієнт покриття оцінює загальну платоспроможність підприємства, показує яко
мірою оборотні активи покривають поточні зобов'язання.

 
    Кп = РозділІІ А+РозділІІІ А / Розділ ІІ А- Довгострокові кредити         (2.8)

  Кп 2006 = 26112+6 / 26112-2880 =1.13 
Кп 2007= 27420+4 / 27420-2176 = 1.09
Кп 2008= 41602+24 / 41602-776 = 1.02



 
Згідно  українській  практиці  якщо  показник  в  межах  1.0  -1.5  це  означає,  що

підприємство своєчасно повертає борги.  В данному випадку коефіцієнт  покриття сааме
знаходиться  в  цій  зоні,  що свідчить  про  те,  що підприємство  стабільно  впродовж всіх
аналізованих періодів виплачує кредити та повертає борги.

Коефіцієнт питомої ваги позичкових засобів в активі
 

     Кпв = Розділ ІІІ П+ Розділ IV П+Розділ V П / Баланс                               (2.9)
Кпв 2006 = 2880+22937 / 37087 = 0.7
Кпв 2007 = 2176+27505 / 39763 = 0.75
Кпв 2008 = 776+41448 / 54718 = 0.77
 
 Показник має тенденцію до збільшення, що свідчить про збільшення питомої ваги

позикових засобів в активі за рахунок стрімкого збільшення поточних зобов'язань в 2007
році на 4668 тис. грн, а в 2008 році на 13943 тис.грн. порівняно з 2007р..

Розрахунок показників оборотності
Коефіцієнт  оборотності  активів  –  узагальнюючий  показник  оборотності  всього

капіталу,  авансованого  в  майно  (активи)  підприємства.  Цей  показник  характеризує
використання  підприємством  усіх  наявних  ресурсів,  швидкість  обороту  капіталу,
інтенсивнтість  використання  активів,  показує,  скільки  оборотів  здійснив  капітал,
авансований у майно активи

 
           Коа = Виручка-НДС / Середньорічна вартість                                  (2.10)

Коа 2007 = 164395.0-27405.0  / (37087+39763)/2 = 3.57
Коа 2008=164559.0-27426.0  / (39763+54718)/2 = 2.9
 
 Дані показники свідчать про зниження оборотності – сповільнення їх обороту в 2008

році порівняно з 2007 на о.67.
Коефіцієнт  оборотності  власного  капіталу  показує  ефективність  використання

активів,  сформованих  за  рахунок  власного  капіталу  підприємства,  швидкість  обороту
власного капіталу, що для акціонерного товариства означає інтенсивність використання
грошових коштів, які належать акціонерам.

 
     Ковк = Виручка-НДС / Середньорічна вартість капіталу                      (2.11)

Ковк 2007=  164395.0-27405.0 / (5383.0+7038.0)/2 = 22.06
Ковк 2008= 164559.0-27426.0 / (8844+5383.0)/2 = 19.28
 
 В  данному  випадку  спостерігається  зниження  показника  в  динаміці  з  22.06  до

19.28, що відображає не сприятливу для підприємства тенденцію зниження ефективності
використання  власного  капіталу,  хоча  середня  вартість  капіталу  зросла  в  2008  році
порівняно з 2007.

Фондовіддача  характеризує  ефективність  використання  основних  засобів,  що
становлять  основу необоротних активів підприємства. 

 
     Кф= Виручка –НДС /  Середньорічна вартість основних засобів         (2.12)

Кф 2007 = 164395.0-27405.0  /  (33742+34172.0) = 2.02
Кф 2008 = 164559.0-27426.0 / (34172+34968.0) = 1.98
 



Знову ж таки показник характеризується зниженням, що свідчить про зменшення
обсягу  чистого  доходу  від  реалізації  продукції,  послуг  на  одиницю  вартості  основних
засобів на 0.4 грн.

Коефіцієнт  оборотності  запасів  характеризує  інтенсивність  використання  товарно-
матеріальних  запасів  підприємства;  показує,  як  часто  обертаються  запаси  для
забезпечення поточного обсягу реалізації товарів та послуг.

 
Коз= Витрати на виробництво реалізованої продукції /                     (2.13)                

                                         Середньорічна вартість запасів
Коз 2007= 75151.7 /  (24185+24555)/2 = 3.08
Коз 2008= 128690.0 / (24555+32797)/2 = 4.49
 

Показник оборотності запасів, днів.
 

             Козд= Кількість днів в періоді/ Коз                                                     (2.14)
Козд 2007= 365 / 3.08 = 118.5
Козд 2008= 365 / 4.49 = 81.29
 
Зростання оборотності запасів з 3.08 до 4.49 свідчить про ефективне і економне їх

використання,  про  інтенсифікацію  процесів  постачання,  виробництва  і  збуту.  Тобто  в
2007 році оборот запасів складав 118.5 днів, а в 2008 році 81.29, таким чином зменшено
тривалість обороту, збільшено їх кількісь за аналізуючий період.

Коефіцієнт  оборотності  дебіторської  заборгованості  показує  швидкість  обороту
дебіторської  заборгованості  та  свідчить  про  зміни  обсягів  комерційного  кредиту,  що
надається підприємством.

 
                     Код = Виручка –НДС /                                                       (2.15)
 Середньорічна вартість дебіторської заборгованості
Код 2007= 164395.0-27405.0 / (1716+2630)/2 = 63.04
Код 2008= 164559.0-27426.0 / (8186+ 1716)/2 = 27.7
 
Зниження цього коефіцієнта на 56% свідчить про погіршення платіжної дисципліни

покупців  та  замовників  та  про  збільшення  обсягів  товарного  кредиту,  що  надає
підприємство своїм покупцям.

Коефіцієнт  оборотності  кредиторської  заборгованості  – показує швидкість обороту
кредиторської за аналізований період , розширення або скорочення обсягів кредиту, що
надається підприємству господарськими партнерами.

                             Кок = Виручка-НДС /                                                 (2.16)
Середньорічна вартість кредиторськоїм заборгованості
Кок 2007= 164395.0-27405.0 /  (29681+25817)/2 = 4.9
Кок 2008 = 164559.0-27426.0 / (42224+29681)/2 = 3.8
 
Зменшення  цього  показника  на  1.1  свідчить  про  збільшення  закупівель  з

відстроченням платежу.
Розрахунок  показників  рентабельності  – відносна  характеристика  фінансового

результату  діяльності  підприємства,  що  комплексно  відображає  ефективність
використання ним матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.



Рентабельність  всього  капіталу,% --  характеризує  ефективність  використання 
майнового  потенціалу  підприємства,  показує  скільки  гривень  операційного  прибутку
приносить кожна гривня інвестованого в активи підприємства капіталу.

 
     Р = Балансовий прибуток/ середньорічна вартість капіталу*100          (2.17)

Р 2007 = 2679 / (39763+37087)/2   *100 =6.97%
Р 2008 = 8443 / (54718+39763)/2   * 100 =17.87%
 
Рентабельність  капіталу  в  2008  році  збільшилася  на  10.9% за  рахунок  значного

збільшення балансового прибутку.
Чиста рентабельність всього капіталу, % характеризує рівень чистого прибутку , що

генерується всіма активами підприємства,, прибутковість інвестованого в активи капіталу.
 

          Р = Чистий прибуток / Середньорічна вартість капіталу                   (2.18)
Р 2007=  1741.35 / (39763+37087)/2   *100 = 4.53%
 Р 2008=  5487.95 / (54718+39763)/2   * 100 = 11.62%
 
Чиста рентабельність капіталу  в 2008 році зросла на 7.09% за рахунок збільшення

чистого прибутку на 3746.6 тис.грн..
Чиста рентабельність власного капіталу, %
 

                  Рв = балансовий прибуток – податок на прибуток /                   (2.19)
                       середньорічна вартість капіталу *100
Рв 2007 = 2679-2679*0.35 /  (5383+7038)/2 *100 = 28.04%
Рв 2008 = 8443- 8443*0.35 / (8844+ 5383)/2  *100 = 77.15%
 
Показник на 49.11% збільшився із збільшенням балансового прибутку.
Рентабельність інвестицій. % показник характеризує прибутковість інвестованого в

підприємство  капіталу  з  позицій  його  власників,  тобто  рівень  прибутку  на  інвестиції
власників звичайних акцій

 
         Рі = Балансовий прибуток+ податок на прибуток /                             (2.20)

        Власні засоби + довгострокові кредити *100
Рі 2007= 2679+2679*0.35 / 5383+ 2176  *100 = 47.8%
 Рі2008 = 8443+ 8443*0.35 / 8844+ 776 *100 = 118.48%
 
Рентабельність  інвестицій  характеризується  ростом  в  зв'язку  з  зменшенням  суми

довгострокових кредитів та збільшенням прибутку.
Чиста рентабельність обороту, %
 

      Ро= Балансовий прибуток – податок на прибуток  /                              (2.21)
                         Виручка –НДС *100
Ро 2007= 2679-2679*0.35 / 164395.0-27405.0  *100 = 1.27%
Ро 2008=  8443- 8443*0.35 / 164559.0-27426.0  *100 =4%
 
 В 2007 році рентабельність обороту складає 1.27%, а  в2008 році 4%, що на 2.73%

більше, така тенденція пов'язана з збільшенням прибутку.
Валова  рентабельність  продукції  (валова  рентабельність  реалізованої  продукції,

питомий валовий прибуток, валова маржа)



 
            Рп == Валовий прибуток / Чистий дохід                                           (2.22)

Рп 2007 =2679 / 136900* 100 = 1,96%
Рп 2008 = 8443 / 137133 * 100 = 6,2%
 
Операційна рентабельність продукції:

 
Роп = прибуток від операційної діяльності / Чистий дохід            (2.23)

Роп – відсутній, так як прибуток від операційної діяльності складає (– 698
тис. грню)

 Роп 2008 = 4895 / 137133 * 100 = 3,6%
 

Чиста операційна  рентабельність продукції:
 

 Рчоп = Прибуток від операційної діяльності – Податок /              (2.24)
                                         Чистий дохід
 Рчоп 2008 = 4895-817,5 / 137133 *100= 3%
 

Чиста рентабельність основної діяльності:
 

Род = Чистий прибуток / чистий дохід                                             (2.25)
Род 2008 = 3461 / 4895 = 70,7%

 
Проаналізувавши  показники  рентабельності  можна  зробити  висновок,  що  цей

показник  взаємозалежний з  усіма  показниками ефективності  виробництва.  Підвищення
рівня рентабельності,  розрахованого  по балансовому прибутку ,  може забезпечуватись
збільшенням маси прибутку, поліпшенням використання основного капіталу та нормованих
оборотних коштів.
 



РОЗДІЛ 3
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ

 
3.1 Оцінка ефективності інвестиційної стратегії
 
Автомобільні  дороги відображають економічну та соціальну ситуацію в регіоні,  а

поведінка  автомобілістів  –  культуру  регіону.  Тому  підтримуючи  та  розвиваючи  стан
автошляхів в регіоні, підтримується рівень розвитку самого регіону. Інструментом розвитку
автодоріг виступають інвестиції.

Як  об’єкт  інвестування  пропонується  будування  автомобільного  шляхопроводу
через  518км  залізної  дороги  сполученням  Херсон  -  Сімферополь.  Існуючий  переїзд
однорівневого типу сполучає два найбільш населених та бізнес розвинутих мікрорайони
міста (ХБК та таврійський), що забезпечує постійний інтенсивний потік автомобілів, а в час
робочої перевозки та максимальної інтенсивності виникають затори.

Тому,  необхідно  знайти  варіант,  який  забезпечить  стабільний  рух  автомобілів,
задовольнить  соціальні  потреби,  та  принесе  економічний  ефект.  Знайти  такий  варіант
можна розробивши інвестиційну стратегію.

Формування інвестиційної стратегії включає такі основні етапи:
-  усвідомлення необхідності прийняття рішення,
- оцінка варіантів з точки зору їх привабливості,
- формулювання варіантів наступних дій,
- вибір одного чи декількох варіантів для реалізації.
Насамперед потрібно обґрунтувати необхідність капіталовкладень в автомобільний

шляхопровід.
По-перше  при  обґрунтуванні  перехрещення  доріг  в  різних  рівнях  необхідно

визначити  категорію  дороги.  Для  її  визначення  необхідно  знайти  розрахункову
інтенсивність  руху.  Інтенсивність  руху  –  це  це  кількість  транспортних  засобів,  що
проїздять через певний переріз дороги в обох напрямках за одиницю часу.  Для цього
проведено  фотографію  робочого  дня,  й  розраховано  інтенсивність  руху  за  добу,  з
врахуванням  часу  з  максимальним  потоком.  За  проведеними  підрахунками, 
середньодобова інтенсивність руху на вказаній ділянки дороги становить в транспортних
одиницях 18794 автомобілів, але вона недостатньо характеризує завантаженість дороги,
оскільки різні  за розмірами транспортні засоби  потребують різного простору на дорозі.
Тому фактична інтенсивність зводиться до еквівалентної кількості легкових автомобілів.

Коефіцієнти  зведення  мають  такі  значення:  для  легкових  автомобілів  –  1;  для
вантажних автомобілів вантажопідйомністю 2т – 1,5; 8т – 2,5; 14т – 3; понад 14т – 3,5;
для автопоїздів вантажопідйомністю 12т – 3,5; 20т – 4; 30т – 5; понад 30т – 6[4].

Отже, зведена до легкового автомобіля кількість 21358 автомобілі на добу. Згідно
дорожньо-будівним  нормам,  якщо середньодобова  інтенсивність  руху  перевищує 14000
автомобілів, то ця дорога являється І категорії [2,4].

Розв'язка дороги визначається залежно від її категорії. В додатку Г наведено класи 
та типи розв’язок. В даному випадку дорога категорії І, відноситься до І класу розв’язки і
відповідає типу розв’язки в різних рівнях.

По-друге, при перехрещенні автомобільних доріг із залізничними коліями в різних
рівнях, враховується інтенсивність руху на даній ділянці залізничної колії потягів за добу.
Якщо інтенсивність перевищує 16 потягів за добу, то перехрещення слід проектувати в
різних  рівнях.  В  даному  випадку  інтенсивність  потягів  складає  31  потяг  на  добу
пасажирський, тобто 31 раз на добу обов’язково перекривається рух автомобілів, та окрім
цього вантажні потяги з перемінною інтенсивністю, але не менш ніж 10 разів на добу.
Отже, розв’язка має бути побудована в різних рівнях.



 Наступним  етапом  розробки  інвестиційної  стратегії  являється  оцінка  її
ефективності.   Так  як  розв’язка  знаходиться  в  межі  міста  проблема  необхідності
будування шляхопроводу набуває як економічного, так і соціального значення. Саме тому
необхідно оцінити ефективність розв’язки з економічної та соціальної сторони.

Особливістю економічної ефективності являється те, що шляхопровід забезпечить
економію витрат пряму та непряму. Пряма економія виникне при ліквідації залізничного
пункту на переїзді 518 км., адже фонд оплати праці чотирьох робітників за рік становить в
середньому  72000 грн. (4*1500*12) та обслуговування пункту (електроенергія, опалення,
автоматизація) приблизно 12000 грн. в рік. Таким чином щорічно, при ліквідації пункту на
переїзді 518км., економія складатиме приблизно 84000 грн.

Основним джерелом економії в даному випадку являється непрямий прибуток при
збудованому шляхопроводі. Таким видом економії являється економія палива автомобілів,
котрі  використовують  об’їздну  дорогу  щоб  дістатися  іншого  мікрорайону.  Розрахувати
річний розмір економії можна на основі вартості пального та різниці загального річного
пробігу між прямою автодорогою, яка вестиме на шляхопровід, та об’їздною дорогою.

На  основі  проведеного  досліду  і  розрахунку  фотографії  робочого  дня  на 
автомобільній  розв’язкі  в  районі  майдану  перемоги  зі  сторони  виїзду  з  таврійського
мікрорайону, підраховано загальну інтенсивність автомобілів 47510 автомобілів зведених
до легкового  на  добу.  Припустимо,  що  40% загальної  кількості  автомобілів  рухаються
сполученням  ХБК-  таврійський,  і  навпаки,  тоді  19004  автомобілі  скористалися  б
шляхопроводом. Різниця відстані, яку долає машина проїжджаючи об’їздну дорогу та якщо
рухатиметься перспективним шляхом складає приблизно 2км..

 Таким чином можна розрахувати різницю річного пробігу всіх автомобілів:
19004*2*365 = 13872920 км.
 
Середні витрати палива при русі на міських дорогах становлять 10 літрів на 100

кілометрів.  Середня  вартість  пального  6  грн/літр.  Отже,  можна  розрахувати  розмір
непрямої економії:

 
   13872920 / 10 * 6 = 8 323752 грн.
 
Загальна сума  економії складає 8323,752 тис.грн..
Також непряму економію можна визначити як економію від зменшення витрат на

ремонт автомобілів, адже частота ремонту автомобілю залежить від пробігу автомобіля,
зменшивши дистанцію кожного дня на 2 км. в одному напрямку можна значно зменшити
кількість ремонтних робіт та обслуговування автомобілів.

Важливою  оцінкою  ефективності  інвестування  в  будівництво  шляхопроводу,  є

оцінка його соціальної значимості. Так як переїзд знаходиться в межах міста, то зрозуміло

з підвищенням інтенсивності руху та в зв’язку з перекриттям переїзду під час руху потягу

виникають затори, щоб оминути такі незручності більшість автомобілів рухаються в об’їзд,

що спричиняє підвищену інтенсивність  руху на розв’язці  біля  майдану перемоги та на

Миколаївському шосе, в районі залізнодорожної зупинки. В свою чергу в вищеназваних

місцях  виникають  затори,  а  як  відомо,  під  час  довготривалих  заторів  та  великої

інтенсивності руху, через постійно працюючі двигуни автомобілів, в повітрі підвищується

рівень СО. Для жителів ця проблема є дуже болючою, так як вони цим повітрям дихають

та  наражаються  на  хвороби  легенів.  Саме  тому  при  експлуатації  шляхопроводу

зменшиться інтенсивність руху та розвантажиться ділянка дороги в зазначеному районах

міста.
 



3.2. Розрахунок альтернативних варіантів шляхопроводів
 
Важливим  етапом  формування  інвестиційної  стратегії  є  розробка  декількох

варіантів, в даному випадку шляхопроводів.
Для визначення кошторисної вартості будівництва проектуючих споруд складається

інвестиційна кошторисна документація.
Розрахуємо кілька варіантів інвестиційних проектів. Перший варіант розраховано 

за проектом  шляхопроводу типу «листок конюшини», другий варіант за типом простого
горизонтального шляхопроводу.

Варіант 1

Для  розрахунку  вартості  будівництва спочатку  складаються  локальні  кошторисні

розрахунки.

Локальні кошторисні розрахунки складаються на окремі види робіт  та витрат на

будівлі чи споруди, об’єми робіт ще можуть уточнюватись. Такі розрахунки проводяться

згідно дорожньо-будівним нормам та виконуються в комп’ютерній програмі АВК.

В даному випадку  розрахунки локальних кошторисів  приведені  вже в  об’єктний

кошторис,  який  поєднує  в  своєму  складі  на  об’єкт  в  цілому  данні  з  локальних

кошторисів.Згідно  об’єктного кошторису для  варіанту  1 (представлений  на  додатку Д,

табл.Г.1) кошторисна вартість об’єкта складає 10307,972 тис.грн., трудомісткість 220,984

тис.люд.-год., заробітна плата 1987.961 тис.грн.

Наступним етапом явлються кошторисні розрахунки на окремі види витрат, котрі

необхідно визначити в цілому по будівництву засоби, необхідні для покриття витрат, не

врахованих кошторисними нормативами.

Такі розрахунки проводяться згідно системі ціноутворення в будівництві[6]

Згідно розділу 8, відображаються необхідні кошти на тимчасові споруди: зособи на

побудову  та  ліквідацію  тимчасових  будівель  та  споруд  виробничого  призначення,

передбаченим проектом.

Для визначення застосовують коефіцієнти: усереднений показник для визначення

засобів на титульні тимчасові споруди, він становить 5,9, та коефіцієнт повернення коштів

від ліквідації тимчасових споруд, він становить 15% . Таким чином коефіцієнт відрахувань

по даній главі становить:
К= 5,9* 0,85 = 4,17%
 
Для визначення суми засобів відносимо коефіцієнт вартість будівельно-монтажних

робіт, визначених об’єктним кошторисом.
 
 (10276,944+29,352) * 0,0417= 429,772 тис.грн.
 
Всього по розділу 8:  429,772 тис.грн.
Згідно розділу 9: інші роботи та витрати, визначаються:

- додаткові витрати при виконанні  будівельно-монтажних робіт у зимовий період.
При  розрахунку  додаткової  суми  витрат  у  зимовий  період  використовуються

коефіцієнти зимового подорожчання ( усереднений кошторисний показник для визначення
ліміту засобів на додаткові витрати при виконанні  будівельно-монтажних робіт в зимовий
період,  він  складає  0.7,  та  коефіцієнт  розподілу  території  по  температурним  зонам,  в
даному випадку він становить 1), і відносяться на суму будівельно-монтажних робіт. Таким
чином додаткова сума витрат у зимовий період становить:



 
 (10276,944+29,352) * 1 * 0.7 = 7214,407 тис.грн.
 
- додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт в літній період.
Сума додаткових витрат на літній період  визначається відношенням усередненого

кошторисного  показника  для  визначення  ліміту  засобів  на  виконання  будівельно-
монтажних робіт в літній період під відкритим небом при температурі повітря більш ніж
+270С ( в даному випадку становить 0.35) на суму  будівельно-монтажних-робіт.

 
 (10276,944+29,352) * 0,35 = 3607,204 тис.грн.
 
- Додаткові витрати пов’язані з організацією робіт вахтовим методом.
Сума  додаткових  витрат  визначається  з  урахуванням  коефіцієнту  надбавки  за

переїзний характер робіт (0.75), коефіцієнту перевиконання, кошторисної трудомісткості,
нормативної трудомісткості робіт (167тис.люд.-год.), та витрат на добові, проживання та
проїзд.

 
220,984/167 * (30+40+20) *1,75 = 208,413 тис.грн.
 
Всього по розділу 9: 
 
7214,407 + 3607,204 + 208,413 = 11030,024 тис.грн.
 
Кошторисний прибуток розраховується відношенням прибутку в розмірі  7.76 грн.

людино-год. на кошторисну трудомісткість.
 
220,984 * 7,76 = 1714,836 тис.грн.
 
Засоби  на  покриття  адміністративних  витрат  будівельно-монтажних  робіт

визначаються  відношенням норми адміністративних витрат в розмірі  1.79 грн. людино-
год. на кошторисну трудомісткість:

 
220,984 * 1,79 = 395,561 тис.грн.
 
Засоби на покриття ризику всіх  учасників будівництва визначаються,  як 3% від

вартості будівельно-монтажних робіт:
 
 (10276,944+29,352) * 0,03 = 309,189 тис.грн.
 

Податок  (  збори,  обов’язкові  платежі,  без  НДС)  розраховується  з  урахуванням

затрат праці, мінімальної заробітної плати, та ставки комунального податку:
 
220,984/167 * 17*0,1 = 2,25 тис.грн.
 
Всього по звідному кошторисному розрахунку (без НДС):
 
10307,972+11459,796 + 1714,836 +395,561 +309,189 +2,25= =24189,604 тис.грн.
 
Всього по звідному кошторисному розрахунку (з НДС):
 



24189,604*1,2 = 29027,525 тис.грн.
 

Отже,  кошторисна  вартість  будівництва  шляхопроводу  варіанту  1  складає

29027,525 тис.грн.

Варіант 2

Для  варіанту  2(додаток  Д,  табл..  Д.2)  кошторисна  вартість  об’єкта  становить

8294,683 тис.грн., кошторисна трудомісткість 161,238 тис.люд.-год., кошторисна заробітна

плата 1457,987 тис.грн.

Визначаємо необхідні кошти на тимчасові споруди згідно розділу 8:
 
(8267,685+ 25,322) *0,0417= 345,818 тис.грн.
 
Всього по розділу 8:            345,818 тис.грн.
Згідно розділу 9 визначаємо:
-                     додаткові  витрати  при  виконанні  будівельно-монтажних  робіт  у  зимовий

період.
 (8267,685+ 25,322) * 1 * 0,7 = 5805,105 тис.грн.
 
- додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт в літній період.
(8267,685+ 25,322) * 0,35 = 2902,553 тис.грн.
 
- Додаткові витрати пов’язані з організацією робіт вахтовим методом.
 
161,238/167 * (30+40+20) * 1,75 = 152,065 тис.грн.
 
Всього по розділу 9: 
 
5805,105 + 2902,553 + 152,065 = 8859,723 тис.грн.
 
Кошторисний прибуток:
 
161,238 * 7,76 = 1251,207 тис.грн.
 
Засоби на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних робіт:
 
161,238 * 1,79 = 288,616 тис.грн.
 
Засоби на покриття ризику всіх учасників будівництва:
 
 (8267,685+ 25,322) * 0,03 = 248,790 тис.грн
 
Податок ( збори, обов’язкові платежі, без НДС)
 
161,238/167 * 17*0,1 = 1,64 тис.грн.
 
Всього по звідному кошторисному розрахунку (без НДС):
 
8294,683+ 9205,541 +1251,207+288,616 +248,790 +1,64 = =19290,477тис.грн
 



Всього по звідному кошторисному розрахунку (з НДС):
 
19290,477*1,2=  23148,572 тис.грн.
 

Кошторисна вартість  будівництва шляхопроводу варіанту 2 становить 23148,572

грн.

Наступним  етапом  є  обрання  одного  з  розрахованих  варіантів  вартості

шляхопроводу.  Для цього необхідно оцінити ефективність  проекту методом визначення

терміну його окупності.

Так  як  шляхопровід  використовується  для  проїзду  автомобілями,  та  з  його

будівництвом виникає в більшій мірі  непряма економія,  розраховувати термін окупності

необхідно саме зі значенням розрахованої непрямої економії.

Розрахуємо  термін  окупності  для  першого  варіанту,  вартість  якого  складає

29027,525 тис.грн.
 Ток1рік =  -29027,525 + 8323,752 = -20703,773 тис.грн.
Ток2рік = -20703,773 + 8323,752 =  -12380,021 тис.грн.
Ток3рік  = - 12380,021 +8323,752 = -4056,269 тис.грн.
Ток4рік = - 4056,269 + 8323,752 = +4267,483 тис.грн.
Ток = 3+ 4056,269/8323,752 = 3,5 роки
Термін окупності для другого варіанту, з вартістю 23148,572 тис.грн становить:
Ток1рік = - 23148,572 + 8323,752 = -14824,82  тис.грн.
Ток2рік = - 14824,82 + 8323,752 = -6501,068 тис.грн.
Ток3рік  =  - 6501,068 + 8323,752= + 1822,684 тис.грн.
Ток = 2 + 6501,068/8323,752 = 2,8 роки
 

Досить  короткий  термін  окупності  обох  варіантів  показує  високу  ефективність

проекту, і доцільність його реалізації

На основі проведених розрахунків, визначень, та обґрунтувань обирається  варіант

шляхопроводу,  який  буде  вигіднішим  з  точки  зору  площі  забудованої  землі,  його

розташування і т.д.

Отже, під час розробки інвестиційної стратегії,  обґрунтовано соціальну значимість

капіталовкладень,  визначено  економічну  ефективність,  розраховано  вартість  проектів

будівництва, та визначено термін окупності  проектів. На основі розрахунків обирається

проект, і наступним етапом є його реалізація.
 



ВИСНОВКИ
 

Стан автомобільних доріг  в регіоні  відображає його економічний розвиток та несе
наслідки  соціального  характеру.  Покращити  економічні  показники  та  вирішити  ряд
соціальних  проблем,  які  турбують  пересічного  громадянина  кожного  дня  можна  за
рахунок інвестування коштів  в будівництво та ремонт автошляхів. Інвестування коштів
взагалі несе довгостроковий характер, тому потрібно формувати інвестиційну стратегію,
яка буде містити в собі розрахунок необхідності, ефективності та альтернативних варіантів
стратегії.

В  роботі  розглянуто  теоретичні  аспекти  інвестиційної  стратегії:  її  сутність,  види,
джерела фінансування методику оцінювання ефективності. Підвівши підсумки по даному
розділу можна зазначити, що інвестиційна стратегія - це комплекс довгострокових цілей
області  капіталовкладень  та  вкладень  у  фінансові  активи,  розвитку  виробництва,
формування  оптимальної  структури  інвестування,  а  також  сукупність  дій  з  їхнього
досягнення.

Проведено  аналіз  підприємства:  техніко-економічна  характеристика,  аналіз
виробничої діяльності, аналіз витрат, аналіз фінансової стійкості, який дає характеристику
таких  показників,  як  дохідність,  прибутковість,  матеріалоємність,  фондоозброєність  і
т.д. Сума доходів в 2008 році склала фактично 153947 тис.грн., що на 5.4% перевищує
показник 2007 року. Доходи від реалізації в складі загального доходу складають 137133
тис.грн.,  інші  операційні  доходи  16706 тис.  грн.,  та  інші  доходи 108 тис.грн.  Витрати
підприємства склали 152953.2 тис.грн., цей показник перевищив попередній період на
3.8%.  Прибуток  підприємства  в  сумі  3461  тис.грн.  фактично  перевищив  плановий
показник на 7.1%. На одну одиницю витрат, прибуток склав 2.7 грн., про це свідчить
рентабельність. Збільшився показник продуктивності праці робочих – на 5.6% порівняно з
2007 роком. Щодо фонду оплати праці, то при збільшенні чисельності працюючих всього
на 1.2%, його збільшено на 21.3%.

Особливістю  виробництва  даного  підприємства  є  матеріаломісткість  продукції  в
загальному обсязі елементів витрат матеріальні витрати складають 75 %.

Підприємство характеризується досить стійкими фінансовими показниками, хоча й є
залежність від позикового капіталу, але це відображає особливість виробничої діяльності.

Сформовано  інвестиційну  стратегію,  в  якій  обґрунтовано  необхідність
капіталовкладень  (для  цього  зроблено  фотографію  робочого  дня),  розраховано
економічний ефект  (  в  даному випадку  особливістю є  те,  що економічна ефективність
розраховувалась як пряма, так і не пряма). Пряма економія складає приблизно 84 тис.грн.
щорічно.  Непряма  економія  виникає  в  разі  зменшення  відстані  пробігу  автомобілями,
завдяки  зпроектованому переїзду.  Вона  складає  в  грошовому  вимірі  8323,752 тис.грн.
щорічно.

 Обґрунтовано  соціальну  значимість,  розраховано  кілька  варіантів  об’єктів
інвестування – шляхопроводів. Перший варіант вартості шляхопроводу складає 29027,525
тис.грн.  та  другий  –  23148,572  тис.грн..  Оцінено  ефективність  проекту  за  методом
періоду  окупності,  при  чому  враховується  основна  економія  в  виді  непрямої.  Термін
окупності першого варіанту складає 3,5 роки, другого – 2,8 роки.

Кінцевий  варіант  обирається  з  урахуванням  особливостей  проекту.  А  саме  з
урахуванням  площі  землі,  необхідної  для  будівництва,  терміном  виконання  роботи  до
здачі  в експлуатацію і т. д.

Отже,  дослідивши  під  час  роботи  даний  напрям  вдалося  розробити  інвестиційну
стратегію, яка вичерпає соціальні проблеми та принесе соціальний ефект.
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Додаток А

 
Показники виробничо-господарської діяльності за 12 місяців 2008 року по Мостозагону №73

        

№

Показники Од. вим. Показники
за 2007 рік.

тис.грн.

12 місяців 2008 року тис.грн. Зріст / зменш. у
порівнівнян.

2007р. До 2008р.,
%План факт відхил%

1
Всього доходів 
(п.2+3+4)

тис.грн.
146036,5 153947,0 105,4

2
Доходи від реалізації 
продукції, товарів, 
послуг (ф.2. ряд 035)

тис.грн.
136990,0 137133,0 100,1

3 Інші операційні доходи тис.грн. 8797,6 16706,0 189,9
4 Інші доходи тис.грн. 248,9 108,0 

5
Вартість підрядних 
робіт за договорною 
ціною -всього

тис.грн.
141564,9 122658,0 151860,9 123,8 107,3

 в т.ч. Зворотні суми тис.грн. 2588,4 8567,6 331,0
  - власними силами тис.грн. 111207,5 112430,0 118868,4 105,7 106,9

 
 - субпідрядними 
організаціями

тис.грн.
27769,0 10228,0 24424,9 238,8

6
Всього витрат 
(п.7+8+9+10+11+12)

тис.грн.
147335,1 152953,2 103,8

7
витрати від основної 
діяльності

тис.грн.
134311,4 128690,0 

8 адміністративні витрати тис.грн. 4108,0 3114,0 

9 Витрати від іншої 
реалізації

тис.грн.
8239,1 17307,0 210,1

10 Фінансові витрати тис.грн. 432,9 2569,2 593,5

11 Витрати інші тис.грн. 243,7 119,0 

12
Податок на прибуток 
від звичайної діяльності

тис.грн.
0,0 1154,0  

13 Прибуток(збиток) 
(ф.2, ряд 220, 225)

тис.грн.
-1126,2 3232,8 3461,0 107,1 -307,3

14 Рентабельність 
(п.13/п.7*100%)

%
  2,7  

15
Середньоспискова 
чисельність штатних 
працівників всього

осіб
491,0 487,0 497,0 102,1 101,2

16  - робітників осіб 410,0 407,0 416,0 102,2 101,5

17  - ІТП осіб 81,0 80,0 81 101,3 100,0

18
продуктивність праці 
1-го штатного 
працівника за місяць

грн.
18874,3 19238,5 19931 103,6 105,6

19 Фонд оплати праці 
всього

тис.грн.
12807,8 15537,0 121,3

20
Фонд оплати праці 
штатних працівників

тис.грн.
12350,7 15097,0 122,2

21

Середньомісячна 
заробітна плата на 1-
го штатного 
працівника

грн.

2096,2 2531,4 120,8



22 Спискова чисельність 
на 1.01.2009

осіб
530,0 422,0 

23
Капітальні інвестиції 
(зПДВ), в тому числі

тис.грн.
1063,7 1144,5 107,6

  - капітальний ремонт тис.грн. 420,8 594,0 141,2

 
 - придбання машин, 
обладнання

тис.грн.
87,7 271,2 309,2

 
 - інструменти, 
прилади, меблі

тис.грн.
213,6 264,5 123,8

 
 - комп'ютери, 
огтехніка, телефонія

тис.грн.
341,6 14,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток Б
Таблиця Б.1

 
Баланс

На 31 грудня  2007 р.
 

Форма № 1 код за ДКУД 1801001
 

Актив Код рядка На початок
звітного періоду

На кінецьзвітного
періоду

1 2 3 3
І. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 4 2
Первісна вартість 011 26 26
Знос 012 (22) (24)
Незавершене будівництво 020 427 115
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 9466 10875
Первісна вартість 031 33742 34172
Знос 032 24276 (23297)
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в 040 35 25



капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції 045 - -
Довгострокова дебіторська 
заборгованість

050 - -

Відстрочені податкові активи 060 1047 1322
Інші необоротні активи 070 - -
Усього за розділом І 080 10969 12339
ІІ. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 20706 21106
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 - -
незавершене виробництво 120 342 -
готова продукція 130 3118 3430
Товари 140 19 19
Векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги:

 
  

чиста реалізаційна вартість 160 1732 543
первісна вартість 161 1732 543
резерв сумнівних боргів 162 - -
Дебіторська заборгованість за 
розрахунками:

   

з бюджетом 170 17 21
за виданими авансами 180 607 810
з нарахованих доходів 190 - -
із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська 
заборгованість

210 274 342

Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 498 393
в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 799 756
Усього за розділом ІІ 260 26112 27420
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 6 4
Баланс 280 37087 39763

 
Пасив Код рядка На початок

звітного періоду
На початок

звітного
періоду

1 2 3 3
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 482 482
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 - -
Інший додатковий капітал 330 7262 7262
Резервний капітал 340 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

350
(706) (2361)

Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Усього за розділом І 380 7038 5383
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 4232 4699
Інші забезпечення 410 - -



Цільове фінансування 420 - -
Усього за розділом ІІ 430 4232 4699
ІІІ. Довгострокові зобов’язання    
Довгострокові кредити банків 440 2880 2176
Довгострокові фінансові зобов’язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов’язання 460 - -
Інші довгострокові  зобов’язання 470 - -
Усього за розділом ІІІ. 480 2880 2176
ІV. Поточні зобов’язання    
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 510

- -

Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги

530
10740 9324

Поточні зобов’язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 1422 2690
з бюджетом 550 205 403
з позабюджетних платежів 560 - -
зі страхування 570 293 286
з оплати праці 580 507 596
з учасниками 590 1 1
із внутрішніх розрахунків 600 9682 14157
Інші поточні зобов’язання 610 87 48
Усього за розділом ІV 620 22937 27505
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 37087 39763

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Додаток Б
Таблиця Б.2

Баланс
На 31 грудня 2008 р.

 
Форма № 1 код за ДКУД 1801001

 
Актив Код

рядка
На початок

звітного періоду
На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 2 -
Первісна вартість 011 26 26
Знос 012 (24) (26)
Незавершене будівництво 020 115 1075
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 10875 11237
Первісна вартість 031 34172 34968
Знос 032 (23297) (23731)
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств

040 25 25

інші фінансові інвестиції 045 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Відстрочені податкові активи 060 1322 756
Інші необоротні активи 070 - -
Усього за розділом І 080 12339 13093
ІІ. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 21106 23430
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 - -
незавершене виробництво 120 - 7511
готова продукція 130 3430 1837
Товари 140 19 19
Векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги:

 
  

чиста реалізаційна вартість 160 543 3974
первісна вартість 161 543 3974
резерв сумнівних боргів 162 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 21 208
за виданими авансами 180 810 3525
з нарахованих доходів 190 - -
із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 342 479
Поточні фінансові інвестиції 220 - -



Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 393 102
в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 756 518
Усього за розділом ІІ 260 27420 41602
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 4 24
Баланс 280 39763 54718

 
Пасив Код рядка На початок

звітного періоду
На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 482 482
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 - -
Інший додатковий капітал 330 7262 7262
Резервний капітал 340 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

350 (2361) 1100

Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Усього за розділом І 380 5383 8844
ІІ. Забезпечення наступних витрат і 
платежів

 
  

Забезпечення виплат персоналу 400 4699 3650
Інші забезпечення 410 - -
Цільове фінансування 420 - -
Усього за розділом ІІ 430 4699 3650
ІІІ. Довгострокові зобов’язання    
Довгострокові кредити банків 440 2176 776
Довгострокові фінансові зобов’язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов’язання 460 - -
Інші довгострокові  зобов’язання 470 - -
Усього за розділом ІІІ. 480 2176 776
ІV. Поточні зобов’язання    
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями

510
- -

Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги

530 9324 23465

Поточні зобов’язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 2690 137
з бюджетом 550 403 66
з позабюджетних платежів 560 - -
зі страхування 570 286 260
з оплати праці 580 596 975
з учасниками 590 1 1
із внутрішніх розрахунків 600 14157 15855
Інші поточні зобов’язання 610 48 689
Усього за розділом ІV 620 27505 41448
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 39763 54718

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток В
Таблиця В.1

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
За  2006 р.

 
 

                         Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

 
1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

За звітний
період

За
попередній

період
1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

010 96691.4 80742.8

Податок на додану вартість 015 16118.5 13459.8
Акцизний збір 020 - -
 025 - -
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

035 80572.9 67283.0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

040 75151.7 63918.9

Валовий:
Прибуток

 
050

 
5421.2

 
3364.2

 збиток 055 - -



Інші операційні доходи 060 18755.6 9451.2
Адміністративні витрати 070 (3437.2) (3312.4)
Витрати на збут 080 - -
Інші операційні витрати 090 (19231.1) (1013.0)
Фінансові результати від операційної діяльності:
 Прибуток

 
100

 
1678.4

 
324.0

збиток 105 - -
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 - -
Інші доходи 130 9.8 67.0
Фінансові витрати 140 (212.0) (321.0)
Витрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 (10.1) (115.0)
Фінансові результати від звичайної діяльності до
оподаткування:
 прибуток

 
170

 
 

1466.1

 
 

987.0
 збиток 175 - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (1356.6) (246.75)
Фінансові результати від звичайної діяльності:
 прибуток

 
190

 
109.5

 
1650.0

 збиток 195 - -
Надзвичайні:
 доходи

 
200

- -

 витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Чистий:
 прибуток

220 109.5 1650.0

 збиток 225 - -
 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
 

Найменування показника Код
рядка

За звітний
період

За
попередній

період
1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 75752.2 72432.7
Витрати на оплату праці 240 11536.8 9847.2
Відрахування на соціальні заходи 250 4567.4 3889.6
Амортизація 260 1527.4 1234.7
Інші операційні витрати 270 4436.2 4376.0
Разом 280 97820.0 91780.2

 
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 
Назва статті Код

рядка
За звітний

період
За

попередній
період

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - -
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320 - -
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну 
просту акцію

330 - -

Дивіденди на одну просту акцію 340 - -
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток В
Таблиця В.2

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
За  2007 р.

 
                        Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

 
1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

За звітний
період

За
попередній

період
1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

010 164395.0 96691.4

Податок на додану вартість 015 27405.0 16118.5
Акцизний збір 020 - -
 025 - -
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

035 136990.0 80572.9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

040 134311.0 75151.7

Валовий:
Прибуток

 
050

 
2679.0

 
5421.2

 збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 8798.0 18755.6
Адміністративні витрати 070 (4108.0) (3437.2)
Витрати на збут 080 - -
Інші операційні витрати 090 (8239.0) (19231.1)
Фінансові результати від операційної діяльності:
 Прибуток

 
100

 
-

 
1678.4

збиток 105 (698.0)-
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 - -
Інші доходи 130 249.0 9.8
Фінансові витрати 140 (433.0) (212.0)
Витрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 (244.0) ((10.1)
Фінансові результати від звичайної діяльності до
оподаткування:
 прибуток

 
170

 
 

-

 
 

1466.1
 збиток 175 (1126.0) -



Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - (1356.6)
Фінансові результати від звичайної діяльності:
 прибуток

 
190

 
-

 
109.5

 збиток 195 (1126.0) -
Надзвичайні:
 доходи

 
200

- -

 витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Чистий:
 прибуток

220  
-

109.5

 збиток 225 (1126.0) -
 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
 

Найменування показника Код
рядка

За звітний
період

За
попередній

період
1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 78149.0 75752.2
Витрати на оплату праці 240 13170.0 11536.8
Відрахування на соціальні заходи 250 5283.0 4567.4
Амортизація 260 2289.0 1527.4
Інші операційні витрати 270 4569.0 4436.2
Разом 280 103460.0 97820.0

 
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 
Назва статті Код

рядка
За звітний

період
За

попередній
період

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - -
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320 - -
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну 
просту акцію

330 - -

Дивіденди на одну просту акцію 340 - -
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток В
Таблиця В.3

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
За  2008 р.

 
                         Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

 



1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код

рядка
За звітний

період
За

попередній
період

1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

010
164559.0 164395.0

Податок на додану вартість 015 27426.0 27405.0
Акцизний збір 020 - -
 025 - -
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

035
137133.0 136990.0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

040
128690.0 134311.0

Валовий:
Прибуток

 
050

8443.0 2679.0

 збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 16706.0 8798.0
Адміністративні витрати 070 (3114.0) (4108.0)
Витрати на збут 080 - -
Інші операційні витрати 090 (17307.0) (8239.0)
Фінансові результати від операційної діяльності:
 Прибуток

 
100

 
4895.0

 
-

збиток 105 - (698.0)
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 - -
Інші доходи 130 108.0 249.0
Фінансові витрати 140 (269.0) (433.0)
Витрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 (119.0) (244.0)
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування:
 прибуток

 
170

 
 

4615.0

 
 
-

 збиток 175 -(1126.0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (1154.0) -
Фінансові результати від звичайної діяльності:
 прибуток

 
190

 
3461.0

 
-

 збиток 195 - (1126.0)
Надзвичайні:
 доходи

 
200

- -

 витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Чистий:
 прибуток

220  
3461.0

 
-

 збиток 225  (1126.0)
 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
 

Найменування показника Код
рядка

За звітний
період

За
попередній

період
1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 106874.0 78149.0
Витрати на оплату праці 240 14619.0 13170.0
Відрахування на соціальні заходи 250 6472.0 5283.0



Амортизація 260 2074.0 2289.0
Інші операційні витрати 270 3687.0 4569.0
Разом 280 133726.0 103460.0

 
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 
Назва статті Код

рядка
За звітний

період
За

попередній
період

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - -
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320 - -
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну 
просту акцію

330 - -

Дивіденди на одну просту акцію 340 - -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток  Г
 

Класифікація розв'язок доріг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Клас
розв'язки

Категорія доріг, що
перетинаються, або

примикають
Тип розв'язки

Облаштування розв'язки
перехідно-швидкісними

смугами (ПШС)
І I-а – I-а

У різних рівнях
3 ПШС на всіх 

дорогах

I-а – I-б
I-а – II
I-а – III
I-б – II
І-б – ІІІ
ІI – II

II – III (при сумарній
інтенсивності понад

11000 прив/авто/добу)

II I-а – IV
I-a – V

У різних рівнях Без ПШС на дорогах 
нижчої категорії

III III – III В одному рівні З ПШС на всіх дорогах та 
каналізуванням лівоповоротних
напрямків

IV І-б – IV
1-б – V

В одному рівні з 
відігнаними лівими 
поворотами

Без ПШС на дорогах 
нижчої категорії

V II – IV
II – V

III – IV
III – V В одному рівні

Без ПШС на дорогах нижчої 
категорії та каналізуванням 
лівоповоротних напрямків на 
дорозі вищої категорії

VI
IV – IV
IV – V
V – V

Без ПШС на всіх дорогах

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток Д
Таблиця Д.1

Об’єктний кошторис №1

№п/п
Номери

кошторисів
Найменування робіт

і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн
Кошт.

трудомісткість,
тис.люд.-год.

будівель-
них робіт

монтаж-
них робіт

устатку-
вання,

інветарю
Всього

1
Л.кошторис 3-
1-1

на будівельний 
майданчик

27,742  -  - 27,742 0,798

2
Л.кошторис3-
1-2

на монтажну 
ділянку

187,058  -  - 187,058 4,843



3
Л.кошторис3-
1-3

на тичасове 
облаштування 
будівельної і 
монтажної 
площадки

32,36  -  - 32,36 0,845

4
Л.кошторис3-
1-4

на допоміжні роботи
при спорудженні 
опор моста

363,279  -  - 363,279 16,313

5
Л.кошторис3-
1-5

на опори крайні 
(устої)

1810,932  -  - 1810,932 13,817

6
Л.кошторис3-
1-6 на проміжні опори

1578,535  -  - 1578,535 15,704

7
Л.кошторис3-
1-7

на допоміжні роботи
для прогонової 
будови

647,881  -  - 647,881 39,273

8
Л.кошторис3-
1-8

на прогонову 
будову

1951,775  -  - 1951,775 16,479

9
Л.кошторис3-
1-9 на мостове полотно

193,297  -  - 193,297 2,971

10
Л.кошторис3-
1-10

на проїжджу 
частину моста

440,988  -  - 440,988 13,459

11
Л.кошторис3-
1-11

на водовідвід із 
проїжджої частини 
шляхопроводу

61,972  -  - 61,972 0,987

12
Л.кошторис3-
1-12

на металеву 
бар'єрну огорожу на
мосту

58,134  -  - 58,134 0,503

13
Л.кошторис3-
1-13

на сполучення 
моста з насипом

427,355  -  - 427,355 2,812

14
Л.кошторис3-
1-14

на розмітку 
проїжджої частини 
шляхопровода

4,083  -  - 4,083 0,104

15
Л.кошторис3-
1-15

на фарбуваання 
прогонової 
конструкції 
шляхопровода 
(розмітка)

0,257  -  - 0,257 0,01

16
Л.кошторис3-
1-16 на конуси моста

1965,576  -  - 1965,576 77,636

17
Л.кошторис3-
1-17 на кукріпні роботи

349,933  -  - 349,933 9,163

18
Л.кошторис3-
1-18

на водовідвід під 
шляхопроводом

50,951  -  - 50,951 1,811

19
Л.кошторис3-
1-19

на улаштування 
випарного басейну

17,12  -  - 17,12 0,6

20
Л.кошторис3-
1-20 на сходи

75,226  -  - 75,226 1,939

21
Л.кошторис3-
1-21

на 
електроосвітлення 
шляхопроводу

32,49 29,352  - 61,842 0,917

22
Л.кошторис3-
1-22

на придбання 
устаткування

 -  - 1,676 1,676  -

  ВСЬОГО: 10276,944 29,352 1,676 10307,972 220,984
  Зворотні суми:  -  -  - 13,23  -

Додаток  Д
Таблиця Д.2

Об’єктний кошторис №2



№п/п
Номери

кошторисів
Найменування робіт

і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн Кошт.
Трудоміст.,
тис.люд.-

год.

будівель-
них робіт

Монтаж-
них робіт

устатку-
вання,

інветарю
Всього

1
Л.кошторис 3-
1-1

на будівельний 
майданчик

75,879  -  - 75,879 1,886

2
Л.кошторис3-
1-2

на монтажну 
ділянку

190,347  -  - 190,347 3,294

3
Л.кошторис3-
1-3

на тичасове 
облаштування 
будівельної і 
монтажної 
площадки

43,263  -  - 43,263 1,021

4
Л.кошторис3-
1-4

на допоміжні роботи
при спорудженні 
опор моста

307,064  -  - 307,064 13,117

5
Л.кошторис3-
1-5

на опори крайні 
(устої)

1407,283  -  - 1407,28 10,141

6
Л.кошторис3-
1-6 на проміжні опори

1349,128  -  - 1349,13 13,306

7
Л.кошторис3-
1-7

на допоміжні роботи
для прогонової 
будови

495,118  -  - 495,118 29,289

8
Л.кошторис3-
1-8

на прогонову 
будову

1570,878  -  - 1570,88 11,042

9
Л.кошторис3-
1-9 на мостове полотно

170,442  -  - 170,442 2,367

10
Л.кошторис3-
1-10

на проїжджу 
частину моста

355,071  -  - 355,071 10,034

11
Л.кошторис3-
1-11

на водовідвід із 
проїжджої частини 
шляхопроводу

54,12  -  - 54,12 0,798

12
Л.кошторис3-
1-12

на металеву 
бар'єрну огорожу на
мосту

58,6  -  - 58,6 0,411

13
Л.кошторис3-
1-13

на сполучення 
моста з насипом

391,698  -  - 391,698 2,989

14
Л.кошторис3-
1-14

на розмітку 
проїжджої частини 
шляхопровода

3,649  -  - 3,649 0,085

15
Л.кошторис3-
1-15

на фарбуваання 
прогонової 
конструкції 
шляхопровода 
(розмітка)

0,181  -  - 0,181 0,004

16
Л.кошторис3-
1-16 на конуси моста

1331,197  -  - 1331,2 49,217

17
Л.кошторис3-
1-17 на кукріпні роботи

288,514  -  - 288,514 7,291

18
Л.кошторис3-
1-18

на водовідвід під 
шляхопроводом

41,247  -  - 41,247 1,366

19
Л.кошторис3-
1-19

на улаштування 
випарного басейну

15,9  -  - 15,9 0,524

20
Л.кошторис3-
1-20 на сходи

70,275  -  - 70,275 1,682

21
Л.кошторис3-
1-21

на водоскиди з 
проїжджої чсастини

17,054  -  - 17,054 0,663



22
Л.кошторис3-
1-22

на 
електроосвітлення 
шляхопроводу

30,777 25,322  - 56,099 0,711

23
Л.кошторис3-
1-23

на придбання 
устаткування

 -  - 1,676 1,676  -

  ВСЬОГО: 8267,685 25,322 1,676 8294,683 161,238
  Зворотні суми:  -  -  - 14,643  -
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