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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Курсова робота з дисципліни «Еколого-економічний аналіз 

інвестиційних проектів» є однією з профілюючих у системі 

підготовки студентів спеціальності „Економіка довкілля і 

природних ресурсів”. Глибокі знання з обґрунтування 

інвестиційних проектів за еколого-економічними критеріями 

необхідні в сучасних умовах глобальної екологізації та обмеження 

фінансових ресурсів.  

Курсова робота – своєрідна перевірка ступеня засвоєння 

студентом теоретичних знань і практичних умінь курсу, що 

визначає вміння узагальнювати і аналізувати економічні та 

соціальні явища. 

 Завдання курсової роботи: 

� сформувати у студентів сучасну систему знань про методи 

та методики аналізу інвестиційних проектів; 

� використовуючи науковий підхід, виробити ефективні 

навички еколого-економічного аналізу проектів; 

� опанувати сучасні методи оцінки інвестиційних ризиків. 

Виконуючи курсову роботу, студенти повинні дотримуватись 

загальної структури науково-дослідної роботи і обов’язково 

застосувати як загальні, так і специфічні методи дослідження, а 

також моделювання тих чи інших об’єктів і процесів. 

Об’єкт дослідження має бути актуальним і системно 

проаналізованим, адаптованим до сучасних умов. Об’єктами 

дослідження можуть бути підприємства всіх форм власності у 

визначених галузях економічної діяльності.  

Поряд з теоретичними дослідженнями, значне місце в курсовій 

роботі повинна займати практична частина – еколого-економічний 

аналіз конкретного інвестиційного проекту та обгрунтування 

доцільності його реалізації.   

До курсової роботи висуваються наступні вимоги: 

• достатня повнота і комплексність зібраних матеріалів, що 

дозволяє проаналізувати всі основні питання обраної теми; 

• економічна грамотність і глибина аналізу зібраних даних та 

матеріалів; 

• наявність у роботі обгрунтованих рекомендацій;   

• охайне оформлення роботи. 
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2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ 
РОБОТИ 

 

Для виконання курсової роботи студенту необхідно обрати тему 

з наведеного нижче переліку. Теми курсового проекту 

сформульовані за двома напрямками: 

- реалізація проекту на існуючому підприємстві 

(реконструкція, модернізація, заміна технології, 

обладнання тощо); 

- створення нового об’єкту у вибраній галузі 

природокористування.  

Перелік тем до курсової роботи: 

1. Еколого-економічний аналіз проекту у галузі сільського 

господарства на прикладі... 

2. Еколого-економічний аналіз проекту у галузі лісового 

господарства на прикладі... 

3. Еколого-економічний аналіз проекту у галузі водного 

господарства на прикладі... 

4. Еколого-економічний аналіз проекту у галузі меліорації 

земель на прикладі... 

5. Еколого-економічний аналіз проекту у галузі добувної 

промисловості на прикладі... 

6. Еколого-економічний аналіз проекту у галузі рекреації і 

туризму на прикладі... 

7. Еколого-економічний аналіз проекту у галузі 

деревообробної промисловості на прикладі... 

8. Еколого-економічний аналіз проекту у галузі нафтохімічної 

промисловості на прикладі... 

9. Еколого-економічний аналіз проекту у галузі сільського 

господарства на прикладі... 

10. Еколого-економічний аналіз проекту у галузі рибного 

господарства на прикладі... 

11. Еколого-економічний аналіз проекту у галузі енергетики на 

прикладі... 

12. Еколого-економічний аналіз проекту у галузі комунального 

господарства на прикладі... 

13. Еколого-економічний аналіз проекту у галузі транспорту на 

прикладі... 
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14. Оцінка еколого-економічної ефективності створення 

об’єкту у галузі сільського господарства. 

15. Оцінка еколого-економічної ефективності створення 

об’єкту у галузі лісового господарства. 

16. Оцінка еколого-економічної ефективності створення 

об’єкту у галузі водного господарства. 

17. Оцінка еколого-економічної ефективності створення 

об’єкту у галузі меліорації земель.  

18. Оцінка еколого-економічної ефективності створення 

об’єкту у галузі добувної промисловості. 

19. Оцінка еколого-економічної ефективності створення 

об’єкту у галузі рекреації і туризму.  

20. Оцінка еколого-економічної ефективності створення 

об’єкту у галузі деревообробної промисловості.  

21. Оцінка еколого-економічної ефективності створення 

об’єкту у галузі нафтохімічної промисловості. 

22. Оцінка еколого-економічної ефективності створення 

об’єкту у галузі рибного господарства. 

23. Оцінка еколого-економічної ефективності створення 

об’єкту у галузі енергетики. 

24. Оцінка еколого-економічної ефективності створення 

об’єкту у галузі комунального господарства. 

25. Оцінка еколого-економічної ефективності створення 

об’єкту у галузі транспорту.  

 

При виконанні курсової роботи студенту необхідно провести 

аналіз обраного об’єкта, виявити на основі такого аналізу 

необхідність у реалізації проекту, сформувати альтернативні 

варіанти проектних рішень, провести еколого-економічну оцінку 

варіантів проектних рішень та обрати найкращий з них для 

реалізації.  

Вихідними даними для проведення аналізу діяльності організації 

та формування варіантів проектних рішень є: статут підприємства; 

загальні показники його діяльності (обсяги виробництва та 

реалізації продукції; номенклатура та асортимент продукції; 

виробничі потужності підприємства; склад та структура основних 

фондів; організаційна структура підприємства; штатний розпис; 

кількісний та якісний склад персоналу; фінансова звітність). 
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Для здійснення еколого-економічного аналізу за варіантами 

проектних рішень необхідно визначити наступні дані:  

- необхідність, доцільність та можливість реалізації проекту з 

комерційної, соціальної та екологічної точки зору; 

- кількість необхідних ресурсів для реалізації проекту 

(природних, трудових, фінансових, інформаційних тощо),  

- загальну суму необхідних інвестицій для реалізації проекту, 

що включають витрати на природоохоронні цілі на 

попередження екологічних збитків; 

- можливі джерела фінансування проекту; 

- оцінити можливі ризики реалізації проекту; 

- потенційні екологічні збитки; 

- прогноз майбутніх надходжень за альтернативними 

варіантами проектних рішень; 

- загальну еколого-економічну ефективність запланованого 

проекту.  
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3. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Структура курсового проекту включає наступні елементи: 

 

Анотація. 

Зміст. 

Вступ. 

Розділ 1. Загальна характеристика середовища реалізації проекту. 

1.1. Аналіз галузі. 
1.2. Загальна характеристика об’єкту. 

1.3. Маркетинговий (комерційний) аналіз 

зовнішнього середовища проекту. 

1.4. Визначення джерел фінансування проекту. 

 

Розділ 2. Розробка концепції та попередній аналіз проекту. 

 2.1. Розробка концепції проекту. 

 2.2. Визначення альтернативних варіантів проекту. 

 2.3. Технічний аналіз проекту. 

 2.4. Соціальний аналіз проекту. 

 2.5. Оцінка ризиків проекту 

 

Розділ 3. Аналіз еколого-економічної ефективності проекту. 

 3.1. Екологічна оцінка проекту. 

 3.2. Економічний аналіз проекту. 

 3.3. Обґрунтування оптимального варіанту проекту 

для реалізації. 

Висновки. 

Список літератури. 

Додатки. 

 

Анотація – це короткий виклад змісту курсової роботи. Мета 

анотації полягає в ознайомленні читача із завданням і результатами 

розробки. В анотації також подаються ключові слова.  

Початковим етапом курсової роботи має бути вступ (3-5 

сторінок). У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, її 

наукове і практичне значення на сучасному етапі, перелік основних 
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питань, які розглядаються в курсовій роботі. Такий огляд дасть 

змогу намітити методи виконання завдання і етапи дослідження, 

визначити кінцеву мету роботи. Отже, у вступі мають бути 

відображені: 

• обґрунтування актуальності обраної теми 

дослідження; 

• мета дослідження; 

• завдання дослідження для досягнення поставленої 

мети; 

• предмет дослідження; 

• об’єкт дослідження; 

• інформаційна база для проведення дослідження. 

 

Розділ 1. Загальна характеристика середовища реалізації 

проекту. 

У даному розділі необхідно: провести аналіз галузі, навести 

загальну характеристику об’єкту дослідження, здійснити 

маркетинговий аналіз середовища проекту та визначити можливі 

джерела фінансування майбутнього проекту. 

 

1.1. Аналіз галузі. 
Аналізуючи галузеву належність організації необхідно 

визначити, до якої галузі народного господарства належить 

підприємство та провести аналіз даної галузі. При цьому 

враховується: 

- загальна характеристика галузі, історія її розвитку в Україні; 

- основні показники розвитку галузі в Україні та області 

(асортимент продукції, обсяги виробництва чи продажу, 

чисельність зайнятих в галузі, рентабельність продукції, 

інвестиції в галузь тощо). Дану інформацію доцільно 

відобразити у вигляді таблиць та рисунків; 

- сучасні галузеві проблеми та перспективи розвитку. 

При написанні даного параграфу використовуються статистичні 

довідники, статті у періодичних виданнях, господарські та галузеві 

законодавчі й нормативні акти, інформація з мережі Інтернет. 
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1.2. Загальна характеристика об’єкту. 

Завданням пункту “Загальна характеристика об’єкта” є надання 

вичерпної інформації про сучасний стан об’єкта дослідження 

(підприємства, організації), що включає: перелік основних видів 

діяльності, робіт, послуг, номенклатуру продукції, цінову політику, 

фінансовий стан, аналіз персоналу, наявності та стану основних 

фондів, основні техніко-економічні показники тощо. Основна мета 

– визначити проблеми в діяльності об’єкта, що потребують 

удосконалення його функціонування шляхом реалізації 

інвестиційного проекту. 

 

1.3. Маркетинговий (комерційний) аналіз зовнішнього середовища 

проекту. 

Метою проведення маркетингового (комерційного) аналізу 

майбутнього проекту є визначення потенційних загроз та 

можливостей його функціонування, він спрямований на виявлення 

ринкових умов можливості реалізації проекту, на з'ясовування 

потенційних можливостей продукту проекту на конкурентних 

ринках і забезпечення проекту ресурсами. Такий аналіз повинен 

визначити комерційні перспективи реалізації проекту, його 

доцільність та можливість реалізації взагалі.  

При проведенні маркетингового (комерційного) аналізу 

прийнято виділяти два напрями досліджень: 

1. Оцінювання перспективи кінцевого ринку для продукції або 

послуг, запропонованих проектом. Аналіз споживчої цінності 

продукту проекту багато в чому визначає рівень успішності його 

реалізації. Тобто успіх або провал проекту багато в чому залежить 

від наявності споживачів, спроможних заплатити за продукцію 

проекту необхідну ціну. Тому перший напрям маркетингового 

аналізу необхідно спрямувати насамперед на оцінювання поєднання 

попиту, пропозиції та кон'юнктури ринку, на який виходить 

продукт проекту. 

2. Оцінювання заходів щодо забезпечення проекту ресурсами, в 

тому числі природними, необхідними для його здійснення й 

експлуатації. На цьому ж етапі оцінюються варіанти закупівлі 

ресурсів з огляду на мінімізацію витрат під час безпосереднього 

впровадження проекту.  
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Типова структура маркетингового дослідження ринків збуту 

продукції (послуг), яка пропонується проектом 

1.Аналіз пропозиції: асортимент продукції (робіт, послуг), 

обсяги виробництва в натуральних і вартісних показниках (аналіз та 

прогноз), обсяги експорту в натуральних і вартісних показниках 

(аналіз та прогноз); співвідношення обсягів експорту і 

внутрішнього споживання; експортні тарифи і правила. 

2.Аналіз попиту: потреба в продукції (у натуральних та 

вартісних показниках), характеристика споживачів (купівельна 

спроможність населення, аналіз статево-вікового складу тощо), 

фактична реалізація (обсяги продажу в натуральних та вартісних 

показниках у цілому та в окремих регіонах). 

3.Кон'юнктура ринку: оптові й роздрібні ціни на вітчизняну та 

імпортну продукцію; світові ціни; транспортні витрати; 

конкурентоспроможність продукції, аналіз основних конкурентів 

(загальна характеристика, ціни і тарифи, методи просування, 

комунікації тощо), структура (канали) реалізації, методи й основні 

прийоми реалізації на існуючому ринку, потенційні ринкові 

стратегії. 

4.Правове середовище: нормативно-законодавчі документи.  

 

1.4. Визначення джерел фінансування проекту. 

У цьому розділі необхідно визначити і описати можливі  джерела 

фінансування майбутнього проекту: власний капітал; 

нерозподілений прибуток; позиковий капітал чи державні субсидії. 

 

Розділ 2. Розробка концепції та попередній аналіз проекту. 

 

2.1. Розробка концепції проекту. 

Концепція проекту – це задум, основна ідея, заради якої 

реалізується інвестиційний проект. Розробка концепції проекту 

починається з формулювання ідеї, що передбачає визначення мети, 

цілей та завдань майбутнього проекту, його альтернативних 

варіантів. 

Цілі та завдання проекту повинні бути чітко сформульовані. У 

загальному випадку всі цілі проекту щодо їх еколого-економічної 

оцінки можуть бути представлені у вигляді двох груп:  

1) цілі, які можуть бути виражені в грошовій формі; 
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2) цілі, які не можуть бути виражені в грошовій формі.  

Залежно від сфери виявлення можуть бути сформульовані 

наступні види цілей: економічні, екологічні, соціальні та ін.  

 

2.2. Визначення альтернативних варіантів проекту. 

Необхідним принципом ефективності реалізації проекту є 

багатоваріантність розроблюваних проектних рішень з метою 

подальшого вибору з них найкращого. Саме тому на даному етапі 

формулюються раціональні з точки зору можливості та доцільності 

реалізації варіанти проекту для того, щоб рішення про найбільш 

оптимальний з них прийняти після проведення їх аналізу. 

Раціональні варіанти – це найбільш прийнятні з погляду цілей і 

задач проекту, а також з погляду аналізу місцевих умов 

(кліматичних, ландшафтних, грунтових, геологічних, екологічних 

тощо), доступності і вартості сировини, енергії, робочої сили тощо.  

 

2.3. Технічний аналіз проекту. 

Після того, як сформульовані альтернативні варіанти проектних 

рішень, здійснюється технічний аналіз проекту, який передбачає 

аналіз техніко-технологічних альтернатив, масштаб проекту, 

терміни реалізації, доступність і достатність джерел сировини, 

робочої сили та інших ресурсів, витрати на реалізацію проекту. 

Оскільки технічний аналіз відповідає на питання: як виробляти і з 

якими витратами, то він є основою для подальшого еколого-

економічного аналізу.  

Основні питання, що стосуються технічного аналізу 

інвестиційного проекту, включають: 

1. Місце розташування (місце реалізації проекту). 

2. Масштаб проекту, можливість збільшення масштабу 

виробництва. 

3. Технологія. Обгрунтування вибору технології має показати, 

чому зроблено вибір саме на користь пропонованої технології, а не 

будь-якої іншої, тобто, треба продемонструвати альтернативність 

технологічних рішень і невипадковість вибору саме такого варіанта.  

4. Обладнання, організація його експлуатації та ремонту. Вибір 

обладнання значною мірою зумовлений вибором технології. У 

цьому розділі треба навести конкретний перелік обладнання із 

зазначенням його постачальників, обгрунтувати вибір того чи 
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іншого постачальника. Необхідно передбачити в проекті, що будь-

яке обладнання рано чи пізно виходить з ладу і його необхідно 

ремонтувати, а отже, забезпечувати виробництво запасними 

частинами. 

5. Інфраструктура. Вимоги до інфраструктури також є похідними 

від обраної технології. У цьому пункті треба проаналізувати, які 

елементи необхідної інфраструктури наявні, а які доведеться 

створювати додатково. Інфраструктура завжди є дуже дорогим 

об'єктом інвестицій і має тривалі строки окупності, тому в разі 

відсутності істотних елементів інфраструктури проект, швидше за 

все, перестане бути економічно виправданим. Перелік можливих 

об'єктів інфраструктури: будинки й споруди, в тому числі  

виробничі, адміністративні, складські, допоміжні (гаражі тощо),  

соціально-побутові; торговельні підприємства, транспорт, лінії 

електропередачі; водопостачання і каналізація; житло та об'єкти 

соціальної інфраструктури (лікарні, кінотеатри, клуби, спортивні 

споруди тощо). 

6. Організація підготовки і здійснення проекту: вибір 

проектувальника, організація тендеру тощо. 

7. Підготовка та освоєння виробництва: забезпечення 

виробництва робочою силою; забезпечення сировиною, 

матеріалами та запасними частинами на пусковий період; 

підготовка технічної документації із запуску виробництва; плани 

дій в разі нерегламентної роботи обладнання; плани дій в разі 

необхідності ремонту. 

8.  Забезпечення якості. На всіх стадіях виробничого процесу — 

від приймання сировини до здавання готової продукції — необхідно 

передбачити використання певних стандартів. 

9. Розрахунок витрат на виконання проекту. До витрат на 

здійснення проекту (інвестиційних витрат) входять такі елементи: 

земля (якщо земельна ділянка переходить у власність) і підготовка 

майданчика; виробничі будівлі й споруди; машини та обладнання; 

витрати на ліцензії, права користування та інші нематеріальні 

активи; витрати на підготовку виробництва; оборотний капітал. 

10. Матеріально-технічне постачання. Перелік питань цього 

пункту наступний: номенклатура й кількість матеріалів і 

комплектуючих виробів на одиницю продукції та на програму 

виробництва; ринок сировини і матеріалів, постачальники, їх 
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надійність, альтернативні варіанти поставок; розміщення замовлень 

і форми контрактів; організація контролю за поставками сировини, 

матеріалів і комплектуючих виробів; спеціальний аналіз особливо 

критичних видів сировини і матеріалів: - енергоносіїв та 

електроенергії (потреби, джерела, можливі зриви поставок, тарифи, 

необхідні документи тощо); - води (потреби, резервуари, захист від 

забруднення, стан водогонів і каналізації, гонів і каналізації, 

оформлення дозволів). 

11. Поточні витрати виробництва та збуту. До поточних витрат 

виробництва відносять витрати на купівлю сировини, матеріалів, 

комплектуючих, оплату праці працівників, виробничі та 

невиробничі витрати. Як правило, вони поєднані наступним чином: 

основні матеріали; вироби, що купуються; основна зарплата; 

соціальне страхування; технологічна електроенергія; транспортні 

витрати; амортизація устаткування; допоміжні матеріали; енергія та 

вода; технічне обслуговування; зарплата адміністративного та 

обслуговуючого персоналу; витрати на маркетинг та збут. 

Підсумком технічного аналізу є визначення суми необхідних 

інвестицій (основного та оборотного капіталу), а також поточних 

витрат.  

Початкові інвестиції визначаються як сума основного капіталу 

(інвестиції в основний капітал плюс передвиробничі витрати) і 

чистого оборотного капіталу. Інвестиції в основний капітал 

включають: 

1. Затрати на передінвестиційні дослідження, проведення 

вишукувальних робіт, на розробку проектних матеріалів, науково-

дослідні, експериментальні, конструкторські та проектні роботи. 

2. Затрати на купівлю чи оренду земельних ділянок, капітальні 

вкладення в покращання земель. 

3. Технологічні витрати. 

4. Затрати на придбання та монтаж обладнання: виробниче; 

допоміжне; витрати на технологію для захисту навколишнього 

середовища; запчастини, швидкозношувальні предмети, інструмент. 

5. Вартість будівництва чи реконструкції: підготовка та 

облаштування ділянки; будівлі; зовнішні роботи; витрати на 

інженерно-конструкторські роботи; витрати на транспорт; 

страхування; податки, збори. 

6. Створення соціальної інфраструктури. 
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 Передвиробничі витрати включають: 

1. Витрати на створення підприємства (випуск цінних паперів, 

юридичні витрати). 

2. Витрати на попередні підготовчі дослідження, що не 

включаються до кошторису об'єкта (передінвестиційні дослідження, 

плата консультантам). 

3. Витрати, пов'язані з діяльністю персоналу в період підготовки 

виробництва, що не включаються до кошторису (набір та навчання 

персоналу, адміністративні та накладні витрати). 

4. Передвиробничі витрати на управління та здійснення проекту, 

влаштування ділянки. 

5.  Податок на майно, земельний податок та інші аналогічні платежі 

до початку виробничої діяльності. 

6. Витрати на передвиробничі маркетингові дослідження. 

7. Витрати на страхування в період будівництва об'єкта. 

8. Затрати на випробування, пусконаладочні роботи, освоєння 

проектних потужностей і досягнення проектних техніко-

економічних показників (ТЕП). 

9. Оплата відсотків по інвестиційному кредиту та інших 

банківських послуг до початку операційної діяльності. 

10. Затрати на купівлю патентів, ліцензій, ноу-хау, технологій та 

інших нематеріальних активів. 

11.Ліквідаційні видатки (видатки на демонтаж, ліквідацію 

остаточних основних фондів, відновлення землі). 

12. Попередження негативних соціальних, екологічних та інших 

наслідків. 

Інвестиції в оборотний капітал включають: 

1. Товарно-матеріальні запаси, створені на протязі періоду 

будівництва. 

2. Сировина та основні матеріали. 

3. Допоміжні виробничі матеріали. 

4. Запчастини. 

5. Незавершене виробництво. 

6. Готова продукція. 

7. Швидколіквідні цінні папери. 

8. Сплачена раніше продукція. 

9. Рахунки до отримання. 

10.  Касова та банківська готівка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16

До складу поточних  витрат необхідно включити виробничі 

витрати та витрати на збут: 

1.Виробничі витрати: 

1.1. Витрати виробництва: 

− а) матеріальні споживані ресурси (сировину, основні та 

допоміжні виробничі матеріали, паливно-мастильні матеріали 

тощо); 

б) витрати на оплату трудових ресурсів (основна та додаткова 

заробітна плата, відрахування на соціальне забезпечення); 

в) відбракована продукція. 

1.2. Загальні накладні витрати: 

 а) капітальні та поточні ремонти; 

 б) орендні та лізингові платежі; 

 в) витрати на НІОКР; 

 г) комунальні послуги. 

1.3.Адміністративні накладні витрати: 

а) зарплата управлінському та адміністративному персоналу; 

б) засоби оргтехніки, канцтовари, матеріали; 

в) орендні та лізингові платежі за адміністративні будівлі й 

обладнання; 

г) обслуговування (комунікації, транспорт). 

1.4. Амортизаційні витрати (будівлі, споруди, машини та виробниче 

обладнання, засоби транспорту). 

1.5. Витрати фінансування (рентні платежі, штрафи, відсотки, 

лізингові витрати). 

2. Збутові (маркетингові) витрати:  

2.1 . Прямі витрати: 

а) упаковка, зберігання; 

б) витрати на продаж, стимулювання продажу, комісійні, 

знижки, повернена продукція тощо; 

в) витрати на просування товару (реклама, зразки); 

г) витрати збуту (транспорт, проміжне складування, 

страхування). 

2.2 . Непрямі витрати: накладні витрати відділу маркетингу 

(персонал, засоби комунікації, матеріали та послуги, 

маркетингові дослідження, загальна діяльність з просування 

товару).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

Розраховані витрати (інвестиції та поточні витрати) будуть 

використані при економічному обґрунтуванні ефективності 

інвестицій.  

 

2.4. Соціальний аналіз проекту. 

Соціальний аналіз проекту передбачає вивчення ефекту, який 

спричинить реалізація інвестиційного проекту в суспільстві. 

Соціальну ефективність необхідно визначати на двох рівнях: 

1) Локальному (на підприємстві та в організації стосовно міри 

задоволення конкретних соціальних потреб працівників). До 

соціальних потреб працівників, які може певною мірою 

задовольнити підприємство (організація), зокрема належать: 

- збільшення розміру оплати праці понад встановлений 

державою мінімальний рівень заробітної плати; 

- оплата значної частини вартості або надання безкоштовних 

путівок до лікувально-оздоровчих закладів; 

- дотації закладам громадського харчування підприємства 

(організації); 

- надання безповоротної позички на придбання житла і 

зведення дачних будиночків; 

- будівництво та утримання власного житлового фонду, баз 

відпочинку, будинків (палаців) культури, поліклінік, 

дитячих дошкільних закладів, спортивних споруд; 

- забезпечення нормальних (безпечних для здоров’я) умов 

праці та належної охорони довкілля; 

- направлення працівників у середні й вищі навчальні 

заклади з виплатою стипендій та оплатою навчання; 

- стажування керівників і спеціалістів у зарубіжних фірмах; 

створення підсобних сільськогосподарських підприємств 

(цехів) тощо. 

2) Муніципальному та загальнодержавному (стосовно міри 

соціального захисту людей і забезпечення соціальних потреб різних 

верств населення з боку місцевих органів влади та держави в 

цілому). Такий вплив може відображатись наступними 

показниками: 

- поліпшення (погіршення) здоров'я населення і його безпека. 

Зміни довкілля, що приводять до погіршення здоров'я населення 

або загрози його життєдіяльності, неприйнятні взагалі або 
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збиток, що наноситься здоров'ю має бути компенсований за 

рахунок власних засобів інвестора; 

 - зміна звичних умов життя населення регіону. Істотну роль грає 

вибір місця розташування виробничих комплексів, особливо в 

інфраструктурі території, що склалася; 

- створення нових робочих місць та зміна традиційних форм 

зайнятості. Важливе значення має збереження не лише заробітку, 

але і звичних форм діяльності працездатного населення. Заявник 

повинен показати, яка кількість робочих місць відкривається для 

реалізації проекту, можливості додаткового навчання тощо;  

вплив на місцеву культуру; 

- використання земель. Цей критерій має велике значення в 

густонаселених районах, оскільки відведення земель під те 

або інше виробництво повинне відбуватися після виявлення 

позицій зацікавлених груп населення, що проживає на даній 

території. Завжди існують альтернативи використання 

нечисленних вільних ділянок; 

- попит і пропозиція на використання природних ресурсів; 

- зміна демографічних характеристик населення; 

- зміна надійності постачання населенню нових видів товару; 

- економія вільного часу населення та ін. 

 

2.5. Оцінка ризиків проекту 

Оцінка ризиків проекту – необхідний етап його еколого-

економічного аналізу. Така оцінка передбачає якісний та кількісний 

їх аналіз, а також розробку рекомендацій щодо зменшення їх 

негативного впливу на результати реалізації проекту. 

Якісний аналіз (ідентифікація ризиків) здійснюється шляхом 

розробки переліку ризиків за сферою виявлення, що стосуються 

конкретного проекту. Суть такого аналізу полягає в тому, щоб 

визначити всі найважливіші фактори, від яких може залежати 

ефективність даного проекту, і на основі цього описати види ризику 

для того чи іншого об'єкту вкладення інвестицій 

Студенту необхідно виявити, які зовнішні та внутрішні ризики 

впливатимуть на функціонування майбутнього проекту. До 

зовнішніх факторів ризику  можуть бути віднесені  наступні групи: 

екологічний, політико-правовий, економічний, фінансовий, 

ринковий тощо. Відповідно до внутрішніх: екологічний, 
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виробничий, організаційний, фінансовий, маркетинговий, правовий 

тощо.  

Кількісна міра ризику (рівень ризику), як правило, визначається 

абсолютним чи відносним відхиленням фактичних результатів від 

середньої чи запланованої величини. При проведенні розрахунків, 

які визначають імовірність відхилення реальних результатів від 

очікуваних, необхідно враховувати, в першу чергу, ті види ризику, 

які мають визначальний вплив на функціонування об'єкту, оскільки 

врахувати вплив повністю всіх факторів на практиці неможливо. 

Для кількісного аналізу ризиків проекту студенти можуть 

застосовувати методи експертних оцінок, аналізу чутливості, 

статистичні методи, метод беззбитковості, метод сценаріїв або 

метод аналогій (на вибір студента в залежності від наявної 

інформаційно бази).  

З метою управління ризиками проекту застосовують чотири 

основних методи: метод скасування, запобігання, страхування та 

поглинання. Необхідно запропонувати інструменти зменшення 

негативного впливу ризиків конкретного обраного для аналізу 

проекту. 

 

 

Розділ 3. Аналіз еколого-економічної ефективності проекту. 

Даний розділ є  підсумовуючим і повинен відповісти на питання: 

який же з варіантів проекту ви оберете для реалізації. У даному 

розділі студенту необхідно провести екологічну оцінку варіантів 

проектних рішень, а також розрахувати основні показники 

економічної ефективності інвестицій в альтернативні варіанти 

проекту. На основі розрахованих показників еколого-економічного 

аналізу обирається найбільш прийнятний варіант проекту для 

реалізації.  

 

3.1. Екологічний аналіз проекту. 

Метою екологічного аналізу є встановлення впливу проекту на 

навколишнє природне середовище, оцінка всіх вигод і витрат, 

понесених внаслідок цього впливу, та формування заходів, 

необхідних для пом'якшення або запобігання шкоди довкіллю під 

час здійснення проекту.  
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Інвестиційний проект в загальному випадку вважається 

прийнятним для реалізації, якщо:  

- в результаті реалізації проекту планується досягти 

скорочення (ліквідації) вмісту забруднюючих речовин 

(речовини) в різних компонентах природного середовища 

(воді, повітрі, грунтах),  

- відбувається поліпшення стану грунтів і 

сільськогосподарських угідь, відновлення порушених 

земель і т.д.;  

- діяльність об'єкту інвестиційної діяльності не призведе до 

виникнення додаткових несприятливих ефектів: збільшенню 

або появі нових видів негативного впливу, синергізму 

забруднюючих речовин, додатковому вилученню земельних 

ресурсів, використанню нового виду природних ресурсів 

тощо; 

- в проекті застосовуватимуться нові, сучасні технології, 

апробовані в промислових масштабах. 

Типова схема проведення загального екологічного аналізу 

проекту складається з наступних етапів:  

1. Характеристика та аналіз екологічних умов, в яких 

виконуватиметься проект: опис природно-географічного 

середовища проекту, його фізичного та біологічного балансу, всіх 

аспектів, безпосередньо пов'язаних з реалізацією проекту.  

2. Визначення позитивних і негативних наслідків, які матимуть 

місце у разі здійснення проекту, а також розробка заходів щодо 

усунення негативних наслідків, які неможливо ліквідувати.  

3. Визначення та аналіз альтернативних можливостей реалізації 

проекту, наприклад місць розташування, використання технологій 

проекту тощо.  

4. Розробка заходів, спрямованих на зменшення негативного 

впливу на навколишнє середовище. План дій має визначати 

економічно обґрунтовані з точки зору витрат заходи, що можуть 

зменшити негативні наслідки до припустимого рівня.  

5. Розробка плану моніторингу (поточного контролю) стану 

навколишнього середовища і впливу проекту на нього. У плані 

конкретизується вид поточного контролю, визначаються особи та 

установи, які мають його здійснювати, оцінюється вартість заходів 

контролю.  
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Чистий екологічний ефект від реалізації проекту визначається 

як мірою зниження (збільшення) забруднення довкілля і витрати 

природних ресурсів, отримуваного в результаті здійснення 

інвестиційного проекту, так і додатковим зниженням (збільшенням) 

техногенного навантаження на природне середовище в суміжних 

галузях виробництва (непрямий екологічний ефект) і 

розраховується як різниця додатніх екологічних ефектів та 

екологічних збитків. 

Додатній екологічний ефект включає скорочення збитку і 

збільшення прибутку підприємства за рахунок природоохоронних 

заходів,  виходячи з досягнення наступних можливих результатів 

після реалізації проекту: 

- ліквідація джерел негативної дії на довкілля;  

- зменшення об'ємів викидів і скидів забруднюючих речовин, 

утворення відходів, зниження інтенсивності інших видів 

впливу на довкілля;  

- зниження рівня небезпеки/токсичності викидів, скидів 

забруднюючих речовин або інших видів відходів 

виробництва;  

- зниження (збільшення) використання природних ресурсів 

при виробництві продукції в результаті реалізації проекту в 

порівнянні з існуючим способом.  

- приріст економічної (грошової) оцінки природних  ресурсів,    

що зберігаються та покращуються в результаті реалізації 

проекту тощо. 

Оцінка економічних ефектів від реалізації природоохоронних 

заходів регламентується рядом нормативних документів, в тому 

числі по галузях. Основним документом, в якому викладена 

загальна методика оцінки екологічних заходів є Временная типовая 

методика определения экономической эффективности 

осуществления природоохранных мероприятий и оценки 

экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству 

загрязнением окружающей среды [4]. Крім того, розроблений ряд 

галузевих нормативних актів, де викладені основні підходи до 

оцінки екологічних наслідків по окремих сферах: водні, земельні 

ресурси, надра, атмосферне повітря тощо [1, 2, 3, 5, 6, 8].   

Наприклад, загальний ефект від підвищення продуктивності    

сільськогосподарських угідь (або запобігання її зниженню)    
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визначається по різниці економічної оцінки угідь до і після    

реалізації проекту 

SООЕсг ⋅−=∆ )( 21 ,                            (3.1) 

де 1O , 2O - річна економічна оцінка сільськогосподарських угідь  

до і після здійснення заходів,  грн./га; 

S – площа, на яку поширюється дія проекту, га. 

За відсутності розроблених і затверджених економічних    оцінок  

земельних  ресурсів  загальний   ефект   від   підвищення   або  

запобігання  зниженню  продуктивності  земель  визначається  по  

середньорічному приросту чистої продукції. 

Госпрозрахунковий ефект від  скорочення або запобігання    

середньорічним  витратам  на  додаткове   очищення   забруднених    

природних ресурсів визначається за формулою 

ОССEор ⋅−=∆ )( 21 ,                         (3.2) 

де 1С , 2C - собівартість очищення з розрахунку на одиницю                

ресурсів до і після здійснення  проекту, приведена до річної 

розмірності; 

О – обсяг додатково очищуваного ресурсу. 

Загальний ефект від скорочення витрат комунально-    

побутового господарства та інших галузей невиробничої  сфери  на    

санітарне очищення і прибирання забрудненої території, ремонт 

житлового    фонду і громадських будівель,  відновлення насаджень 

тощо визначається сумою заощаджених витрат (для    невиробничих 

потреб) і приросту чистої продукції (для галузей і підприємств, що 

функціонують на основі госпрозрахунку). Госпрозрахунковий ефект  

в цьому випадку обчислюється по скороченню середньорічних 

реальних витрат  у  відповідних  галузях  і  на  підприємствах, 

зниженню собівартості, зменшенню витрат на ремонти та ін.  

У лісовому господарстві ефект від здійснення  

природоохоронних заходів може бути обчислений   по   скороченню   

середньорічних   розмірів    операційних   витрат   або   зниженню   

собівартості   робіт  по  відновленню лісових насаджень. 

Другою складовою чистого екологічного ефекту є економічний 

збиток від реалізації інвестиційного проекту. Під економічним 

збитком від деградації довкілля (або еколого-економічним 

збитком) розуміється грошова оцінка негативних змін в довкіллі в 

результаті його забруднення, в якості і кількості природних 
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ресурсів, а також наслідків таких змін. Величина еколого-

економічного збитку в загальному вигляді визначається як сума всіх 

видів витрат та втрат в різних сферах впливу проекту: 

∑∑ ⋅==

i

ii

i

i pxЗЗ ,                                 (3.3) 

де із - економічний збиток, викликаний натуральними змінами i-гo 

фактору; 

ix  - натуральна зміна i-гo фактору; 

ip - грошова оцінка i-гo фактору. 

Повна величина екологічного збитку від реалізації проекту 

включає: 

1). Витрати на природоохоронні заходи та попередження 

негативних наслідків. До природоохоронних заходів відносяться всі 

види господарської діяльності,  направлені на зниження і ліквідацію 

негативної  антропогенної дії на природне середовище, збереження, 

поліпшення і раціональне використання природно-ресурсного 

потенціалу: будівництво і експлуатація    очисних і знешкоджуючих 

споруд і пристроїв, розвиток маловідходних і безвідходних 

технологічних процесів і виробництв, розміщення підприємств і 

систем транспортних потоків з урахуванням екологічних вимог,  

рекультивація земель,  заходи по боротьбі з ерозією грунтів,  по 

охороні і відтворенню флори і фауни, охороні надр і раціональному 

використанню мінеральних ресурсів тощо. 

 

2). Реальні збитки, що завдані елементам навколишнього 

середовища – вартість втрачених або пошкоджених природних 

об’єктів, що включає: 

- збиток, що завдається матеріальним об'єктам: у виробничому 

секторі;  в споживчому секторі;  

- збиток, що завдається здоров'ю і життю населення: від 

підвищеної захворюваності населення; від втрати 

працездатності; від підвищеної смертності населення; 

- збиток природно-ресурсній системі і відповідним галузям: 

збиток, що завдається земельним ресурсам і сільському 

господарству; збиток лісовим ресурсам і лісовому господарству; 

збиток, спричинений забрудненням водоймищ, призначених для 

виробничих цілей і питного водопостачання; збиток рибним 
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ресурсам і рибному господарству; збиток територіям, що особливо 

охороняються, рекреаційним, ресурсам біорізноманіття. 

Отже, результат реалізації проекту може проявлятись у різних 

сферах: соціальна сфера, житлово-комунальне і промислове 

господарство, агропромисловий комплекс, лісові об'єкти, а також 

впливати на різні види природних ресурсів: водні, земельні, флори, 

фауни тощо. Для кожного об'єкту впливу необхідно проаналізувати 

і врахувати можливу зміну елементи та додаткові витрати. 

Наприклад, витрати на медичне обслуговування населення 

унаслідок ураження шкідливими викидами в довкілля можуть бути 

визначені за формулою 

5432211 ЗЗЗnЗnЗЗзаг +++×+×=                         (3.4) 

де 3заг  - загальні витрати на медичне обслуговування; 

31 , 32 — витрати підприємства на амбулаторне та стаціонарне 

лікування, грн; 

n1, n2 — кількість людей, що потребують лікування, чол.; 

33— витрати на оплату лікарняних відпусток;  

34 — компенсація невиходів на роботу; 

35 — витрати на страхування життя людей.  

Забруднення довкілля наносить комунальному господарству 

значний збиток, який визначається за формулою 

знзодтубртгком ЗЗЗЗЗЗЗ +++++= ../
                   (3.5) 

де тЗ  — витрати на доставку людей у небезпечні зони, грн.;   

 
рЗ  — витрати на ремонт і утримання споруд; 

З уб.т  - витрати на уборку території; 

З од — витрати на спецодяг;  

Зз.н — витрати на підтримку, посадку зелених насаджень; 

З з — витрати на прискорений знос транспорту. 

Збитки, що наносяться сільському і лісовому господарству 

визначаються за формулою 

авлпрвурсг ЗЗЗЗЗ +++= ....
                            (3.6) 

де урЗ  — втрати врожайності сільськогосподарських угідь, що 

визначаються за формулою 

ЦVVSЗ угур ⋅−⋅= )( 21
                         (3.7) 
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де угS  — площа сільськогосподарських угідь, що зазнали впливу 

забруднення, га; 

V 1, V2 — урожайность сільськогосподарської продукції до та після 

забруднення угідь, ц /га; 

Ц — закупівельна ціна сільськогосподарської продукції на 

досліджуваних площах, грн/од.; 

З в.р— втрати вилову риби через забруднення водойм; 

З пл  — втрати продуктивності лісу, що зазнав впливу забруднення, 

визначаються за формулою 

ллллпл SСVVЗ ⋅⋅−= )( 21
,                            (3.8) 

де V 1л, V2л — об’єми  продуктивності лісу в розрахунку на 1 га до та 

після забруднення; 

Сл — собівартість одиниці об’єму продукції лісу, грн./од.; 

Sл — площа  лісових угідь, що зазнали забруднення, га. 

Втрати від можливих аварій ( авП ) визначаються за 

формулою  

вав CXП ⋅=                                       (3.9) 

де X — імовірність виникнення аварії; 

Св — оцінка витрат на ліквідацію аварії на виробництві та 

прилеглих територіях, грн. 

Збиток від відчуження земель розраховується за формулою 

∑
=

−=

N

n

nnnвз CCPЗ
1

'''
)( ,                                           (3.10) 

де п — индекс виду сільськогосподарської продукції; 

Рп — річна кількість недоданої сільськогосподарської продукції 

через порушення земель, т/га; 

С'п, С"п — собівартість п-го виду продукції, що отримується 

відповідно в контрольній зоні та зоні впливу порушених земель; 

N — загальна кількість забруднювачів. 

3). Упущена вигода – це неотримані потенційні доходи: збитки 

від недоотримання платежів за природні ресурси, що втратили свою 

цінність при реалізації проекту; можливі доходи від 

альтернативного використання природних ресурсів тощо. 

 

Розрахований чистий екологічний ефект, а також витрати на 

природоохоронні цілі та попередження екологічних збитків 
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необхідно обов’язково врахувати при визначення повної еколого-

економічної ефективності інвестицій на реалізацію проекту в 

наступному підрозділі.  

 

3.2. Економічний аналіз проекту. 

Економічний аналіз альтернативних варіантів проекту, а саме – 

оцінка ефективності вкладених інвестицій,  здійснюється з метою їх 

порівняння та вибору найкращого для реалізації. Студентам 

необхідно здійснити порівняльний аналіз за варіантами проектних 

рішень за допомогою сучасних методів дисконтування з 

використанням основних показників ефективності інвестицій: 

чистого дисконтованого доходу, індексу доходності інвестицій, 

внутрішньої норми доходності та дисконтованого терміну 

окупності інвестицій.  

Величина повних вигод від реалізації проекту повинна включати 

прогнозовану валову продукцію від реалізації продукції (послуг) 

проекту та чистий екологічний ефект. Величина витрат складається 

з одноразових та поточних витрат на розробку та реалізацію 

проекту, а також видатки на природоохоронні цілі.  

Для розрахунку валової продукції існують певні методики, але в 

загальному вигляді валова продукція визначається добутком 

прогнозної кількості реалізованої продукції та її ціни. Для 

визначення потенційної валової продукції можна скористатись 

методом визначення ємності ринку. 

Ємність ринку – можливий об’єм реалізації на ньому товару 

протягом певного проміжку часу. Ємність ринку характеризується 

потенційною ємністю (максимально можливою) та часткою ринку. 

Частка ринку визначається як відношення об’єму продажу товару 

даного підприємства до потенційно можливої ємності ринку. 

Ємність ринку розраховується на основі аналізу тенденцій розвитку 

галузей, які використовують даний товар, або на основі аналізу 

тенденцій реалізації товару за попередній період та екстраполяції 

даних на попередній період. Інформацію для розрахунку ємкості 

ринку отримують з різних джерел: внутрішня інформація фірми, 

дані статистики, інформація, отримана із сторонніх дослідницьких 

звітів, інформація, отримана в ході спеціального дослідження, 

інформація, отримана в ході моніторингу ринку, експертні оцінки та 

ін. Ємність ринку може бути визначена різними методами. 
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Наприклад, на основі даних збутової статистики: 

pqnQ ⋅⋅= ,                (3.11) 

де Q – ємність ринку в грошових одиницях; 

n – кількість потенційних споживачів;  

q – коефіцієнт пенетрацї – одиничне споживання на 1 реального 

споживача; 

p – середньо ринкова ціна за одиницю продукції. 

Ємність ринку за рівнем охоплення і проникнення: 

qcnQ ⋅⋅= ,              (3.12) 

де c - доля реальних споживачів в загальному об’ємі реальних та 

потенційних споживачів.  

Ємність ринку на основі нормативу споживання: 

∑∑ ⋅=
j jiji

NPQ ,                               (3.13) 

де Pij – частка населения, що належить i-му сегменту ринку з  

доходами, які дозволяють споживати обсяг товарів і послуг в межах 

j-го бюджету споживання; 

Nj – середньозважений норматив споживання певної певної групи 

продукції. 

Ємність ринку за допомогою комплексної оцінки Формула 

заснована на оцінці кількості споживачів та рівня споживання 

даного продукту за одиницю часу з урахуванням специфіки їх 

поведінки, а також ряду інших параметрів: 

AWWHSENPQ mp

n

i

ii −−−−+⋅⋅=∑
=

)()(
1

,              (3.14) 

де іР  – частка населення, що належить i-му сегменту ринку; 

іN – середньозважений норматив споживання певної групи 

продукції;  

i - номер сегменту споживання;  

E - коефіцієнт еластичності попиту за  доходом;  

S - об'єм страхового запасу продукту;  

H - насиченість ринку (об'єм продукту, що знаходиться у 

споживанні);  

pW  - фізичний знос товару;  

mW  - моральний знос товару;  

A – товари-субститути (замінники). 
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Знаючи потенційну ємність ринку продукції підприємства, а 

також частку ринку організації можна спрогнозувати майбутні 

надходження від реалізації проекту.  

Показник чистої теперішньої вартості (net present value — 

NPV), що також відомий як «чиста приведена цінність», «чиста 

дисконтована вартість» або «дисконтовані вигоди», відображає 

приріст цінності фірми в результаті реалізації проекту, оскільки він 

є різницею між сумою грошових надходжень, які виникають при 

реалізації проекту і приводяться (дисконтуються) до їх теперішньої 

вартості, та сумою дисконтованих вартостей усіх витрат, 

необхідних для здійснення цього проекту. Розрахунок NPV 

здійснюється за формулами  

∑
= +

−
=

n

i
t

tt

i

CB
NPV

1 )1(
,                                      (3.15) 

де B
t 
— повні вигоди за рік t;  

С
t 
— повні витрати за рік t;  

t — відповідний рік проекту (0, 1, 2, ... п);  

п — термін функціонування проекту, глибина горизонту в роках;  

і — ставка дисконту.  

 Або  

∑

= +

−∑

= +

=

n

t i

Cn

t i

B
NPV

t
t

t
t

1 )1(1 )1(
,                             (3.16) 

 

У випадках, коли проект передбачає здійснення одноразових 
інвестицій I0, розрахунок NPV можна провести за формулою 

∑
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+−=−
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,
 
 (3.17) 

де CFt (cash flow) — грошовий потік у кінці періоду t. 
 
Критерій відбору за чистою теперішньою вартістю означає, що 

проект схвалюється у випадку її позитивного значення, тобто 
внаслідок реалізації проекту цінність фірми зросте. При виборі із 
взаємовиключаючих проектів перевага надається тому, в кого більш 
високі значення чистої поточної вартості. 
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Внутрішня норма доходності відображає норму дисконту, за 

якої чиста теперішня вартість (NPV) дорівнює нулю. Для 

розрахунку величини внутрішньої норми дохідності проекту 

можна скористатися формулою 

 ∑
+

−

=

=

n

t
t

tt

IRR

СB

1
.0

)1(
 (3.18) 

або  

 
)(

)(

21

121
1

NPVNPV

iiNPV
iIRR

−

−⋅
+= , (3.19) 

де і1 — ставка дисконту, за якої значення NPV додатнє; 

і2 — ставка дисконту, за якою проект стає збитковим і NPV стає 

від’ємним; 

NPV1 — значення чистої поточної вартості при і1; 

NPV2 — значення чистої поточної вартості при і2. 

Цей показник дає змогу визначити доцільність залучення 

кредитних ресурсів: якщо процент кредиту нижчий за IRR, то 

використання цих ресурсів є доцільним для проекту. 

Показник строку окупності (pay back — РВ) визначає термін, 

за який доходи від проекту покриють інвестиційні вкладення. 

Краще за все дисконтований термін окупності визначати 

накопичу вальним шляхом. Відбір за критерієм строку окупності 

означає, що схвалюються проекти з найменшим строком 

окупності або проекти, що вкладаються в максимально 

допустимий строк окупності. Термін встановлюється в роках, 

місяцях і навіть днях. 

Рентабельність інвестицій (profitability index — РІ) — 

показник, що відображає міру зростання цінності фірми в 

розрахунку на 1 грошову одиницю інвестицій. Розрахунок цього 

показника проводиться за формулою 

0

1

/
)1(

I
i

CF
PI

n

t
t

t∑
= +

= .                                (3.20) 

Даний показник оцінює грошові надходження в t-му році, 

одержані завдяки інвестиціям (CFt) з величиною первісних 

інвестицій I0. 
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Ставка дисконту – це показник, що використовується для виміру 

нерівнозначності доходів і витрат у часі. На практиці вона 

розглядається як мінімальний рівень доходності вкладень, при 

якому інвестор допускає можливість інвестування своїх засобів у 

даний проект, враховуючи, що є інші альтернативні і доступні для 

нього варіанти вкладання інвестицій.  

В залежності від масштабу, джерел фінансування та місії 

проекту в якості ставки дисконтування обирається: 

- соціальна норма дисконту, що встановлюється відповідними 

органами управління як мінімальний соціально-економічний 

норматив, обов'язковий для оцінки проектів, що фінансуються 

за рахунок бюджетних коштів; 

- мінімальна прибутковість альтернативного способу 

використання капіталу (наприклад, ставка прибутковості 

надійних ринкових цінних паперів, ставка депозиту в 

надійному банку, ставка відсотку за довгостроковими 

державними облігаціями тощо); 

- для діючих підприємств, що здійснюють інвестиції, як 

коефіцієнт дисконту часто рекомендується використовувати 

середньозважену вартість інвестованого (акціонерного і 

довгострокового позикового) капіталу, тобто його існуючий 

рівень доходності; 

- прогнозні значення індексів, що характеризують зміни цін 

купівлі-продажу цінних паперів на фондових ринках; 

- облікову ставку центрального банку; 

- у випадках фінансування проекту за рахунок кредиту 

рекомендується використовувати в якості ставки дисконту 

відсоток за кредит; 

- очікуваний рівень прибутковості інвестованого капіталу з 

урахуванням усіх ризиків проекту; 

- темп приросту доходів тощо. 

Ставка дисконту повинна бути відкоригована з урахуванням 

рівня інфляції за формулою (при рівні інфляції менше 10% за рік) 

i = r + t ,                     (3.21) 

де r — реальна процентна ставка (дохідність інвестицій);  
t – темп інфляції. 
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Якщо інфляція має значні темпи, то розрахунок 

номінальної процентної ставки здійснюється за формулою 

складних процентів 

 i = r + t + r · t , (3.22) 

де r · t —  інфляційна премія. 
 

3.3. Обґрунтування оптимального варіанту проекту для реалізації. 

На підставі здійснених розрахунків за альтернативними 

варіантами проекту необхідно обрати найкращий проект для 

реалізації, свій вибір обґрунтувати. Існують деякі загальні правила 

щодо ранжування варіантів проектних рішень за показниками 

ефективності інвестицій: 

1. Якщо у проекті є бюджетні обмеження, то треба 

прослідкувати, чи змінюють своє значення чисті річні грошові 

потоки з позитивного на негативне значення (і навпаки) понад 

одного разу. Якщо чисті грошові потоки змінюють знак не 

більше одного разу, то необхідно для ранжування проектів 

застосувати критерій внутрішньої норми дохідності.  

2. Стійкість грошових потоків передбачає використання таких 

критеріїв для ранжування та відбору, як показники чистої 

теперішньої вартості (NPV) та внутрішньої норми дохідності (IRR). 

Для нестійких грошових потоків слід обмежитися тільки 

показником NPV. 

3. При розгляді взаємовиключаючих проектів можна 

застосовувати показники чистої теперішньої вартості, а щоб 

запобігти дискримінації великих проектів — показники 

внутрішньої норми дохідності. В умовах невизначеності і 

високої міри непевності в майбутньому критерієм відбору краще 

послужить строк окупності. 
4. Якщо проект реалізується в умовах обмеженого обсягу 

інвестиційних ресурсів або варіанти проекту мають близький 

чистий дисконтований доход та різну капіталоємність, більш 

ефективним для ранжування є використання показника 

рентабельності інвестицій.  

 

Висновки (3-5 сторінок) містять загальний аналіз отриманих 

результатів та виклад основних положень курсової роботи. 
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4. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота має бути виконана на стандартних аркушах 

паперу. Обсяг курсової роботи не обмежується, але оптимальний 

варіант – 30-40 сторінок тексту комп’ютерного набору без додатків 

і списку літератури, надрукованих через 1,5 інтервал (шрифт 14) на 

одному боці стандартного аркуша паперу. Допускається 

рукописний варіант.  

Робота повинна бути написана розбірливо, виправлення не 

допускається. Текст курсової роботи необхідно виконати, 

залишаючи береги таких розмірів: верхній і нижній – не менше 20 

мм, лівий – не менше 25 мм, правий – не менше – 10 мм. 

На початку курсової роботи подається зміст, що складається зі 

вступу, розділів, підрозділів, висновків, списку використаної 

літератури, додатків із зазначенням початкових номерів сторінок 

усіх структурних елементів. 

Текст курсової роботи поділяють на розділи та підрозділи, які 

повинні мати заголовки. Номер розділу ставлять після слова 

“РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, далі з нового рядка 

посередині великими літерами друкують заголовок розділу без 

крапки в кінці. Не допускається розміщувати назву розділу, 

підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено 

тільки один рядок тексту. 

До формулювань заголовків, розділів і підрозділів курсової 

роботи ставляться такі основні вимоги: стислість, чіткість і 

синтаксична різноманітність у побудові речень, з перевагою 

простих поширених, послідовне та точне відображення внутрішньої 

логіки змісту роботи. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, 

формул подають арабськими цифрами без знака №. Усі сторінки 

нумеруються від титульної до останньої без пропусків. На 

титульному аркуші номер сторінки не ставиться.  

Назви таких структурних елементів, як вступ, висновки, список 

використаної літератури, додатки правлять за заголовки, вони не 

мають порядкового номера, розташовувати їх потрібно посередині 

рядка і друкувати великими літерами. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, наприклад 

“2.3” (третій підрозділ другого розділу). 
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Текст курсової роботи повинен бути чітким, стислим і 

насиченим конкретними фактами та їх обґрунтуванням. Посилання 

на запозичені джерела подають у квадратних дужках, воно містить 

номер джерела зі списку літератури, і в разі необхідності номер 

сторінки, наприклад [18, с.75]. 

Робота повинна бути написана в логічній послідовності, 

грамотно, літературною мовою. Разом з тим необхідно 

дотримуватись прийнятої термінології, позначень, умовних 

скорочень і символів. У тексті допускаються загальноприйняті 

скорочення (с. – сторінка, ст. – стаття, і т. ін. – і таке інше, і т.д. – і 

так далі, та ін. -  та інше). 

Для пояснення тексту обов’язково використовуються ілюстрації 

(рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотоматеріали) і таблиці. 

Ілюстрації і таблиці подаються безпосередньо після першої їх 

згадки у тексті або на наступній сторінці. На них мають бути 

посилання в тексті. Ілюстрації позначають словом “Рис.” і 

нумерують послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації 

складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між 

ними ставиться крапка. Наприклад: Рис. 3.2. Якщо ілюстрації 

виготовлені не автором курсової роботи в їх назві треба назвати 

джерело. 

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. 

таблицю розташовують після тексту, де вона згадується вперше, або 

на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в 

тексті. 

Таблиці, за винятком таблиць в додатках, позначають окремою 

нумерацією арабськими цифрами в межах розділу. Номер таблиці 

розташовується біля правого берега і складається з номера розділу і 

порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад: 

“Таблиця 2.4”. Назву таблиці розміщують над таблицею посередині. 

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, 

де вони згадуються, посередині сторінки. Нумерують їх арабськими 

цифрами у межах розділу. Номер формули ставиться на рівні 

формули в круглих дужках у крайньому правому положенні на 

рядку. Він складається з номера розділу і порядкового номера 

формули, відокремлених крапкою, наприклад: формула (3.2). У 

формулах і рівняннях як символи використовують позначення, 

встановлені відповідними державними стандартами. Пояснення 
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значень символів і числових коефіцієнтів наводяться безпосередньо 

під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. 

Список використаної літератури подається в кінці курсової 

роботи і розташовується в алфавітному порядку в такій 

послідовності: 

- законодавчі і нормативно-методичні документи та 

матеріали; 

- спеціальна наукова література. 

Всі джерела нумерують наскрізь арабськими цифрами. Джерело, 

на яке посилаються в тексті, позначають порядковим номером 

позиції у списку використаної літератури. До кожного документа 

(праці) наводяться такі відомості: прізвище та ініціали автора, повна 

і точна назва праці, дані про видання, місто видання, назва 

видавництва, рік видання, кількість сторінок із скороченням “с”. 

У додатках вміщують допоміжний матеріал, який доповнює 

текст курсової роботи, але великий за обсягом, має особливі 

способи відтворення або якщо включення його до основної частини 

може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу. 

Додатками можуть бути: таблиці допоміжних цифрових даних, 

копії документів, розрахунки економічного  
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