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Глава 10 
Оцінка грошових потоків 

 
У даній главі розглядаються питання щодо впливу на інвести-

ційні рішення оцінок грошового потоку, а саме: методи оцінки грошо-
вого потоку, рішення щодо зміни потоків; особливості проектів, що 
взаємно виключають один одного через неоднакові терміни функціо-
нування; оцінка впливу інфляції на аналіз капіталовкладень. У рамках 
означених питань викладаються принципи та підходи до розрахунків, 
у тому числі й формалізовані методи врахування неоднакових термі-
нів функціонування проектів. Матеріал глави має надати студентам 
розуміння сутності грошового потоку від реалізації проекту та на-
вчити методично правильно будувати розрахунки.  

 
 
 

10.1. Оцінка грошових надходжень 
 
Найважливішим і водночас найважчим кроком в аналізі ефекти-

вності інвестицій є оцінка потоків грошей від проекту, тобто необхід-
них для здійснення проекту інвестиційних витрат і річних чистих гро-
шових доходів, які надходять внаслідок реалізації проекту.  

Грошовий потік являє собою фактичні чисті готівкові кошти, які 
надходять у фірму (чи витрачаються нею) протягом деякого визначе-
ного періоду. 

Прогнозування витрат і прибутків від великих комплексних 
проектів доволі важко здійснити. Це підвищує відповідальність фінан-
сового менеджера. Його роль у процесі прогнозування включає: (1) 
координування зусиль інших підрозділів підприємства, (2) контроль за 
використанням погодженого набору економічних показників, (3) за-
безпечення умов для того, щоб прогноз був позбавлений відхилень від 
норм. Остання функція надзвичайно важлива, тому що менеджери ду-
жо часто стають емоційно зануреними в проекти, і це може призвести 
до помилок у прогнозуванні грошового потоку. 

Одним з важливих елементів оцінки є ідентифікація належних 
грошових потоків, які визначаються як набір грошових потоків, що 
слід розглядати, приймаючи рішення щодо інвестиційного проекту. 
Отже, належні грошові потоки – це визначені грошові потоки, які слід 
розглядати у рішенні щодо доцільності капіталовкладень. Щоб запобі-
гти помилкам, слід дотримуватися наступних правил: (1) рішення ма-
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ють базуватись на грошових потоках, а не на балансовому прибутку; 
(2) розглядаються тільки додаткові грошові потоки. 

Порівняння показників грошового потоку та балансового при-
бутку 

Оцінюючи капітальні вкладення, дуже важливо, щоб ми базува-
ли свої рішення точно на грошових потоках, фактичних сумах в гро-
шових одиницям, які компанія отримує і витрачає протягом кожного 
періоду часу. 

Для ілюстрації розглянемо табл. 61. Вона показує, який зв’язок 
існує між балансовими прибутками та грошовими потоками. Продаж 
та всі витрати, за виключенням амортизаційних витрат, показують фа-
ктичні грошові потоки і будуть постійними протягом деякого часу. 
Нарешті, дане відділення буде використовувати прискорені методи 
нарахування амортизації, що зумовить падіння обсягів амортизаційних 
витрат протягом деякого часу. 

 
Таблиця 61 

 
Балансові прибутки у порівнянні з грошовими потоками 

 
Показники Грошові 

потоки 
Балансові 
прибутки 

1. Стан на 2005 рік   
Виручка 120000 120000 
Витрати за виключенням аморти-
зації 

50000 50000 

Амортизація 30000 0 
Операційний дохід 40000 70000 
Податки  -10000 -17500 
Чистий дохід або чистий грошовий 
потік 

60000 52500 

2. Стан на 2006 рік   
Виручка 100000 100000 
Витрати за виключенням аморти-
зації 

50000 50000 

Амортизація 20000 0 
Операційний дохід 30000 50000 
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Закінчення таблиці 61 
Податки  -7500 -12500 
Чистий дохід, або чистий грошо-
вий потік 

42500 37500 

 

Порівняємо чистий дохід, або чистий грошовий потік, з балан-
совим прибутком. Наприклад, станом на 2005 р. та на 2006 р. грошо-
вий потік перевищує бухгалтерський прибуток. Прибутки за рахунок 
зменшення амортизаційних витрат відносно збільшилися, але чистий 
грошовий потік зменшився. Балансові прибутки – важливі, але для 
цілей визначення вартості проекту більше підходять грошові потоки. 

Чистий грошовий потік = Чистий дохід + Амортизація = Дохід 
на капітал  

Фактично чисті грошові потоки слід коригувати для відобра-
ження всіх негрошових витрат, а не тільки амортизації. Однак для бі-
льшості фірм амортизація є найбільшими негрошовими витратами. У 
таблиці 61 не вказані витрати на виплату процентів, які будуть мати 
місце, якщо для фінансування частини капіталовкладень фірма вико-
ристовує борг. Питання, відображати чи ні процентні витрати в аналізі 
грошового потоку, полягає у тому, що витрати по процентах не варто 
розглядати у капітальному бюджетуванні. Наслідки боргового фінан-
сування знаходять відображення у вартості капіталу, яка використову-
ється для дисконтування грошових потоків. Якщо спочатку вилучати 
процентні платежі, а потім дисконтувати грошові потоки, то створю-
ється ситуація подвійного врахування вартості боргу. 

Додаткові грошові потоки являють собою чистий грошовий 
потік від реалізації інвестиційного проекту. 

У процесі оцінки капіталовкладень слід враховувати ті грошові 
потоки, що стосуються лише проекту, або додаткові грошові потоки. 
Тут треба прийняти до уваги наступні важливі моменти: 
1. Транспортні витрати та витрати на монтаж або демонтаж і пу-

сконалагоджувальні роботи. Коли фірма купує основні активи, 
то часто вона зустрічається із значними витратами на транспор-
тування та встановлення обладнання. Ці витрати також визна-
чають вартість проекту.  

2. Зміни у чистому робочому капіталі: збільшені поточні активи 
внаслідок реалізації нового проекту мінус автоматичне збіль-
шення кредиторських рахунків та нарахувань. 

3. Неявні витрати: прибуток від найкращого альтернативного ви-
користання активу, найвищий прибуток якого не буде отримано, 
якщо фонди інвестовані у певний проект. Вони визначаються як 
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грошові потоки, що можна було б отримати від активів, якими 
вже володіє фірма. Приймається до уваги, що вони не ви-
користовуються у проекті, який розглядається.  

4. Вплив на інші підрозділи фірми (екстерналії) – вплив проекту на 
грошові потоки в інших частинах фірми. Незважаючи на труд-
ність визначення “екстерналіїв”, їх слід розглядати в аналізі. 

5. Незворотні витрати: грошові витрати, які вже були понесені і 
які неможливо відшкодувати прийняттям чи неприйняттям да-
ного проекту. Незворотні витрати не є додатковими витратами, 
тому їх і не слід включати в аналіз бюджетування капіталу. Вони 
відносяться до витрат, які вже мали місце, тому не знаходяться 
під впливом рішення щодо прийняття проекту.  
Для підтримки нової діяльності необхідне додаткове обладнан-

ня. Його можна придбати за рахунок боргу. Тому і обладнання, і раху-
нки до сплати збільшуються як результат рішень про доцільність капі-
таловкладень. Враховуючи це, інвестиційні витрати нового проекту 
мають включати інвестиції як у основні, так і в оборотні активи. Однак 
рахунки, що підлягають оплаті і нарахуванню відсотків, часто збіль-
шуються спонтанно як результат розширення обсягів виробництва. А 
це, в свою чергу, зменшує потребу у нагромадженні капіталу для фі-
нансування проекту. Різниця між проектованим збільшенням оборот-
них активів і поточними зобов’язаннями визначається як зміна в чис-
тому робочому капіталі. Якщо ця різниця позитивна, як це завжди має 
місце для проектів, наприклад експансії, то для підтримки збільшення 
оборотних активів стає необхідним додаткове фінансування. 

Наприкінці функціонування проекту фірма ліквідує прироще-
ний робочий капітал та необоротні активи і таким чином отримує гро-
шовий прибуток. Отже, інвестиційні витрати будуть частково компен-
совано по закінченні терміну функціонування проекту. 

 
 
 

10.2. Особливості обґрунтування проектів 
експансії і заміщення 

 
В цій частині розглядаються два типи рішень, що приймаються 

в процесі оцінки доцільності капіталовкладень, – проекти експансії та 
проекти заміщення. 

Аналіз проектів експансії 
Метою проектів експансії є збільшення обсягів реалізації, у то-

му числі й за рахунок освоєння нових територіальних ринків. Природ-
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но, що вони вимагають інвестицій у додаткові активи. Приклад оцінки 
чистих грошових потоків від реалізації проекту експансії наведено у 
табл. 62. 

 
Таблиця 62 

 

Приклад оцінки чистих грошових потоків 
від реалізації проекту експансії 

 

Рік 0 1 2 3 4 
Будівля -16000     
Обладнання -8000     

Збільшення чистого 
робочого капіталу -3000     

Прибутки від продажу  42000 48000 55000 44000 

Змінні витрати 
(62% від продажу)  26040 29760 34100 27280 

Фіксовані витрати  6000 6000 6000 6000 
Амортизація (будівлі)  200 300 300 300 
Амортизація 
(обладнання)  1200 1200 1200 1200 

Прибутки до виплати 
податків  8560 10740 13400 9220 

Податки  -2140 -2685 -3350 -2305 
Чистий дохiд  6420 8055 10050 6915 
Додана амортизація  1400 1500 1500 1500 

Грошовий потік від 
діяльності  7820 9555 11550 8415 

Ліквідація чистого 
робочого капіталу     3000 

Чиста ліквідаційна 
вартість необоротних 
активів 

    6000 
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Закінчення таблиці 62 

Чистий грошовий 
потік -27000 7820 9555 11550 17415 

Дисконтований 
грошовий потік -27000,0 6409,8 6419,6 6360,7 7861,1 

Чиста теперішня 
вартість (22%) 51,3     

 

Аналіз проектів заміщення 
Включає прийняття рішення щодо заміни новим активом існую-

чого, який ще може використовуватися. 
Аналіз заміщення проілюстровано на іншому прикладі у табл. 63. 
 

Таблиця 63 
 

Приклад аналізу проекту заміщення 
 

Рік 0 1 2 3 4 5 

І. Чистий гро-
шовий потік на 
період здійснен-
ня 
проекту 

      

1. Вартість нового 
обладнання 

-14000      

2. Ринкова 
вартість старого 
обладнання 

1000      

3. Економія на 
податку 

600      

4. Зростання 
чистого робочого 
капіталу 

-1000      

5. Всього чиста 
інвестиція 

-13400      

ІІ. Операційні 
прибутки 
від реалізації 
проекту 

      

6. Зменшення у 
витратах після 
виплати податку 

 5500 5000 4500 4000 4000 

7. Амортизація 
нового 
обладнання 

 4000 3000 2000 1000 0 
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Закінчення таблиці 63 
8. Амортизація 
старого 
обладнання 

 500 500 500 500 500 

9. Зміна 
амортизації (7-8) 

 3500 2500 1500 500 -500 

10. Збереження 
на податку від 
амортизації 
(0,25 х 9) 

 875 625 375 125 -125 

11. Чистий опе-
раційний грошо-
вий потік (6 + 10) 

 6375 5625 4875 4125 3875 

III. Кінцеві річні 
грошові потоки 

      

12. Ліквідаційна 
вартість нового 
обладнання * 

     3200 

13. Податок на 
ліквідаційну 
вартість  

     800 

14. Компенсування 
чистого робочого 
капіталу 

     1000 

15. Всього 
кінцевий 
грошовий потік 

     5000 

IV. Чисті грошові 
потоки 

      

16. Всього 
чистий грошовий 
потік 

-13400 6375 5625 4875 4125 3875 

17. Дисконтова-
ний грошовий 
потік (22%) 

-13400,00 5225,41 3779,23 2684,70 1862,02 1433,75 

NPV проекту 1585,10      

*Припускається, що ліквідаційна вартість існуючої машини дорівнює нулю.  
 
Першою вигодою від проекту є зменшення операційних витрат. 

Амортизаційні витрати на старе обладнання не можуть проводитись, 
якщо зроблено заміщення. Натомість будуть проводитись амортиза-
ційні нарахування на нове обладнання. Тому не отримана амортизація 
старого обладнання віднімається від нарахувань на нове. Таким чином 
до аналізу включається приріст річної амортизації. 
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Очевидно, що NPV проекту більше 0, отже, старе обладнання 
буде замінено новим. 

 
 
 

10.3. Оцінка проектів з неоднаковими термінами 
функціонування 

 
Рішення про заміну включають порівняння двох взаємно ви-

ключних проектів: збереження вже функціонуючого та його заміна 
новим. Для спрощення у попередньому прикладі припускалося, що 
термін функціонування нового обладнання дорівнює періоду залишко-
вої експлуатації старого. Однак коли доводиться обирати між двома 
взаємно виключними альтернативами із різними термінами функціо-
нування, то необхідно використовувати спеціальні процедури, що до-
зволяють порівнювати проекти: (1) метод ланцюгового заміщення; (2) 
метод еквівалентного річного ануїтету. 

Метод ланцюгового заміщення 
Метод ланцюгового заміщення – це метод порівняння проектів з 

неоднаковим періодом життєвого циклу. Він заснований на припу-
щенні, що кожний проект можна повторювати стільки разів, скільки 
необхідно, щоб зрівняти різниці у періодах існування проектів (табл. 
63). Кінцево рішення приймається шляхом порівняння NPV за визна-
чений період. 

 
Таблиця 64 

 

Приклад оцінки проектів методом ланцюгового заміщення 
 

Проект А Проект В 
Рік 

CF DCF CF DCF 
0 -29000 -29000,0 -25000 -25000,0 
1 10000 8196,7 15000 12295,1 
2 12000 8062,3 14000 9406,1 
3 11000 6057,8 12000 6608,5 
4 9000 4062,6 -25000 -11285,0 
5 6000 2220,0 15000 5550,0 
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Закінчення таблиці 64

6 6000 1819,7 14000 4245,9 

7 5500 1367,2 12000 2983,1 
NPV  2786,3  4803,6 

 

Як видно, вартість грошового потоку двох послідовних проектів 
визначається через припущення, що проект В можна повторювати у       
4-му році. У даному прикладі приймається проект В. 

Метод еквівалентного річного ануїтету 
Попередній метод передбачає, що тривалість циклу життя прое-

ктів має бути кратною. На практиці буває важко підібрати такі проек-
ти. Наприклад, один проект може мати 5-річний життєвий цикл, дру-
гий – 7-річний. Тоді для аналізу потрібно розрахувати метод ланцюго-
вого заміщення протягом 35-ти років. В таких випадках краще викори-
стовувати метод еквівалентного річного ануїтету (ЕАА). 

Метод еквівалентного річного ануїтету (ЕАА) є методом оцінки 
проектів з неоднаковою тривалістю життєвого циклу, що розраховує 
річні платежі, які б були отримані від проекту, якби він був ануїтетом. 
Обирається той проект, що має вищий еквівалент річного ануїтету. 

Метод передбачає виконання наступних розрахунків: 
1. Знаходимо значення NPV кожного проекту протягом їх пер-

винного існування. З табл. 65 видно, що NPV проекту А – 2786,3 тис. 
грн., проекту В – 3309,6 тис. грн. 

 
Таблиця 65 

 

Оцінка проектів методом ЕАА 
 

Проект А Проект В 
Рік 

CF DCF CF DCF 
0 -29000 -29000,0 -25000 -25000,0 
1 10000 8196,7 15000 12295,1 
2 12000 8062,3 14000 9406,1 
3 11000 6057,8 12000 6608,5 
4 9000 4062,6   
5 6000 2220,0   
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Закінчення таблиці 65

6 6000 1819,7   

7 5500 1367,2   
NPV  2786,3  3309,6 
ЕАА  729,30  1821,16 

 
2. По таблицях знаходимо PVIFA ЕАА: 
 

PVAn = PMT * (PVIFAk,n); 
EAA=PMT=NPV/(PVIFAk,n). 

 
Для проектів А і В показники ЕАА будуть дорівнювати, відпо-

відно, 719,30 тис. грн. (2786,3/3,8205) та 1821,16 тис. грн. 
(3309,6/1,8173). 

3. Обирається проект з більшим значенням ЕАА. 
Два розглянутих методи, якщо застосовуються однакові припу-

щення, ведуть до однакових результатів. Втім слід мати на увазі декі-
лька серйозних недоліків, притаманних методам аналізу проектів з 
неоднаковим терміном функціонування: 
1. Якщо очікується інфляція, тоді нове обладнання, призначене для 

заміни, матиме вищу ціну. Зміняться також і операційні витрати 
та ліквідаційна вартість.  

2. Заміщення, що мають місце, потребують нових технологій, які 
також змінять грошові потоки. 

3. Дуже важко оцінити термін функціонування більшості проектів, 
тому встановлення періодів їх функціонування часто є спекуля-
цією. Цей фактор наведеними методами не враховується. 
 
 
 
Терміни 

 
Грошовий потік Зміни у чистому робочому капіталі 
Належні грошові потоки Недоотримана амортизація 
Додаткові грошові потоки Економія на податках 
Незворотні витрати Ліквідаційна вартість 
Неявні витрати Метод ланцюгового заміщення 
Екстерналії Метод еквівалентного річного 

ануїтету 
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Питання для перевірки 
 

1. Що означають “належні” грошові потоки? 
2. В чому роль фінансового менеджера у процесі оцінки грошових 

потоків? 
3. Чим відрізняються балансові прибутки від грошових потоків? 
4. Що означає термін „незворотні витрати”? 
5. Як враховуються екстерналії при оцінці грошових потоків? 
6. Коли виникає необхідність змін у чистому робочому капіталі 

фірми? 
7. Що означає оцінка грошових надходжень від проекту? 
8. В чому полягають особливості формування грошових потоків 

від проектів експансії? 
9. В чому полягають особливості формування грошових потоків 

від проектів заміщення? 
10. Як здійснюється оцінка проектів з неоднаковими термінами фу-

нкціонування? 
 
 
 
Задачі 

 
Задача 99 
Аналіз проекту заміщення. Корпорація “Орієнт” використовує 

обладнання для введення ін’єкцій, яке було придбано 2 роки тому. На 
це обладнання нараховується амортизація на основі методу рівномір-
ного нарахування зносу, поки кінцева ринкова вартість не буде дорів-
нювати 5000 грн. Йому залишилось функціонувати 6 років. Поточна 
проектна вартість обладнання 26000 грн., і воно може бути продано за 
30000 грн. у цей час. Таким чином, річні амортизаційні нарахування 
становлять (26000 – 5000)/6 = 3500 грн. щороку. 

Корпорації було запропоновано нове обладнання для заміни, яке 
має вартість 80000 грн. і корисний термін функціонування 6 років. Йо-
го очікувана кінцева ринкова вартість дорівнюватиме 8000 грн. Обла-
днання амортизується прямолінійно. У разі заміщення обсяг продаж 
буде зростати кожного року на 10000 грн. Крім того, вища ефектив-
ність нового обладнання зумовлює зменшення операційних витрат на 
15000 щорічно. Нове обладнання потребує збільшення запасів на 
20000, але одночасно зросте сума рахунків до оплати на 5000. 

Вартість капіталу 15%. Чи слід заміщувати вже існуюче облад-
нання? 
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Задача 100 
Президент компанії “Плаза” вірить у просту консервативну зві-

тність. Дотримуючись своєї філософії, вона проголосила, що компанія 
буде використовувати для всіх нових придбаних активів амортизацію 
за методом рівномірного нарахування зносу зі ставкою 15%. Віце-
президент по фінансах запропонував зробити порівняльний аналіз із 
прискореною амортизацією. Аналіз має показати, скільки така політи-
ка коштуватиме компанії в частині ринкової вартості. Президент заці-
кавлена у збільшенні вартості акцій компанії. Тому вона боїться, що 
акціонери відвернуться від неї, що може зумовити зняття її з поста 
президента. Для Вашого випадку припустимо, що компанія витрачає 
100 млн. грн. кожного року на нові проекти, які мають у середньому 8-
річний термін. Компанія має також 30% капіталу у формі зобов’язань. 
Покажіть, на скільки буде зростати значення NPV проектів у серед-
ньому, якщо компанія “Плаза” використовуватиме прямолінійну амор-
тизацію замість прискореної. 

 
Задача 101 
Президент компанії, де Ви працюєте, запропонував оцінити пе-

редбачуване придбання обладнання для департаменту досліджень та 
розвитку. Базова ціна обладнання 140 тис. грн., і вона ще зросте на 30 
тис. грн., оскільки його необхідно модифікувати для специфічного 
використання. Це обладнання амортизується прямолінійно і буде про-
дане через 3 роки за 60 тис. грн. Використання обладнання потребує 
збільшення у чистому робочому капіталі на 8 тис. грн. Його викорис-
тання не буде мати ніякого впливу на прибуток, але очікується зберег-
ти 50 тис. грн. щорічно, головним чином за рахунок зменшення витрат 
на оплату праці. Гранична ставка податку 25%.  
1. Чому дорівнює чиста вартість обладнання?  
2. Чому дорівнюють чисті операційні грошові потоки в роках 1, 2 

та 3. 
3. Чому дорівнює неопераційний грошовий потік у 3-му році?  
4. Якщо вартість капіталу 20%, чи слід купувати обладнання? 

 
Задача 102 
Компанія “Одяг” оцінює запропоноване придбання фабричного 

устаткування. Його базова ціна 108 тис.грн.. Обладнання потребує мо-
дифікації для цілей спеціального використання, внаслідок чого 
з’являються додаткові витрати на суму 12,5 тис. грн. Воно амортизу-
ється прямолінійно і, як очікується, буде продане через 3 роки за 65 
тис. грн. 
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Новий обсяг виробництва потребує збільшення чистого робочо-
го капіталу на 5,5 тис. грн. Проект не вплине на прибутки, але очіку-
ється зекономити 44 тис. грн. щорічно на зменшенні операційних ви-
трат до виплати податків. 
а. Чому дорівнює чиста вартість обладнання (тобто грошовий по-

тік у році 0)?  
б. Чому дорівнюють чисті операційні грошові потоки в роках 1, 2 

та 3?  
с. Чому дорівнює неопераційний грошовий потік у році 3?  
д. Якщо проект має вартість капіталу 22%, то чи слід купувати об-

ладнання? 
 
Задача 103 
Компанія “Елітна доставка” придбала устаткування 5 років тому 

за 100 тис.грн. Обладнання має функціонувати протягом 10 років, по-
чинаючи з моменту купівлі, і очікувана кінцева ринкова вартість – 10 
тис. грн. наприкінці періоду. На машини нараховується амортизація по 
методу рівномірного нарахування зносу, поки кінцева ринкова вартість 
не буде дорівнювати 10 тис. грн., або по 9 тис. грн. щорічно. 

Нове устаткування можливо придбати за 150 тис. грн., включа-
ючи вартість його встановлення та налагоджування. Протягом 5-ти 
років воно зменшить грошові операційні витрати на 50 тис. грн. щорі-
чно. Обсяги продажу залишаться на постійному рівні. В кінці свого 
корисного життя обладнання стане неефективним. Щодо нього засто-
совується нарахування амортизації методом подвійного балансу. Вже 
фунціонуюче обладнання може бути продано сьогодні за 65 тис. грн. 
Дисконтна ставка становить 18%. 
1. Якщо купити нове обладнання, то чому буде дорівнювати сума 

первинного грошового потоку у році 0?  
2. Які додаткові операційні грошові потоки будуть мати місце в 

кінці років з 1 по 5, який результат заміщення вже існуючого 
обладнання?  

3. Який додатковий неопераційний грошовий потік виникне в кінці 
5-го року, якщо купити нове обладнання?  

4. Чому дорівнює NPV проекту? Чи слід заміняти старе обладнання? 
 
Задача 104 
Компанія “Буенос” розглядає заміну однієї із своїх машин, не-

обхідних для здійснення розливу по пляшках, на більш нове та ефек-
тивне устаткування. Устаткування, що вже функціонувало, має проек-
тну вартість у 600 тис. грн., і йому залишилось працювати 5 років. 
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Компанія не очікує на отримання ніяких прибутків від старого устат-
кування через ці 5 років, але вона зараз може продати його іншій фірмі 
в цій самій галузі за 265 тис. грн. На вже функціонуюче устаткування 
амортизація нараховувалася прямолінійно, поки кінцева ринкова ціна 
не буде дорівнювати нулю, або по 120 тис. грн. щорічно. Нове устат-
кування має купівельну ціну 1175 тис. грн. і очікуване корисне життя 5 
років, а також передбачувану кінцеву ринкову вартість 145 тис. грн. 
Амортизація буде нараховуватися прискореним методом (цілої кілько-
сті років). Прогнозується зекономити на використанні електричної 
енергії, на оплаті праці та на витратах на ремонт. Якщо це нове устат-
кування буде введено у виробництво, то річна сума економії дорівню-
ватиме 255 тис. грн. Вартість капіталу становить 22%. 
1. Чому дорівнює первинна сума грошових витрат на нове устат-

кування? 
2. Розрахуйте річні амортизаційні нарахування для обох видів 

устаткування, а також заміну у нарахованій річній амортизації, 
якщо заміна зроблена.  

3. Чому дорівнюють операційні грошові витрати, починаючи з 1-го 
по 5-й роки?  

4. Чому дорівнює грошовий потік від кінцевої ринкової вартості у 
5-му році?  

5. Чи слід фірмі купувати нове устаткування? Поясніть, як впли-
вають наступні фактори на інвестиційні рішення: 

– зменшується очікуваний термін використання існуючого 
обладнання; 

– вартість капіталу не постійна, але зростає, як тільки фірма 
додає ще більше проектів у свій проектований план капі-
таловкладень в основні активи.  

 
Задача 105 
Компанія “Савойя” розглядає план купівлі нового устаткування, 

щоб замінити вже застаріле обладнання, яке використовується для ви-
робництва. Воно має проектну вартість та ринкову вартість, що дорів-
нюють нулю. Однак воно в непоганому робочому стані і буде продов-
жувати функціонувати, принаймні, ще 10 років. Запропоноване устат-
кування для заміщення буде настільки ефективно використовуватись у 
виробництві, що інженери компанії оцінюють її грошові потоки після 
виплати податків (амортизація плюс економія на оплаті праці) у 9 тис. 
грн. щорічно. Нове устаткування коштуватиме 40 тис. грн. з урахуван-
ням монтажу та вартості доставки. Його економічний термін існування 
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дорівнює 10 рокам, кінцева ринкова вартість нульова. Вартість капіта-
лу – 16%. Чи слід купувати нове обладнання?  

 
Задача 106 
Корабельна верф “Паралель” розглядає заміщення обладнання 

для зварювання металу, що вже функціонує 8 років, на нове, яке збі-
льшить прибутки до нарахування амортизації з 27 тис. грн. до 54 тис. 
грн. щорічно. Нове обладнання буде коштувати 82,5 тис. грн. і функці-
онуватиме 8 років без кінцевої ринкової вартості. Нове обладнання 
підлягатиме амортизації протягом свого 5-річного періоду за приско-
реним методом. Вартість капіталу – 18%. На старе обладнання повніс-
тю нарахована амортизація, і його виведення з експлуатації буде 
пов’язано з додатковими витратами у сумі 10 тис. грн. Чи слід заміня-
ти старе обладнання на більш ефективне нове? 

 
Задача 107 
Компанія “Стар” розглядає заміну старого, повністю амортизо-

ваного обладнання для в’язання. Є можливість придбати дві нові мо-
делі. Машина 190-3, яка коштує 190 тис. грн. і має очікуване 3-річне 
життя. За умов її використання грошові потоки після виплати податку 
(економія на оплаті праці та амортизації) дорівнюватимуть 87 тис. грн. 
щорічно. Машина 360-6, яка коштує 360 тис.грн., має 6-річний термін 
існування, грошові потоки після виплати податків – 98,3 тис. грн. що-
річно. Ціни на обладнання очікуються стабільними, тому що інфляцій-
ні процеси компенсуються дешевшими компонентами (мікропроцесо-
рами), що використовуються у виробництві. Припустимо, що вартість 
капіталу становить 18%. Чи слід заміняти старе обладнання, і якщо це 
так, то які нові машини слід використовувати? 

 
Задача 108 
Тарре “Ерлайн” розглядає два альтернативних плани. План А 

має функціонувати протягом 5-ти років, коштувати 100 млн. грн. та 
утворювати чистий грошовий потік у 30 млн. грн. щорічно. План В має 
функціонувати протягом 10-ти років, коштувати 132 млн. грн. та гене-
рувати чисті грошові потоки у 25 млн. грн. щорічно. “Ерлайн” планує 
обслуговувати маршрути протягом 10 років. Зростання операційних 
витрат, комісійні та витрати на використання літаків не очікуються. 
Вартість капіталу становить 22%. На скільки вартість компанії зросте, 
якщо вона прийме найкращий проект? 
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