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Глава 3 
Теоретичні концепції фінансового 

менеджменту 
 
У матеріалі даної глави представлено три основоположні тео-

ретичні концепції фінансового менеджменту, а саме: ставки процен-
та, вартості грошей у часі та ризику. Їх засвоєння призначено для 
формування у студентів бачення теоретичних засад обгрунтування 
фінансових рішень. З цією метою до матеріалу глави включено розгляд 
структури динаміки ставки процента; теорії, що пояснюють її вели-
чину; загального підходу до її визначення, а також питання динаміки 
процента. Концепція вартості грошей у часі подається переважно 
через техніки розрахунків теперішньої та майбутньої вартості гро-
шей, вартості ануїтетів та довічної ренти. Концепція ризику розкри-
вається її теоретичним контекстом, а також за допомогою основ-
них показників оцінки ризику. В задачах, що завершують главу, пред-
ставлені різні практичні проблеми, що вирішуються за допомогою 
використання даних концепцій.  

 
 
 

3.1. Ставка процента 
 
У XVIII столітті, коли всюди у Європі мали місце вільні гроші, 

які використовувалися досить важко і на поганих умовах, государям не 
було необхідності просити: один кивок – і гроші найбагатших генуез-
ців, найбагатших жителів Женеви, найбагатших жителів Амстердама, 
опинялися у їх розпорядженні... “Легкість, з якою голландці зараз пе-
редають свої гроші іноземцям, спонукала деяких німецьких государів 
скористатися такою готовністю. Герцог Мекленбург-Стрелицький 
тільки-но прислав сюди агента, щоб укласти позику на 500 тис. фло-
ринів від 5% річних” (Лист від 17 березня 1774 року (цит. за Бродель, 
с. 246). 

Бродель використовує термін/образ “замикання кола обігу”, яке 
дуже рідко бувало простим, не кожного разу могло виражатися в обмі-
ні товару на товар або товару на металеву монету. Звідси обов’язкове і 
незмінне застосування векселів. [Спочатку] як засіб компенсації, вони 
у доповнення до цього зробилися у християнському світі, де процент 
було заборонено церквою, найбільш частою формою кредиту (Бро-
дель, с. 130). 
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Будь-яке суспільство здійснює накопичення, має у розпоря-
дженні капітал, який розділяється на заощадження – на скарби, що у 
такому разі не корисні, які притримуються у чеканні, і на капітал, чия 
жива волога протікає по каналах активної економіки, у минулому 
перш за все – торгівельної економіки. Капіталізм повністю утверджу-
ється тільки тоді, коли накопичений капітал буде максимально вико-
ристовуватися. 

Це включення капіталу в активне життя обумовлювало коли-
вання рівня процента, одного з головних показників здоров’я економі-
ки та обміну. Рівень процента в Європі з XV по XVIII століття постій-
но знижувався. Це мало місце через те, що накопичення збільшувало 
масу капіталу, останній опинявся у достатку і збивав плату за кредит. 

У формуванні фінансових ресурсів активну роль відігравали во-
лодарі невеликих заощаджень. У ганзейських портах або у портах Іта-
лії вони були завжди, а у Севільї вони існували ще у XVI столітті: дрі-
бні кредитори, охочі до ризику, мікровантажевідправники, які ванта-
жили який-небудь товар на судна, що відпливали. Велика підписна 
позика у Ліоні в 1557 р. привабила значну кількість дрібних учасників. 
На початку XVIII ст. “слуга Ж.-Б. Брюні [крупного марсельського не-
гоціанта] вклав 300 ліврів у корабель “Святий Іоан Креститель”, або 
Маргерит Трюфем, служанка іншого крупного негоціанта, що брала 
участь у споряджанні судна “Маріанна” сумою у 100 ліврів, хоча її 
річний доход складав 60 ліврів (цит. за Бродель, с. 382). 

У творі кардинала ді Люка, що був написаний ще у 1673 році, 
можна прочитати: “Зараз ніхто не вихваляється тим, що тримає гроші 
свої [при собі] бездіяльними і безплідними... Завжди можна мати бага-
то можливостей вкласти їх, особливо після нещодавнього введення 
оренд, векселів і цих державних рент і зобов’язань... які у Римі нази-
вають місцями заощаджень” (Бродель, с. 385). 

Як видно, ставка процента як економічний феномен має доволі 
давню історію, що розпочалася тоді, коли тимчасово вільні активи пе-
редавалися у використання за плату. 

Ставка доходу (rate of interest) – загальна теоретична концепція, 
яка відноситься до надходжень від інвестування капіталу, де надхо-
дження мають бути віднесені до суми вкладень. Термін застосовується 
у широкому спектрі економічних ситуацій. Він може відноситися до 
надходжень від інвестування фізичного капіталу, грошового капіталу і 
також до інвестування “людського” капіталу (Modern Microeconomics, 
с. 358). 

Капітал розглядається як ресурс отримання певних послуг, які 
приносять доход. Наприклад, фізичний капітал – вантажівка – є ресур-
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сом (джерелом) отримання сплати за послуги у разі її використання. 
Те, наскільки капітал вартий, щоб його мати, визначається відношен-
ням річної вартості послуги (annual value of the service) до вартості ре-
сурсу (value of the source) – відношенням річного доходу до вартості 
капіталу. 

P
Pzr ∆±

= , або ,
r
Dp =  

де:  
z – вартість послуги (річний дохід від використання капіталу); 
r – рівень отримуваного доходу (rate of interest earned); 
βP – зміна вартості капіталу у вигляді зносу або збільшення 

(appreciation or depreciation) вартості; 
∆P – ринкова вартість (market value) капіталу; 
D – річний дохід з врахуванням зміни вартості капіталу. 
У рівновазі для будь-якого фактора або капіталу буде рівним 

відношення грошового потоку від використання капіталу (cash flow) до 
його ринкової вартості. 

Ставка процента (rate of interest) – ціна послуг, що здійсню-
ються грошима.  

Від тієї ставки процента, що пропонується фінансовим ринком, 
слід відрізняти “чисту” ставку. Фінансова теорія визначає її як таку, 
що необхідно сплачувати, позичаючи гроші для здійснення повністю 
безризикового проекту.  

Кейнс стверджує, що ставка процента є монетарним феноменом, 
що відображає попит і пропозицію на гроші. Пропозиція грошей, у 
свою чергу, розглядається як обумовлене зовнішніми факторами яви-
ще, у той час як попит уявляється як спекулятивний і обачливий. Гро-
ші діють як запас добробуту, але альтернативна вартість підтримуван-
ня добробуту у цій формі є рівнем доходу, який можна отримати від 
інших фінансових активів.  

Арбітраж2 на фінансовому ринку забезпечує зрівнювання став-
ки доходу для усіх фінансових активів, і  єдина ставка, що встановлю-
ється таким чином, є ринковою ставкою процента. 

На відміну від Кейнса, класична економічна теорія дотримуєть-
ся погляду, що ставка процента є природним феноменом. Вона визна-
чається силами продуктивності – попитом на фонди для здійснення 
інвестицій. У свою чергу, ощадливість визначає пропозицію грошей.  

                                                           
2 Arbitrage (фін.) – порівняльне обчислення цін або курсів на різних ринках, що 

з’ясовує, де вигідніше купити або продати товари чи валюту. 



                                                                         Верланов Ю.Ю. 

 63

Різниця у поглядах Кейнса і представників класичної економіч-
ної школи стосується чинників формування ставки доходу на фінансо-
ві і матеріальні активи. Відповідно до Кейнса, ставки на фінансові ак-
тиви мають відрізнятися від рівня доходів на фізичні активи (напри-
клад, за рахунок меншої ліквідності останніх). Сучасні монетаристи 
вважають, що ці відмінності є справою часу і у тривалому періоді ста-
вки процента вирівнюються (але це те ж саме і залежить від того, що 
ринок стає дещо іншим у зв’язку із розвитком комунікацій і фінансо-
вих відносин) (Modern Microeconomics, с. 357).  

Ставка процента – є ціною, що сплачується для того, щоб по-
зичити капітал3.  

Наука визначає два головних чинники, які обумовлюють вар-
тість грошей: (1) виробничі можливості (мається на увазі виробництво 
у широкому розумінні цього слова); (2) часові уподобання щодо спо-
живання. 

Є.Брігхем пропонує розглянути ізольоване економічне середо-
вище, щоб зрозуміти вплив обох факторів на вартість грошей. 

Уявимо ізольований острів, де люди живуть за рахунок рибалки. 
Вони добувають нормальну кількість риби, але хотіли б мати її дещо 
більше. Дехто Робінзон Крузо має чудову ідею щодо нового типу сіт-
ки, яка дозволить йому вдвічі збільшити кількість упійманої риби. Для 
того ж, щоб поліпшити її конструкцію, виготовити сітку і отримати 
перші навички користування нею, Р.Крузо необхідно витратити рік. За 
цей період він може вмерти від голоду. Хоча він може запропонувати 
пані Робінзон, пану П’ятниці і декому ще давати йому щодня протягом 
року по одній рибині з тим, що він наступного року, коли почне вико-
ристовувати нову технологію, буде віддавати щодня по дві рибини. Ті 
рибини, що йому будуть віддаватися, фактично є заощадженнями 
(savings), які будуть інвестуватися у рибальську сітку, а додатково 
спіймані рибини, які будуть віддаватися паном Крузо, мають вигляд 
доходу на інвестиції (return on investment). 

Однак чим більш продуктивною буде робота пана Крузо з но-
вою сіткою, тим більше буде його очікуваний дохід на інвестиції і тим 
більшу ціну він може запропонувати інвесторам. Зараз він пропонує 
100% доходу, а може запропонувати у наступному році 3 рибини за 
два дні, тоді доход на інвестиції становить 50%. 

Те, наскільки пропозиція пана Крузо буде привабливою для ін-
ших, залежить від їх часових уподобань щодо споживання. Наприклад, 
пані Робінзон думає про те, щоб піти на пенсію, тому вона, мабуть, 

                                                           
3 Зверніть увагу, що позичається саме “капітал”, тобто дещо продуктивне, що ство-

рює можливості збільшення добробуту через відтворення.  
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погодиться віддати одну рибину сьогодні для того, щоб наступного 
року, коли вже не буде працювати, отримувати додатково ще одну. 
Навпаки, пан П’ятниця має жінку і декількох дітей і потребує багато 
їжі зараз. Тому він, якщо і відмовиться від сьогоднішньої рибини, то 
тільки за три рибини наступного року. Він має дуже високі часові упо-
добання щодо споживання. 

Якщо рівень добробуту низький, коли часові уподобання насе-
лення щодо споживання є дуже високими, загальні заощадження бу-
дуть незначними, ставка процента буде високою, а формування капіта-
лу – важким. 

Таким чином, ставка процента, що сплачується власникам за-
ощаджень, залежить у загальному плані від: (1) рівня доходу виробни-
ків, який вони очікують отримати на інвестований капітал, і (2) часо-
вих уподобань споживачів (власників заощаджень) щодо поточного 
проти майбутнього споживання. 

Капітал, як і інший ресурс, розподіляється між фірмами через 
фінансовий ринок на основі певної ставки процента (ціни), яку вони 
можуть запропонувати. Її рівень залежить від того, який дохід вони 
очікують отримати від вкладення цього капіталу. Тому фірми, що про-
понують більш високу ставку, відтягують капітал від фірм, товари 
яких не користуються значним попитом на ринку. У реальному житті 
фінансовий ринок не впорядковується лише ринковими силами. Є пев-
ні сегменти, що користуються пільговими умовами запозичення гро-
шей.  

Розглянемо, як формується рівновага на ринках зобов’язань з 
низьким і високим рівнем ризику (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Формування рівноважної ставки процента 

на фінансовому ринку 
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Загальна картина взаємодії попиту і пропозиції така, що, напри-
клад, в умовах спаду економіки попит на фонди зсувається з D1 до D2. 
Це зменшує пропозицію і ставку процента. Внаслідок цього інвестори 
пересунуться до ринку ризикових зобов’язань, де будуть отримувати 
премію за ризик (12% – 8% = 4%). Пропозиція на ризикованому ринку 
зросте з S1 до S2 і обумовить падіння ставки процента, що у свою чергу 
призведе до втрати переваг і відливу капіталів до ринку з неризикови-
ми зобов’язаннями. Таким чином, встановлюється рівновага на фінан-
совому ринку.  

Це один з аспектів, бо на динаміку процентної ставки впливає 
також інфляція, хоча б тому, що вона знецінює віддачу від інвестицій. 
Взагалі зменшення рівня інфляції зменшує і ставку процента. 

Сучасна фінансова теорія розглядає наступну структуру            
процента: 

k = k* + IP + DRP + LP + MRP; 
де: 
k – номінальна ставка процента; 
k* – чиста, або реальна, ставка процента. 
Показник k* являє собою ставку процента по безризикових зо-

бов’язаннях. Вона ще зветься безризиковою ставкою. У стабільних 
розвинутих економіках рівень реальної ставки визначається дохідніс-
тю державних зобов’язань – Treasury Bonds (T-bonds) у США. Коли-
вання безризикової ставки процента незначні, втім вона теж динамічна 
і змінюється у часі відповідно до економічного стану, у залежності від 
того:  
− який доход очікують отримати корпорації та інші позичальники 

від інвестування фондів; 
− якими є уподобання громадян щодо поточного споживання про-

ти споживання майбутнього.  
IP (inflation premium) – інфляційна премія. 
Інфляція зменшує купівельну спроможність грошей і реальний 

дохід на інвестиції. Уявимо, що заощаджені 1200 грн. інвестовані у 
державні облігації з терміном погашення – 1 рік і ставкою процента – 
25%. Наприкінці року можна очікувати отримання 1500 грн., тобто 
додатково 300 грн. доходу. Припустимо, що рівень інфляції становить 
у середньому 2,5% на місяць. Її зростання зменшує вартість будь-яких 
активів і товарів. Якщо 10 л пального на початку року коштували 30 
грн., то наприкінці їх вартість буде становити 38 грн. Якщо перед тим, як 
вкладати капітал, можна було купити 400 л пального, то по закінченні 
року – лише ((1200+300)/38•10=394,7 л). Тобто фактична сума повернених 
інвестицій разом із доходом стає меншою за початкові вкладення. 
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Саме через це інвестори, оцінюючи альтернативи вкладання 
коштів, додають до чистої ставки інфляційну премію. Як правило, вона 
дорівнює середньому очікуваному рівню інфляції на період дії зо-
бов’язань. Слід також мати на увазі, що IP знаходиться у певній коре-
ляції із досвідом нещодавнього минулого, що здобутий інвесторами. 

DRP (default risk premium) – премія за ризик невиконання зо-
бов’язань. 

Це ризик того, що позичальник не сплатить процент або загаль-
ну суму (principal). Чим більше ризик несплати, тим більше ставка 
процента.  

LP (liquidity premium) – премія за ліквідність (ринковість). 
У цілому ліквідні активи – це такі, що можуть бути проданими 

або ліквідованими за необхідною ціною у відносно короткий термін. 
Активний ринок забезпечує ліквідність державним цінним паперам, 
акціям і облігаціям великих корпорацій і зобов’язанням деяких фінан-
сових посередників. Коли зобов’язання не повною мірою ліквідні, ін-
вестор додає до ставки процента премію ліквідності. Визначити LP 
можна тільки приблизно. 

MRP (maturity risk premium) – ризик віддаленості строку вико-
нання     зобов’язань. 

Йдеться про те, що інвестор має менше довіри до зобов’язань, 
термін виконання яких досить тривалий (облігації, наприклад). 

Досвід показує, що ставка процента за різних умов має неодна-
кову динаміку у часі (рис. 5).  

 

 
 
Рис. 5. Криві доходності для зобов’язань в умовах 

високої (а) і низької (в) інфляції 
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Можна вказати на один чинник, що може визначати динаміку 
ставки процента, – рівень трансакційних витрат на укладання угод. У 
стабільних економіках ставки по короткострокових кредитах вищі, ніж 
по довгострокових. Це пояснюється тим, що часте укладання коротко-
строкових угод призводить до зростання трансакційних витрат, у той 
час як стає більш вигідним укладання меншої кількості довготривалих 
контрактів. За умов стабільної економіки виграш на трансакційних 
витратах не перекривається інфляцією. І навпаки, у розбалансованих 
економіках програш за рахунок інфляції набагато більший.  

У цілому для пояснення форми кривої існують три теоретичні 
концепції: (1) ринкової сегментації, (2) уподобань щодо ліквідності і 
(3) очікувань. 

Концепція ринкової сегментації  
Згідно з нею кожен, хто дає гроші і хто їх позичає, має свої упо-

добання щодо терміну виконання зобов’язань. Фірма, яка здійснює 
великий проект, орієнтується на тривале запозичення грошей. Власник 
невеличкої крамниці, навпаки, переважно позичає гроші на нетрива-
лий термін. Та ж ситуація існує і між інвесторами. Наприклад, той, хто 
хоче забезпечити собі додаткове джерело існування після виходу на 
пенсію, буде намагатися віддати гроші на більш тривалий строк. Та-
ким чином, крива доходу у будь-який час буде, як показано на рис. 5. 
Зростання кривої буде спостерігатися у випадку, коли пропозиція пе-
ревищує попит на ринку нетривалих зобов’язань і відчувається віднос-
на нестача фондів на ринку тривалих зобов’язань. Спадна крива спо-
стерігається, коли має місце відносно сильний попит на ринку нетри-
валих зобов’язань у порівнянні з ринком тривалих. 

Концепція уподобань щодо ліквідності 
Відповідно до цієї концепції нормальний доход по тривалих зо-

бов’язаннях більше, ніж по нетривалих, з двох причин:  
1. Інвестори віддають перевагу нетривалим зобов’язанням, тому 

що вони більш ліквідні у тому значенні, що можуть легко бути 
ліквідовані при найменшій загрозі вкладеній сумі. Тому інвесто-
ри наполягають на більш високих ставках для тривалих зо-
бов’язань. 

2. Позичальники відповідають протилежною реакцією. Вони заці-
кавлені у тому, щоб позичати на більш тривалий період, і тому 
вони здатні сплачувати вищу ставку по тривалих зобов’язаннях. 
Це означає, що в нормальних умовах MRP є позитивною і зрос-
тає разом із зростанням періоду виконання зобов’язань. 
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Концепція очікувань 
Вона наголошує, що форма кривої доходу залежить від очіку-

вань щодо майбутнього рівня інфляції (інфляційні очікування). Чим 
вищим є очікуваний рівень інфляції, тим вищий доход бажають мати 
володарі заощаджень. 

У цілому, аналітичні дослідження свідчать про те, що крива до-
ходу залежить від: (1) стану попиту і пропозиції для тривалих і нетри-
валих зобов’язань; (2) уподобань щодо ліквідності та (3) інфляційних 
очікувань. 

 

 
Рис. 6. Формування часової рівноваги інвестора 

 
Окрім того, слід враховувати і те, що на рівень ставки процента 

впливають такі обставини, як: (1) резервна політика уряду, оскільки 
вона може впливати на рівень пропозиції грошей (наприклад, через 
регулювання норми резерву у кредитній системі); (2) рівень бюджет-
ного дефіциту, оскільки він має бути покритий за рахунок або запози-
чення коштів, або шляхом друку додаткової кількості грошей (у пер-
шому випадку, наприклад, зростає попит на грошові фонди і це при-
зводить до нової рівноваги); (3) рівень ділової активності, оскільки 
вона формує як попит на кошти, так і джерела його задоволення. 
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Рівновага споживання-заощадження (“borrowing-lending”) 
Заощадження (savings) – відносяться до поточного споживання. 

Інвестиції – створення нових джерел надання виробничих послуг. 
Припустимо, що існує один товар, який бажано споживати. С0 – 

споживання у поточному році, С1 – споживання у наступному році і 
т.д. Ключ до розуміння споживчих рішень у часі (вибір між С0 і С1) 
логічно той самий, як для вибору між нормальними товарами у межах 
одного періоду часу. Позиція Е показує, що індивідуум починає з оці-
нки можливостей споживати в поточному році. Коли індивідуум пере-
сувається вздовж KL, кажуть, що він інвестує (lend), відмовляючись 
від поточного споживання в обмін на товар у майбутньому. Навпаки, 
коли індивідуум пересувається зверху до низу, кажуть, що він позичає 
(borrow).  

Людина, що знаходиться у точці С1, віддає перевагу майбутнім 
доходам, вона відносно бідна сьогодні, але має хороші перспективи 
щодо майбутнього. 

У певному рівноважному стані ринок дозволяє обмінювати С1 
на С2. Рівень, за яким відбувається обмін геометрично, – це нахил бю-
джетної лінії KL. Річний процент – це фактично особливий різновид 
ціни – премія на відносну вартість одиниці поточного споживання у 
порівнянні зі споживанням у наступному році. 

З іншого боку, ціна споживання у наступному році така, що її 
величина, збільшена на (1+k), має ту ж вартість сьогодні, що й одини-
ця поточного споживання. Індивід відмовиться від одиниці поточного 
споживання на користь споживання у наступному році, тільки якщо це 
дозволить йому у наступному році спожити більше, ніж одиницю, тоб-
то коли (С1-С1`)<C2`. Відмовитися від ще однієї одиниці поточного 
споживання складніше, і це вимагає більшої винагороди. Тому криві 
байдужості будуть мати вигляд як для бажаних товарів.  

Гранична норма часових уподобань (marginal rate of time 
preference) – це вартість додаткового споживання у наступному році, 
достатнього для компенсації відмови від одиниці поточного спожи-
вання за умови, що загальний добробут людини не зміниться         
(MRTP= – ∆C2/ ∆C1). 

Можливості обміну поточного на наступне споживання залежать 
від ринкової ставки процента. Якщо заощаджено 1 грн., то споживання у 
наступному році буде дорівнювати C*2=(1+k)S1, де S – різниця між пото-
чними доходом і споживанням S1=I1-C1. У загальному вигляді дохід у дру-
гому році становить, таким чином, I2=C2+(1+k)(I1-C1),  
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Обмеженнями в обміні поточного споживання на майбутнє є рі-

зниця між сумою доходу і рівнем поточного споживання: S = I – C. 
Нахил лінії бюджетного обмеження дорівнює -(1+k). Тобто чим вища 
ставка процента, тим крутіше розташована лінія обмежень. Рівновага 
знаходиться у точці дотику лінії обмежень і кривої байдужості.  

 
 
 

3.2. Вартість грошей і час 
 
Незважаючи на те, що концепція вартості грошей у часі пода-

ється через методики практичних розрахунків, вона має важливе тео-
ретичне значення для розуміння сутності фінансового менеджменту. 
Сама ж вона грунтується на категорії альтернативної вартості і має 
відношення до питань, що безпосередньо пов’язані з прийняттям по-
всякденних фінансових рішень. 

 
Майбутня вартість грошей  
У 1624 році індіанці продали острів Манхеттен за надзвичайно 

низьку ціну – 24 дол. Якщо б вони не витрачали ці гроші, а інвестували 
б їх з розрахунку 5% річних, то у 2006 році мали б 2,98 млрд. дол. – 
суму, достатню для того, щоб купити багато ділянок у Нью-Йорку. 
Якщо б індіанці були більш проникливими, вони інвестували б свої 24 
дол. під 7% (складних) щорічно і зараз мали б уже 4025,44 млрд. дол. 
Ватажок племені міг би за багатством конкурувати з найбагатшими 
особами світу [1]. 

Наведені розрахунки відомі як DCF-аналіз (discounted cash flow 
analysis). 

Припустимо, що інвестор має 1000 грн. і хотів би дізнатися, скі-
льки вони коштуватимуть через 4 роки, якщо їх вкласти під 15%. 

 

1 рік 1000 × 1,15 = 1150 
2 рік 1150 × 1,15 = 1323 
3 рік 1323 × 1,15 = 1521 
4 рік 1521 × 1,15 = 1749 

Після 4-го року в інвестора опиниться 1749 грн. Розрахунки для 
кожного року проводилися за формулами: 
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FV1=PV0(1+k); 
FV2=FV1(1+k)=PV0(1+k)(1+k); 
FV3=FV2(1+k)=PV0(1+k)(1+k)(1+k); 
FV4=FV3(1+k)=PV0(1+k)(1+k)(1+k)(1+k). 
Таким чином, узагальнена формула для будь-якого року має      

вигляд: 
FVt=PV0(1+k)t. 
FVt – (future value) майбутня вартість – сума грошей, до рівня 

якої можуть зрости інвестиції за певний проміжок часу t, якщо вони 
“заробляють” певну ставку процента, яка нараховується щорічно. 
Процес визначення майбутньої вартості називається компаундінгом. 

 

 
 

Рис. 7. Порівняння теперішньої вартості (PV) та майбутньої 
вартості (FV) 

 
 
Очевидно, що майбутня вартість для року t перевищує теперішню у 
(1+k)t разів. Величина (1+k)t є множником майбутньої вартості (future 
value interest factor – FVIF): 

 
(1+k)t =FVIFkn. 

FV – майбутня вартість 

PV – теперішня вартість 
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Значення показника наведене у різноманітних таблицях, за до-
помогою яких практично провадяться розрахунки майбутньої вартості 
(табл. 25).  

Сучасне програмне забезпечення (Excell) оснащено підпрогра-
мами розрахунків майбутньої вартості. 

З рівноваги “borrowing-lending” можна побачити (рис. 7), що у 
разі заощадження у поточному році 1 грн. (С1) вартість цієї суми зрос-
те у наступному році до С2=1(1+k). Тобто величина С2 є майбутньою 
вартістю однієї грн., що її було заощаджено або інвестовано. 

Навпаки, С1 виступає як теперішня вартість. 
Теперішня вартість грошей 
Теперішня вартість PV (present value) є показником протилежним. 

Вона постає як сума, яку потрібно вкласти для того, щоб через певний 
час за умови визначеного процента отримати 1 грн. Таким чином, 
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Теперішня вартість, є сумою грошей, яка, якщо її інвестувати у 

поточному році під даний процент k, зросте через t років у майбутньо-
му до необхідного або бажаного рівня. Припустимо, що дехто хотів би 
мати через 4 роки 1000 грн., яких недостає до суми сплати за навчання 
дитини у престижному університеті. Якщо середня ставка по депози-
тах становить 15%, яку суму йому слід віднести до банку? Всього 
247,19 грн. 

 
1 рік 247,19 × 1,15 = 284,3 
2 рік 284,27 × 1,15 = 375,9 
3 рік 375,95 × 1,15 = 571,8 
4 рік 571,77 × 1,15 = 1000,0 

 
Перевіримо: PV(FVIF15%,4) = 247,19 грн. 
Величина 1/(1+k)t є множником теперішньої вартості (present 

value interest factor – PVIF): 
 

1/(1+k)t =PVIFk,n. 
 
Теперішня вартість – це єдиний правильний шлях для конверта-

ції потоків майбутніх платежів у сьогоднішні гроші. 
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Ануїтет: майбутня вартість 
Ануїтет (annuity) – серія рівних, періодичних платежів або ра-

хунків. Розрізняють два види ануїтетів: 
1. Звичайний, або відкладений (ordinary or deferred annuity), – коли 

платежі здійснюються наприкінці кожного періоду. 
2. Попередній (annuity due) – коли платежі або виписка рахунків 

здійснюються на початку кожного періоду. 
Розглянемо звичайний, або відкладений, ануїтет (табл. 8). 
 

Таблиця 8 
 

Розрахунок майбутньої вартості звичайного ануїтету 
 

Звичайний Значення 
Майбутня вартість 

періодичних платежів 

Ставка процента 18% 
Кінець 
1 року 

Кінець 
2 року 

Кінець 
3 року 

Сума періодичного 
платежу  2000 2784,80 2360,00 2000,00 
Всього – майбутня вартість ануїтету   7144,80 

 

Звичайний ануїтет – це зобов’язання особи сплачувати періоди-
чно (наприклад, щорічно) наприкінці року певну суму у вигляді внеску 
з розрахунку k процентів. Якщо особа уклала угоду про ануїтет і му-
сить вкладати протягом 3-х років на ощадний рахунок рівними сумами 
2000 грн. із розрахунку 18% річних, то після закінчення дії угоди вона 
буде мати 7144,80 грн. Ця сума і є майбутньою вартістю ануїтету (FVA 
– future value of annuity). 

 
FVAn=PMT(1+k)(n-1)+PMT(1+k)(n-2)+PMT(1+k)(n-3)+...+PMT(1+k)(n-n)= 

=PMT[(1+k)(n-1)+(1+k)(n-2)+(1+k)(n-3)+...+(1+k)(n-n)] 
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де: PMT (payment at the maturity term) – сума ануїтетного платежу. 
    FVIFAk,t (future value of annuity interest factor) – множник май-

бутньої вартості ануїтету. 
Для розрахунку FVIFA можна скористатися наступною формулою: 
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FVIFA18%,3= 7144,80 грн. 
 
Попередній ануїтет (annuity due). 
Розглянемо приклад з таблиці, який наведено нижче (табл. 9). У 

випадку попереднього ануїтету всі платежі будуть зсунуті ліворуч. У 
році “0” сплачена сума буде – 2000 грн. і 0.00 грн. – у третьому році. 

 
Таблиця 9 

 

Розрахунок майбутньої вартості попереднього ануїтету 
 

  
Майбутня вартість 
періодичних платежів 

Ставка процента 18% 
Кінець 
1 року 

Кінець 
2 року 

Кінець 
3 року 

Сума періодичного 
платежу  2000 3286,06 2784,80 2360,00 
Всього – теперішня вартість ануїтету   8430,86 

 

Формула для розрахунків попереднього ануїтету має вигляд: 
 

FVAn=PMT(FVIFAk,n)(1+k). 
 

Для нашого прикладу FVA3= 2000•(3,1525)(1,05)= 8430,86 грн. 
 
Спрощена формула для розрахунку FVIFA з урахуванням (1+k) 
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Ануїтет: теперішня вартість  
Припустимо тепер, що необхідно розв’язати дещо іншу задачу: 

оцінити вартість грошового потоку у розмірі 2000 грн., що будуть над-
ходити щорічно протягом 3-х років за умов ставки процента на рівні 
18% (табл.10). 
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Таблиця 10 
 

Розрахунок теперішньої вартості ануїтету 
 

 Значення 
Теперішня вартість 
періодичних платежів 

Ставка процента 18% 
Кінець 
1 року 

Кінець 
2 року 

Кінець 
3 року 

Сума періодичного 
 платежу  2000 1694,92 1436,37 1217,26 
Всього – теперішня вартість ануїтету   4348,55 

 

Як видно, для умов звичайного ануїтету вся отримана наприкін-
ці періоду сума у 6000 грн. буде дорівнювати лише 4348,55 грн. 

Таким чином, теперішня вартість звичайного ануїтету буде фо-
рмуватися як 
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Спрощена формула для множника теперішньої вартості звичай-

ного ануїтету виглядає як 
 

( )nn
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Для попереднього ануїтету, коли кожен платіж здійснюється на 

початку року, формула множинника набуває вигляду: 
 

PVAn=PMT(PVIFAk,n)(1+k). 
 
При випадку, який наводиться як приклад, теперішня вартість 

попереднього ануїтету буде $2,859.36 (порівняйте з $2,723.20 для зви-
чайного ануїтету). 

Перпетьютет (perpetuity), або “довічна рента” 
Звичайні ануїтетні зобов’язання обумовлюють платежі протягом 

певного визначеного періоду часу t. Іноді ануїтетна угода або проце-
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дура не обмежує у часі дію зобов’язань. Це так званий перпетьютет, 
тобто ануїтет, який продовжується протягом невизначеного терміну 
або довічно. Прикладом перпетьютету є привілейовані акції, які при-
носять фіксовані доходи протягом періоду, тривалість якого не обме-
жена. Теперішня вартість перпетьютету визначається як  

 

PV perpetuity PMT
k

( ) .=  

 
Як видно, вартість зобов’язань у формі перпетьютету значним 

чином залежить від ставки процента й визначається, виходячи із зага-
льного принципу оцінки вартості активів. 

Позики (або кредити), що амортизуються (amortized loans) 
До них відносяться кредити, які необхідно повертати ритмічно 

рівномірними платежами: кредити на купівлю товарів, під закладні для 
купівлі будинків тощо. Припустимо, що фірма позичила 6000 грн. на 
чотири роки під 15% річних з умовою повернення рівними частками 
щорічно (табл. 11). 

 
PV PMT PVIFAk n= ( ).,  

 
Таблиця 11 

 

Графік повернення амортизаційного кредиту 
 

Рік Початкова 
сума 

Платіж Процент Повернення 
кредиту 

Баланс 

1 6000 2101,59 900 1201,59 3898,41 
2  2101,59 719,76 1381,83 3416,58 
3  2101,59 512,49 1589,11 1827,47 
4  2101,59 274,12 1827,47 0 
  8406,37 2406,37 6000,00  

 

Ефективна та середньорічна ставки процента  
Інший спосіб приведення заявлених процентних ставок до зага-

льної основи – це ефективна ставка процента. Ефективна середньоріч-
на ставка (EAR) – це істинна економічна дохідність протягом даного 
часу, ефективна ставка процента. 



                                                                         Верланов Ю.Ю. 

 77

Якщо компанія має сплатити 12,5 тис. грн. процентів за позику 
у 100,0 тис. грн. протягом одного року, вона фактично позичила під 
12,5% річних. Тому, 12,5% – це ефективна річна ставка процента. 

У цьому прикладі ми можемо легко працювати з обчисленням 
процента і процентів на процент. Але для ситуацій, де процент зміню-
ється, потрібен прямий шлях, щоб обчислити ефективну річну ставку. 
Можна обчислити його, вдавшись ще раз до основного рівняння оцінки: 

 
FV = PV (1 + k)n. 

 
Далі, ми вважаємо, що дохідність – це зміна в значенні інвести-

ції за період і річна дохідність – це зміна в значенні за рік. Використа-
ємо основне рівняння оцінки: відносна зміна в значенні – це різниця 
між майбутнім значенням і поточною вартістю, поділеною на поточну 
вартість: 
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Викреслюючи PV як з чисельника, так і знаменника, отримуємо 
 

EAR = (1 + k)n -1. 
 
Припустимо, що банк обіцяє заплатити 6%, що нараховуються 

щорічно. Оскільки процент сплачується одного разу, в кінці року, ефе-
ктивна річна ставка складає 6%. Якщо 6% нараховуються на піврічній 
основі – 3% кожні шість місяців, EAR буде більше, ніж 6%, оскільки 
процент, зароблений за перші шість місяців, „працює” далі. В даному 
випадку, щоб обчислити EAR, процентна ставка за період компаундін-
гу – шість місяців – становитиме 3% (6%/2) і число періодів складає 2: 

 
EAR = (1 + 0,03)2-1 = 1,0609-1 = 0,0609 або 6,09%. 

 
Розширюючи цей приклад до випадку квартального компаунди-

нгу з номінальною процентною ставкою 6%, ми відразу обчислюємо 
процентну ставку за період, t, і число періодів, n: 

 
k=0,06/4 = 0,015 за квартал, де n = 4 квартали на рік. 

 
Таким чином,  
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EAR = (1 + 0,015)4 -1 = 1,0614-1 = 0,0614 або 6,14%. 
 

Якщо нарахування процентів здійснюється на безперервній ос-
нові, то ставка за період стає надзвичайно малою: 

 

.
∞

=
APRk

 
 
Число періодів протягом року, n, нескінченне. Отже, EAR = eAPR-1, 

де е – основа натурального логарифму. 
Для 6%, що нараховуються на безперервній основі, EAR становить: 

 
EAR = e0.06-1 = 1.0618-1 = 0.0618 or 6.18%. 

 
Відношення між частотою нарахування за даною заявленою 

ставкою і ефективною річною ставкою процента свідчить, що, чим 
більша частота нарахування,тим більша EAR. 

 
Таблиця 12 

 

Порівняння EAR за умов різних періодів нарахування  
 

Щорічно (1 + 0.060)1 − 1 6.00% 
По півроку (1 + 0.030)2 − 1 6.09% 
Щоквартально (1 + 0.015)4 − 1 6.14% 
Безперервно e 0.06 − 1 6.18% 

 
Щоб ілюструвати, як обчислити ефективну річну ставку, припу-

стимо, що два банки запропонували наступне – покласти гроші в банк 
А і банк B. Банк А пропонує 9,2% з піврічним компаундінгом і Банк B 
– 9% зі щоденним нарахуванням. 

Ми можемо порівняти ці ставки, використовуючи EAR. У якій з 
банківських пропозицій найвища процентна ставка? Ефективна річна 
ставка для банку А – (1 + 0,046)2 -1 = 9,4%. Для банку В – (1 + 
0,000247)365 -1 = 9,42%. Таким чином, Банк B пропонує вищу процент-
ну ставку. 
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3.3. Концепція ризику 
 

Ризик не є тотожним поняттю невизначеності. Уявимо собі мис-
ливця, який має влучити у зайця. Якщо відомо, що він – добрий стрі-
лець, а заєць не рухається, то питань про те, чи влучить він, чи ні, не 
виникає. Якщо ж зяєць втікає, положення змінюється. Проблема ще 
більше загострюється, коли між мисливцем і зайцем відстань у 100 
метрів.  

Ризик у значенні “фінансовий” – це ймовірність запланованих, 
або очікуваних, грошових потоків. У іншому розумінні “ризик” – це 
невизначеність в одержанні доходу взагалі або в одержанні того розмі-
ру доходу від інвестицій, на який розраховує інвестор. 

Теоретична розробка проблем ризику інвестицій активізувалася 
у західній економічній науці з 50-х років. Причина полягала у розвитку 
акціонерного капіталу, фінансового ринку, зростанні оборотів продажу 
фінансових активів, масових банкрутствах тощо. За цих умов виникла 
необхідність оцінки вартості корпорацій з точки зору одержання необ-
хідного доходу. Перша ґрунтовна праця з цього напряму з’явилася у 
США в 1952 році – робота Г.Марковича (Harry Markovitz, “Portfolio 
Selection”, Journal of Finance, March 1952), яка пізніше була розвинута 
В.Шарпом (William Sharpe, “Capital Assets Prices: a Theory of Market 
Equilibrium under Condition of Risk, Journal of Finance, September 1964), 
обидва автори – Нобелівські лауреати 1990 року. 

Кількісний опис ризику стає можливим, коли ми маємо усі можли-
ві наслідки певної дії, а також ймовірність кожного з цих наслідків.  

Припустимо, що розглядається можливість вкладення капіталів 
у компанію, яка займається пошуком родовищ нафти у Чорному морі. 
Якщо результати пошуку будуть успішними, курс акцій компанії зрос-
те від 20 грн. до 30 грн., якщо ж ні – то впаде до 10 грн. за акцію. Як 
видно, існують два можливих наслідки – 30 і 10 грн. за акцію. 

Ймовірність – це можливість виникнення наслідку. Ймовірність 
успіху дослідницького проекту може становити 1/5, а ймовірність його 
невдачі – 4/5. Точно встановити ймовірність важко. Одним зі шляхів 
до розв’язання задачі є статистичний аналіз появи даних подій. Напри-
клад, з останніх 50 спроб пошуку нафти у відкритому морі 20 мали 
успіх, а 30 – ні. Тоді величина ймовірності більш-менш об’єктивна.  

Коли об’єктивних критеріїв бракує, лишається спиратися на 
суб’єктивні – відчуття неминучості наслідку, що може засновуватися 
на поглядах аналітика, на його досвіді. Суб’єктивний характер оцінки 
ймовірності приводить до того, що оцінка певної події здійснюється 
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різними особами неоднаково, а це веде до прийняття різних варіантів 
рішень щодо вибору. 

У всякому разі ймовірність використовується у розрахунках 
двох важливих для прийняття рішень критеріїв: очікуваної цінності та 
варіативності можливих наслідків. 

Очікувана цінність є середнім арифметичним значенням резуль-
татів або величин, пов’язаних з усіма можливими наслідками, причому 
ймовірності кожного використовуються як зрівноважені сили. Очіку-
вана цінність визначає головний результат, середню величину якого 
ми очікуємо. Так, очікувана цінність результату у випадку з акціями 
нафтової компанії: 

 

( ) ., 1410
5
430

5
1

2211 грнxpxpxE =+=+=  

 
де: E(x) – очікувана цінність результату; рi – ймовірність резуль-

тату і; xi – результати і-го наслідку. 
Варіативність. Припустимо, що необхідно зробити вибір між 

двома варіантами інвестування в акції компанії Dolce Vita (табл. 13). 
Очікуваний доход від інвестування становить 4500 грн. По першому 
варіанту – у звичайні акції, сума дивідендів буде залежати від успіхів 
компанії. По другому – у привілейовані акції, доход гарантовано. При 
інвестуванні у звичайні акції визначаються два можливих наслідки: (1) 
коли компанія буде працювати успішно; (2) при посередніх успіхах. 

 
Таблиця 13 

 

Оцінка ризику проектів інвестицій в акції компанії 
 

Наслідок 1 Наслідок 2 Варіанти 
інвестування 

Ймовірність дохід, 
грн. 

Ймовірність дохід, 
грн. 

Очікуваний 
доход, грн. 

1. Звичайні 
акції 

0,5 5000 0,5 4000 4500 

2. Привілейовані 
акції 

0,7 2500 0,3 9165 4500 

 

Варіанти 
інвестування 

Наслідок 1 Відхи- 
лення 

Наслідок 2 Відхи- 
лення 

Середня 
норма 

відхилень 
1. Звичайні 
акції 

5000 500 4000 -500 0 

2. Привілейовані 
акції 

2500 -1999,5 9165 4665,5 1333 
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Середні норми відхилень для варіантів 1 і 2: 
0,5(5000)+0,5(4000)=4500 грн.; 
0,7(2500)+0,3(9165)=4500 грн. 
Разом з цим, з огляду на середню норму відхилень, придбання 

привілейованих акцій є більш ризикованим варіантом вкладення капі-
талу. Тобто критерієм прийняття рішення є відносно менша середня 
норма відхилень. 

 

 
Рис. 8. Демонстрація типів інвесторів з різним 

сприйняттям ризику 
 
Корисність, яку споживачі (інвестори) отримують від вибору з-

поміж ризикованих альтернатив, називається схильністю до ризику. 
Для А гранична корисність споживання у міру зростання доходу 

зменшується. Це означає, що він не буде ризикувати у прагненні збі-
льшити доход після тієї його величини, після якої гранична корисність 
дорівнює 0. Для С, оскільки кожний приріст доходу додає все більшу 
корисність, вигідніше буде ризикувати. Нарешті, В лишається байду-
жим до ризику. Зауважимо, що пересічний інвестор прагне уникати 
ризику. У зв’язку з цим для зменшення ризику у складі процента при-
сутня премія за ризик DRP.  

Окрім оцінки ризику, важливо уявляти можливі шляхи його 
зменшення. Основними з них є: диверсифікація, страхування та роз-
ширення інформованості. 

Диверсифікація (diversification) – розподіл інвестицій між декі-
лькома компаніями з метою усереднити ризик або можливі втрати. 

У табл. 14 показано аналіз варіантів вкладання коштів у акції 
компаній, що працюють в одній галузі. По відхиленню від очікуваного 

Дохід 

Корисність 

C 

B 

A 
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доходу кращим є другий варіант (-1,6 проти +2,6 грн.), але кращий 
варіант дає диверсифікація портфеля інвестицій (+0,00 грн.).  

 
Таблиця 14 

 

Аналіз варіантів вкладання коштів у акції компаній 
 

Варіант 1 Варіант 2 
Ком-
панії До-

хід 
Ймовір-
ність 

До-
хід 

Ймовір-
ність 

Очіку-
вана 

цінність 
резуль-
тату 

Відхи-
лення від 
очікува-
ного до-
ходу 

Компа-
нія А 

5 70% 18 30% 8,90 2,60 

Компа-
нія В 

2 10% 6 90% 5,60 -1,60 

Варіант 
(38% А, 
62% В) 

    6,85 0,00 

 

Страхування. Вартість страхування фактично дорівнює сумі 
очікуваних збитків. Люди, які не схильні ризикувати, готові відмови-
тися від доходу, щоб уникнути ризику. Вони будуть намагатися при-
дбати достатньо страхових послуг, аби мати змогу повністю компен-
сувати можливі фінансові збитки. 

Придбання страхового полісу гарантує той самий очікуваний 
доход, незалежно від того, наявні збитки чи ні. Оскільки вартість стра-
хування дорівнює сумі очікуваних збитків, цей гарантований доход 
дорівнює сумі очікуваного доходу від ризикованої ситуації. Для особи, 
яка не схильна до ризику, гарантія тієї ж суми доходу незалежно від 
наслідку породжує більшу корисність, ніж у випадку, якби вона мала 
великий доход за відсутності збитків і малий дохід через збитки. 

У свою чергу страхові компанії експлуатують принцип дивер-
сифікації, оскільки об’єднання багатьох ризиків у загальному фонді 
значно зменшує небезпеку загального ризику. Здатність уникати ризи-
ку у великих масштабах ґрунтується на законі великих чисел: хоча 
окремі події неможливо передбачити навмання, середній результат 
великого числа подій можна прогнозувати. 

Страхові компанії, як правило, встановлюють розцінки, вищі від 
очікуваних втрат, оскільки їм необхідно покривати адміністративні 
витрати. Через це багато людей віддають перевагу самострахуванню, 
наприклад, через диверсифікацію шляхом участі у спільному фонді 
(інвестиційні фонди). 
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Розширення інформованості. Рішення приймається інвестором 
на підставі аналізу обмеженої інформації. За наявності додаткової ін-
формації він міг би краще передбачати майбутнє і зменшувати ризик. 
Це визначає цінність інформації як різницю між очікуваною цінністю 
вибору за повної інформації та очікуваною цінністю, якщо інформація 
неповна.  

Вказана різниця встановлює маржу, у межах якої створюються 
можливості формування доходу консультантів та інформаційних агенцій. 

Показниками оцінки ризику є очікувана ставка доходу (expected 
rate of return), стандартне відхилення та коефіцієнт варіації.  

Очікувана ставка доходу 
 

Таблиця 15 
 

Матриця рішень / платіжна матриця (Payoff matrix) 
 

Компанія А Компанія В 

Стан 
економіки 

Ймовірність 
такого 
стану 

Ставка 
доходу, 

% 

Зважена 
ставка 
доходу 
(2×3), 

% 

Ставка 
доходу, 

% 

Зважена 
ставка 
доходу 

(2×5), % 

Бум 0,2 120 24 45 9 
Нормальний 0,4 20 8 10 4 
Занепад 0,4 -65 -26 -10 -4 
  1  6  9 

 

За змістом очікувана ставка доходу подібна до “очікуваної цін-
ності результату”, що розглядалася вище. Вона розраховується за фор-
мулою 

 

( ) ( ) ( ) %.9%654,0%204,0%1202,0
1

^
=−++== ∑

=

n

i
iikPk  

 
Як критерій вибору, очікувана ставка доходу дає тотожну оцін-

ку. Роз’яснює ситуацію аналіз розподілення ймовірності. 
Очевидно, що чим більша щільність ймовірності, тим ближче 

буде фактичний дохід до очікуваного. 
Стандартне відхилення 
Чим вужче розподілення ймовірності очікуваної ставки доходу, 

тим менше загальний ризик даних інвестицій. 



Фінансовий менеджмент                                                         т  

 84

Мірою вужчини розподілення ймовірності може бути стандарт-
не відхилення -σ. 

 

σ = −⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

=
∑ k k Pi

i

n

i
^ 2

1

 

 
Таблиця 16 

 

Розрахунок σ для компанії А. 
 

(ki-k’) (ki-k’)2 (ki-k’)2Pi 
120-9=111 1,2321 1,2321*0,2=0,2464 
20-9=11 0,0121 0,0121*0,4=0,0048 
-65-9=-74 0,5476 0,5476*0,4=0,2190 
Дисперсія – σ2 47,03% 

 

 
 

Рис. 9. Демонстрація розподілу ймовірностей 
 
Для компанії В показник стандартного відхилення σ становить 

4,04%. 
Коефіцієнт варіації (coefficient of variation – CV). Фактично ви-

мірює варіативність результатів. Показує ступінь ризику на одиницю 
доходу. Є більш демонстративним показником, особливо якщо очіку-
ваний доход для двох альтернатив не однаковий. Визначається шляхом 
поділення стандартного відхилення на очікувану вартість. Для компа-
ній, що аналізуються, СV відповідно складає 5,23 для компанії А 
(47,03%/9%) і 0,45 для компанії В. 
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Рис. 10. Зміна рівня ризику в залежності від кількості зобов’язань 

у портфелі 
 

Портфель активів 
Портфель (portfolio) – сукупність інвестиційних зобов’язань. 
З точки зору приватного інвестора факт, що окремі акції підні-

маються або падають, не є досить важливим. Важливим є тільки доход 
на портфель зобов’язань, або портфельний ризик. 

Очікуваний портфельний дохід (expected return on a portfolio – 
pk ) – середньозважений очікуваний доход по зобов’язаннях, що скла-

дають портфель: 
 

∑
=

=++=
n

i
iinnp kwkwkwk

1
11 ....  

 
Ризик портфеля (portfolio risk) не є середньозваженою від ризи-

ку зобов’язань, що складають портфель. Він набагато нижчий, хоча б 
тому, що варіації різних складових портфеля часто є протилежними. 
Теоретично можна утворити портфель з двох типів зобов’язань, що 
портфельний ризик буде дорівнювати 0. Правило таке, що збільшення 
кількості різних зобов’язань у портфелі зменшує його ризик. 

Портфель, що містить усі можливі зобов’язання, називається 
ринковим портфелем. Ризик, що можна на нього впливати шляхом 
диверсифікації портфелю, називається специфічним ризиком компанії. 
Він виникає в результаті судових процесів, страйків, успішності мар-
кетингових програм, ефективності контрактної роботи тощо, того, що 
стосується певної або певних фірм. Ризик, що лишається після дивер-
сифікації, називається ринковим ризиком. 

Кількість зобов’язань у портфелі 

Ризик, що має відношення до 
коливань ринку, – ринковий 
або систематичний  ризик  

Специфічний ризик компаній, або 
ризик, що можна диверсифікувати  

Rm

R 
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Концепція β 
β-коефіцієнт (beta coefficient) відображає тенденцію зобов’язань 

рухатися разом із ринком. Зобов’язання з середнім рівнем ризику ви-
значаються як такі, що мають тенденцію рухатися угору або донизу 
разом із середніми показниками ринку взагалі. 

Концепція β є основою методу оцінки капітальних активів 
(CAMP – capital assets pricing model). Основні його положення поляга-
ють у наступному: 
1. Ризик зобов’язань містить два типи ризиків: ринковий і специ-

фічний. 
2. Специфічний ризик компанії можна зменшувати шляхом дивер-

сифікації портфеля. 
3. Інвестору має бути компенсовано ризик за рахунок збільшення 

доходу. Втім, це стосується ризику, рівень якого не можна зме-
ншити шляхом диверсифікації. 

4. β є кутовим коефіцієнтом (див. рис. 11).  
 

 
Рис. 11. Зобов’язання з різними значеннями β-коефіцієнта 

 
Ризик портфеля можна оцінити через β портфеля, як середньо 

зважену по структурі зобов’язань: ∑
=

=
n

i
iip w

1

.ββ   

 
 

 
 
 

 

Дохідність ринку

Дохідність  
зобов’язання 

β=0,5 

β=1 β=2 
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Терміни 
 

Ставка доходу Звичайний та попередній 
ануїтети 

Річний дохід від використання 
капіталу 

Сума ануїтетного платежу 

Ринкова вартість капіталу Множник майбутньої вартості 
ануїтету 

Ставка процента Довічна рента 
Арбітраж Позики, що амортизуються 
Заощадження Ризик 
Часові уподобання споживачів Ймовірність 
Структура процента Очікувана цінність 
Інфляційна премія Варіативність 
Премія за ризик невиконання 
зобов’язань 

Середня норма відхилень 

Премія за ліквідність Схильність до ризику 
Ризик віддаленості строку виконання 
зобов’язань 

Диверсифікація 

Концепція ринкової сегментації Страхування 
Концепція уподобань щодо 
ліквідності 

Очікувана ставка доходу 

Концепція очікувань Платіжна матриця 
Рівновага споживання-заощадження Коефіцієнт варіації 
Гранична норма часових уподобань Портфель активів 
Майбутня вартість  Очікуваний портфельний 

дохід 
DCF-аналіз Ризик портфеля 
Теперішня вартість β-коефіцієнт 
Ануїтет CAMP 

 
 
 
Питання для перевірки 

 
1. На якому принципі грунтується оцінка вартості активів? 
2. У чому полягає сутність ставки процента, чинники, що її обумо-

влюють? 
3. Дайте характеристику структури ставки процента. 
4. Поясніть динаміку ставки процента у часі. 
5. Зміст моделі “споживання-заощадження”. 
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6. Що означає “зміна вартості грошей у часі”? 
7. Графічна інтерпретація зміни вартості грошей у часі. 
8. Як здійснюються розрахунки теперішньої та майбутньої вартос-

ті ануїтетів? 
9. Як визначається вартість довічної ренти (перпетьютету)? 
10. У чому полягає сутність категорії “ризику”? 
11. У чому полягають критерії прийняття рішень із врахуванням 

ризику? 
12. Розкрийте сутність основних шляхів зменшення ризику. 
13. Надайте визначення поняттю очікуваної ставки доходу. 
14. Як розраховується середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт 

варіації? 
15. Портфель активів підприємства, його сутність та значення у фі-

нансовому менеджменті. 
16. У чому полягає сутність концепції β. 

 
 
Задачі 

 
Ставка процента 
Задача 4  
Припустимо, що у певному господарстві, в якому ставка про-

цента становить 5%, є три види активів: 
− ділянка землі (А), яка приносить власнику щорічно $50; 
− бочка вина (В), на зберігання якої кожного року витрачається 

$30, але його вартість збільшується на 8% щорічно; 
− машина (С), яка дозволяє заробляти 100% на рік і яка аморти-

зується за нормою 5%. 
Знайдіть ціну активів. 
 
Задача 5 
Припустимо, що чиста ставка процента дорівнює 12% і премія 

за тривалість періоду виконання зобов’язань – 0%. Якщо номіналь-
ний процент на річні облігації – 26%, а на дворічні – 32%, який рі-
вень інфляції очікується у другому році? Яка ставка процента очіку-
ється для другого року? Прокоментуйте, чому середня ставка для 
дворічного періоду відрізняється від річної для другого року? 

 
Задача 6 
Припустимо, що у 1998 році очікуваний рівень інфляції стано-

вить 12%. Однак зростаючий дефіцит бюджету, як очікується, збіль-
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шить рівень інфляції до 14% у 1999 році, до 16% у 2000 і до 18% у 
2001 році. Чиста ставка процента k* дорівнює 10%. Нехай премія за 
тривалість періоду виконання зобов’язань тривалістю до 5 років – 
0%. Поточна ставка процента по державних облігаціях дорівнює 26%. 
а) яким буде середній рівень інфляції у наступні чотири роки?  
б) яка мінімальна ставка процента по чотирирічних державних 

облігаціях може привабити інвестора?  
в) яким буде очікуваний рівень інфляції у 2002 році? 

 
Задача 7 
Припустимо, що річний доход на 2-річну облігацію – 10,5%, у 

той час, як на річну – 9%. Використовуючи концепцію очікувань, 
зробіть припущення щодо доходу на річну облігацію у другому році. 

 
Задача 8 
Припустимо, що реальна ставка процента – 3% і MRP – 0. Як-

що номінальна ставка для річної облігації – 11%, а для дворічної – 
13%, який рівень інфляції очікується у другому році? Яка ставка про-
цента має бути для річних облігацій у другому році? Чому середня 
ставка для дворічного періоду відрізняється від очікуваної для річної 
облігації у другому році? 

 
Задача 9 
Припустимо, що на продаж пропонується ділянка землі за 50 

тис. грн. Ви підрахували, що можете взяти в оренду землю за 4 тис. 
грн. на рік. Припустимо також, що поточна ринкова ставка процента 
– 10% і що ви хочете отримати максимальний доход від ваших 50 тис. 
грн. Чи будете ви купувати ділянку? 

 
Вартість грошей і час 
Задача 10 
Припустимо, що вам дісталося як спадщина 10 тис. грн., і ви 

хотіли б мати стабільний дохід протягом наступних 10 років. Така 
собі страхова компанія пропонує ануїтет з розрахунку 14% річних. 
Якою буде сума річного доходу?  

 
Задача 11 
“Правило 72”. У неінституйованих інвесторів досить часто ви-

никає бажання збільшити заощадження у два рази. Для того, щоб це 
зробити необхідно вкласти гроші під певний процент на визначений 
термін. Для того, щоб порахувати умови вкладу з метою подвоєння 
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заощаджень існує просте емпіричне правило: необхідно поділити 
число 72 на ставку процента. Наприклад, при 22% річних по депози-
ту знадобиться близько 3,27 року. Доведіть.  

 
Задача 12 
“Правило 7-10”. Сума подвоюється через 10 років при 7% річ-

них або через 7 років при 10% річних. Доведіть достовірність прави-
ла за умови, що проценти нараховуються щоквартально.  

 
Задача 13 
Припустимо, що відомо точно, що у вас буде можливість отри-

мати 1 тис. грн. наприкінці кожного з найближчих двох років. Якщо 
ваші альтернативні витрати становлять 8% на рік, то чого варта ця 
пропозиція зараз? Необхідно вирішити питання, яка сума сьогодні 
перетвориться у 1 тис. грн. через 2 роки.  

 
 
Задача 14 
Підприємець розглядає два варіанти вкладення грошей. Пер-

ший: вносити на рахунок у банку 500 грн. кожні півроку під 12% річ-
них, що нараховуються один раз на півроку. Другий: вносити на ра-
хунок у банку 1 тис. грн. кожного року під 14% річних, що сплачу-
ються раз на рік. Перший внесок по першому варіанту має бути зроб-
лений через 6 місяців, по другому – через рік. 
а. Знайти FV для обох варіантів на період 10 років. 
б. Який план запропонувати підприємцю, якщо його турбує тільки 

вартість вкладень через 10 років? 
 
Задача 15 
Згідно з контрактом у вашого клієнта є право вибору: отримати 

25 тис. грн. через 6 років або 50 тис. грн. через 12 років. Якою має 
бути норма дисконту, щоб перша і друга пропозиція була однаково 
вигідна і можна було йому висувати відповідні умови контракту?  

 
Задача 16 
Страхова компанія запропонувала вашому клієнту ануїтет, згі-

дно з яким він має отримувати 7 тис. грн. довічно. За статистичними 
розрахунками страхової компанії, для віку клієнта середня тривалість 
життя становить 21 рік. Скільки буде коштувати угода, якщо норма 
дисконту – 12%? 
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Задача 17 
Клієнт вашої консультаційної фірми хоче позичити у знайомо-

го 10 тис. грн. на 4 роки, але таким чином, щоб віддавати рівними 
сумами щорічно. Чому дорівнює цей щорічний платіж (процент по 
кредиту становить 14%)? 

 
Задача 18 
Клієнт вашої консультаційної фірми хоче позичити 1 тис. грн. 

на 5 років. Йому пропонують підписати вексель на 1611 грн. з термі-
ном погашення наприкінці періоду. Який процент він має сплачувати 
за цією угодою? 

 
Теперішня вартість грошей 
Задача 19 
Якою буде теперішня вартість 1000 грн.: 

− протягом 10 років під 6%? 
− протягом 5 років під 12%? 
− протягом 15 років під 8%? 
− за 40 періодів під 20%? 

 
Задача 20 
Скільки необхідно вкласти зараз клієнту, щоб отримати 5 тис. 

грн.: 
− за 6 років під 12%? 
− за 15 років під 8%? 
− кожного року за 10 років під 8%? 
− кожного року за 40 років під 5%? 

 
Задача 21 
Розглянемо наступні три варіанти інвестування 10 тис. грн.: 

1) з отриманням 15 тис. грн. через три роки; 
2) з отриманням 5 тис. грн. в кінці кожного з наступних трьох    

років; 
3) з отриманням 2,5 тис. грн. в кінці кожних шести місяців протя-

гом трьох років. 
Якщо грошові потоки від цих інвестицій мають однакову сту-

пінь імовірності, який варіант слід обрати? Чому? 
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Задача 22 
Пан А.Семенов буде отримувати від трастового фонду 6,5 тис. 

грн. на рік протягом наступних 14 років. Якщо буде домовлено про 
12% ставку процента, то чого варті зараз усі його надходження за 
цією домовленістю? 

 
Задача 23 
Якщо ваш клієнт винен 30 тис. грн., що треба сплатити напри-

кінці п’ятирічного періоду, на яку б суму погодився кредитор, якщо б 
йому запропонувати сплатити усю суму зараз та альтернативна вар-
тість його рішення дорівнює 12%? 

 
Задача 24 
П.Стопанський іде на пенсію з посади президента компанії 

“Смажені ласощі” і зараз узгоджує контракт на консультаційні послу-
ги вартістю 45 тис. грн. на рік протягом наступних 10 років. 
1. Якщо альтернативні витрати для пана – 16%, то якою буде те-

перішня вартість його консалтингового контракту?  
2. Припустимо, що пан не буде йти на пенсію ще протягом двох 

наступних років і не буде отримувати свої 16% до кінця тре-
тього року, якою буде вартість відкладеного ануїтету? 
 
Майбутня вартість грошей 
Задача 25 
Якщо підприємець вклав 12 тис. грн. у цьому році, скільки він 

отримає: 
− через 6 років під 8%? 
− через 12 років під 16%? 
− через 25 років під 10%? 
− через 25 років під 10%, якщо вони нараховуються щокварталь-

но? 
 
Задача 26 
Пан Ревенко вклав 80 тис. грн. у старий класичний Роллс-Ройс. 

Він очікує, що вартість авто буде зростати на 12% щорічно протягом 
наступних п’яти років. Скільки буде коштувати авто наприкінці цього 
періоду? 
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Задача 27 
Пролетар прилавка пан Лейбедєв відкладав на рахунок у банк 

1,5 тис. грн. кожного грудня, починаючи з 2000 року. Банк сплачує за 
такими угодами 10% річних. Скільки буде на рахунку пана у грудні 
2007 року? 

 
Задача 28 
Протягом якого періоду клієнт може очікувати на подвоєння 

інвестованої суми, якщо ставка процента – 8% (а потроєння)?  
 
Періоди компаундінгу 
Задача 29 
С.Козлюк інвестував 100 тис. грн. 4 роки тому під 12% із що-

квартальним компаундінгом. Як багато він має грошей? 
 
Задача 30 
Клієнту косультаційної агенції необхідно підрахувати суму 

грошей на депозитному рахунку через п’ять років, якщо покласти на 
рахунок 3 тис. грн. під 8% річних, що нараховуються щоквартально. 

 
Задача 31 
Клієнту косультаційної агенції запропонували три можливі 

альтернативи: 5 тис. грн. зараз (а); 1 тис. грн. щорічно протягом 8 
років (б); 12 тис. грн. наприкінці 12-річного періоду (в). Припустимо, 
що його алтернативні витрати становлять 12%, що ви йому порадите? 
Якщо 14%? 

 
Задача 32 
Пані Задунайська з січня 2000 року почала відкладати гроші по 

3000 грн. щорічно на свій депозитний рахунок під 8%, які нарахову-
ються щоквартально. У грудні 2004 року вона перевела весь свій ра-
хунок на депозитний сертифікат, по якому нараховується 14% щоріч-
но. Скільки буде у неї на початку 2008 року? 

 
Необхідні платежі 
Задача 33 
Вашому клієнту необхідно отримати 23 тис. грн. через 7 років. 

Якщо йому пропонують депозитний сертифікат (що свідчить про 
право власності на дану суму грошей) від 10% річних, який внесок 
він має зробити? 
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Ставка доходу 
Задача 34 
Батько хотів би вкласти гроші у сумі 2,79 тис. грн. зараз, коли 

сину ще тільки рік, намагаючись зібрати суму у 30 тис. грн. до того 
часу, коли син через 17 років закінчить школу. Яка ставка процента 
задовольнила б батька? 

 
Задача 35 
Ваш клієнт позичив у знайомого 9,725 грн., який поставив 

умови сплати боргу рівними платежами щорічно протягом 5 років у 
сумі 2,500 грн. Яку ставку процента фактично необхідно буде сплачу-
вати клієнту?  

 
Ануїтет 
Задача 36 
Пан Соловейчик виходить на пенсію після 30 років праці на 

телефонну компанію. Його загальний пенсійний фонд нараховує 200 
тис. грн. і очікувана тривалість життя – 16 років. Менеджер його пен-
сійного фонду засвідчив, що він може заробляти на цих активах 12% 
річних. Скільки пан Соловейчик буде отримувати щорічно? 

Задача 37 
Пані Проня бажає через 20 років піти на пенсію. За цей час во-

на має зібрати достатньо грошей, щоб отримувати щорічно 12 тис. 
грн. протягом 25 років. За період до виходу на пенсію пані Проня 
може заробляти 10% річних, але після виходу на пенсію її доход збі-
льшиться до 14% річних. Яким має бути річний внесок пані Проні у 
пенсійний фонд для забезпечення бажаної суми у 12 тис.грн.? 

 
Задача 38 
Пан Сергієнко піде на пенсію через 18 років. За цей час він має 

зібрати достатньо грошей, щоб отримувати щорічно 15 тис. грн. про-
тягом 22 років. За період до виходу на пенсію пан може заробляти 
16% річних, але після виходу на пенсію його доход зменшиться до 
12% річних. Яким має бути річний внесок пана Сергієнка до пенсій-
ного фонду для забезпечення бажаної суми у 15 тис.грн.? 

 
Задача 39 
На покупку будинку ваш сусід позичив у банку 170 тис. грн. 

під 12% річних. Закладна на 15 років. Яким має бути його річний 
платіж?  
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Концепція ризику 
Задача 40 
Доходність ринку (m) та цінних паперів J компанії мають такі 

показники розподілу ймовірностей 
 

Таблиця 17 
 

Висхідні дані до задачі 40 
 

Ймовірність km,% kj,% 
0,3 15 20 
0,4 9 5 
0,3 18 12 

 

Розрахуйте: очікувані ставки прибутку по ринку і цінних папе-
рах; стандартні відхилення по ринку і цінних паперах; коефіцієнт варі-
ації по ринку і цінних паперах. Зробіть висновки. 

 
Задача 41 
Надайте консультацію з приводу нестійкості та відносного ри-

зику цінних паперів компанії “Нова Арнаутська Експорт-Імпорт, Інт.” 
 

Таблиця 18 
 

Висхідні дані до задачі 41 
 

Ставки прибутків Рік 
“Нова Арнаутська Експорт-Імпорт, 

Інт”. 
Одеський майданчик 

фондової біржі 
1 3,0% 5,1% 
2 18,2 13,5 
3 9,1 17,0 
4 (6,0,) (14,7) 
5 (15,3) (26,5) 
6 33,1 37,2 
7 6,1 23,8 
8 3,2 (7,2) 
9 14,8 6,6 
10 24,1 20,5 
11 18,0 30,6 
 9,03% 5,25% 
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Лінія ринку цінних паперів 
Задача 42 
Клієнт вагається, чи інвестувати йому в акції якої-небудь компа-

нії. Дайте йому пораду на підставі аналізу даних з біржових котировок. 
 

Таблиця 19 
 

Висхідні дані до задачі 42 
 

Рік Компанія А Компанія В У середньому по майданчику
1 20,90% 29,00% 29,00% 
2 13,10 15,20 15,20 
3 0,50 (10,00) (12,00) 
4 7,15 3,30 3,60 
5 17,00 23,00 20,00 
6 21,35 31,70 28,90 

 

Врахуйте, що безризикова ставка дорівнює 9% і розподіл ймові-
рностей по ринкових активах має такий вигляд (табл. 20): 

 
Таблиця 20 

 

Висхідні дані до задачі 42 (продовження) 
 

Ймовірність Доход 
0,1 (14,00)
0,2 0 
0,4 15,00 
0,2 25,00 
0,1 44,00 

 
Задача 43 
Надайте консультацію клієнту відносно стану акцій компаній. 
 

Таблиця 21 
 

Доходність компаній та розподіл ймовірностей (до задачі 43) 
 

Компанії А В С 
Доход, % 15,00 4,00 22,00 
Ймовірності 0,23 0,65 0,11 
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Задача 44 
Безризикова ставка дорівнює 9%. Доходність ринку – 13%. Ко-

ефіцієнт β для акцій компанії “Електромеханічні нагрівачі, Лтд” стано-
вить 1,5. Зробіть висновки з аналізу цієї інформації. 

 
Задача 45 
Ставка доходу по безризикових активах дорівнює 8%. Середня 

ринкова доходність активів – 13%. З’ясуйте необхідні ставки доходу 
по акціях компаній “Штангенциркуль і виготовлення” (β=0,53), “Бали 
напрокат” (β=1,35), “Післяіспитові послуги” (β=0,85), “Фото-гаразд” 
(β=1,05). 

 
Задача 46 
Зобов’язання мають очікувану дохідність 7%, середнє квадрати-

чне відхилення очікуваної дохідності 35%, коефіцієнт кореляції з рин-
ком – 0,3, коефіцієнт бета (β) – 0,5. Зобов’язання B мають очікувану 
дохідність 12%, середнє квадратичне відхилення дохідності – 10%, 
кореляція з ринком – 0,7%, коефіцієнта бета – 1,0. Які зобов’язання 
більш ризикові? Чому?  

 
 
Задача 47 
Зобов’язання А і B мають наступну історичну дохідність (табл. 22): 
 

Таблиця 22 
 

Дохідність акцій компаній 
 

Рік Дохідність акцій А, % Дохідність акцій В, % 
2002 (10) (3,0) 
2003 18,50 21,29 
2004 38,97 44,25 
2005 14,33 3,67 
2006 33,0 28,30 

 
1. Обчисліть середній коефіцієнт дохідності для кожних зо-

бов’язань протягом періоду 2002-2006 рр. Припустимо, що де-
хто утримував портфель, що складається з 50% акцій А і 50% 
акцій B. Яким був би реалізований коефіцієнт дохідності порт-
феля в кожному році від 2000 до 2006? Яким був би середній 
дохід за умов портфеля протягом цього періоду? 
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2. Обчисліть середнє квадратичне відхилення дохідності для кож-
ної акції і для портфеля.  

3. Дивлячись на дані щорічної дохідності двох акцій, чи не могли б 
ви відгадати: коефіцієнт кореляції дохідності для двох акцій 
ближчий до 0,9 чи до -0,9? 

4. Якщо ви додали випадково більше акцій до портфеля, який з 
наступних є найточнішим положенням щодо того, що трапилося 
з σp? 
(1) σp залишається постійною; 
(2) σp буде коливатися десь до 21%; 
(3) σp впаде до 0, якщо достатньо акцій буде додано. 
 
Задача 48 
 

Таблиця 23 
 

Очікуваний дохід та розподіл його ймовірностей 
 

Попит на продукцію 
компанії 

Ймовірність такого 
попиту 

Ставка дохідності за 
умов такого попиту, 

% 
Слабкий 0,1 (50) 
Нижче середнього 0,2 (5) 
Середній 0,4 16 
Вище середнього 0,2 25 
Сильний  0,1 60 

 

Обчисліть очікувану дохідність акцій, середнє квадратичне від-
хилення і коефіцієнт варіації. 

 
Задача 49 
Акція X має очікувану дохідність 10%, коефіцієнт бета – 0,9 і 

середнє квадратичне відхилення очікуваної дохідності – 35%. Акція Y 
має очікувану дохідність – 12,5%, коефіцієнт бета – 1,2 і середнє квад-
ратичне відхилення очікуваної дохідності 25%. Безризикова ставка 
складає 6%, премія ринкового ризику – 5%. 
1. Обчисліть коефіцієнт варіації для кожної акції. 
2. Яка акція є більш ризиковою для диверсифікованих інвесторів? 
3. Обчисліть необхідну ставку дохідності кожної акції. 
4. На підставі – очікуваної і необхідної дохідності акцій визнач-      

те, яка акція була б привабливішою для диверсифікованого інве-
стора? 
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5. Обчисліть необхідну дохідність портфеля, який має 7,5 тис. грн., 
інвестованих в акції X, і 2,5 тис. грн., інвестованих в акції Y. 

6. Якщо премія ринкового ризику зросла до 6%, яка з двох акцій 
мала б найбільше зростання необхідної дохідності? 
 
Задача 50 
Акції А і B мають наступну історичну дохідність: 
 

Таблиця 24 
 

Дохідність акцій компаній 
 

Рік Дохідність акцій А, 
% 

Дохідність акцій 
В,% 

2002 (18) (14,5) 
2003 33,0 21,80 
2004 15,0 30,5 
2005 (0,5) (7,60) 
2006 27,0 26,30 

 
1. Обчисліть середній коефіцієнт дохідності для кожної акції про-

тягом усього періоду. 
2. Припустимо, що дехто утримує портфель, що складається з 50% 

акцій А і 50% акцій B. Яким є реалізований коефіцієнт дохіднос-
ті портфеля в кожному році? Якою була середня дохідність 
портфеля протягом цього періоду? 

3. Обчисліть середнє квадратичне відхилення дохідності для кож-
ної акції і для портфеля. 

4. Обчисліть коефіцієнт варіації для кожної акції і для портфеля. 
5. Якщо ви – несхильний до ризику інвестор, що ви вважаєте за 

краще: утримувати акції А, акції B чи портфель? Чому? 
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>   ВСТАВКА. Таблиці множників 

вартості грошей 
у часі 

 
Таблиця 25 

 

Множник майбутньої вартості – FVIF 
 

k/ t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6% 1,0600 1,1236 1,1910 1,2625 1,3382 1,4185 1,5036 1,5938 1,6895 1,7908 

7% 1,0700 1,1449 1,2250 1,3108 1,4026 1,5007 1,6058 1,7182 1,8385 1,9672 

8% 1,0800 1,1664 1,2597 1,3605 1,4693 1,5869 1,7138 1,8509 1,9990 2,1589 

9% 1,0900 1,1881 1,2950 1,4116 1,5386 1,6771 1,8280 1,9926 2,1719 2,3674 

10% 1,1000 1,2100 1,3310 1,4641 1,6105 1,7716 1,9487 2,1436 2,3579 2,5937 

11% 1,1100 1,2321 1,3676 1,5181 1,6851 1,8704 2,0762 2,3045 2,5580 2,8394 

12% 1,1200 1,2544 1,4049 1,5735 1,7623 1,9738 2,2107 2,4760 2,7731 3,1058 

13% 1,1300 1,2769 1,4429 1,6305 1,8424 2,0820 2,3526 2,6584 3,0040 3,3946 

14% 1,1400 1,2996 1,4815 1,6890 1,9254 2,1950 2,5023 2,8526 3,2519 3,7072 

15% 1,1500 1,3225 1,5209 1,7490 2,0114 2,3131 2,6600 3,0590 3,5179 4,0456 

16% 1,1600 1,3456 1,5609 1,8106 2,1003 2,4364 2,8262 3,2784 3,8030 4,4114 

17% 1,1700 1,3689 1,6016 1,8739 2,1924 2,5652 3,0012 3,5115 4,1084 4,8068 

18% 1,1800 1,3924 1,6430 1,9388 2,2878 2,6996 3,1855 3,7589 4,4355 5,2338 

19% 1,1900 1,4161 1,6852 2,0053 2,3864 2,8398 3,3793 4,0214 4,7854 5,6947 

20% 1,2000 1,4400 1,7280 2,0736 2,4883 2,9860 3,5832 4,2998 5,1598 6,1917 

21% 1,2100 1,4641 1,7716 2,1436 2,5937 3,1384 3,7975 4,5950 5,5599 6,7275 

22% 1,2200 1,4884 1,8158 2,2153 2,7027 3,2973 4,0227 4,9077 5,9874 7,3046 

23% 1,2300 1,5129 1,8609 2,2889 2,8153 3,4628 4,2593 5,2389 6,4439 7,9259 

24% 1,2400 1,5376 1,9066 2,3642 2,9316 3,6352 4,5077 5,5895 6,9310 8,5944 

25% 1,2500 1,5625 1,9531 2,4414 3,0518 3,8147 4,7684 5,9605 7,4506 9,3132 

26% 1,2600 1,5876 2,0004 2,5205 3,1758 4,0015 5,0419 6,3528 8,0045 10,0857 
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Таблиця 26 
 

Множник теперішньої вартості – РVIF 
 

k/ t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6% 0,9434 0,8900 0,8396 0,7921 0,7473 0,7050 0,6651 0,6274 0,5919 0,5584 

7% 0,9346 0,8734 0,8163 0,7629 0,7130 0,6663 0,6227 0,5820 0,5439 0,5083 

8% 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6302 0,5835 0,5403 0,5002 0,4632 

9% 0,9174 0,8417 0,7722 0,7084 0,6499 0,5963 0,5470 0,5019 0,4604 0,4224 

10% 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 0,5645 0,5132 0,4665 0,4241 0,3855 

11% 0,9009 0,8116 0,7312 0,6587 0,5935 0,5346 0,4817 0,4339 0,3909 0,3522 

12% 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 0,5674 0,5066 0,4523 0,4039 0,3606 0,3220 

13% 0,8850 0,7831 0,6931 0,6133 0,5428 0,4803 0,4251 0,3762 0,3329 0,2946 

14% 0,8772 0,7695 0,6750 0,5921 0,5194 0,4556 0,3996 0,3506 0,3075 0,2697 

15% 0,8696 0,7561 0,6575 0,5718 0,4972 0,4323 0,3759 0,3269 0,2843 0,2472 

16% 0,8621 0,7432 0,6407 0,5523 0,4761 0,4104 0,3538 0,3050 0,2630 0,2267 

17% 0,8547 0,7305 0,6244 0,5337 0,4561 0,3898 0,3332 0,2848 0,2434 0,2080 

18% 0,8475 0,7182 0,6086 0,5158 0,4371 0,3704 0,3139 0,2660 0,2255 0,1911 

19% 0,8403 0,7062 0,5934 0,4987 0,4190 0,3521 0,2959 0,2487 0,2090 0,1756 

20% 0,8333 0,6944 0,5787 0,4823 0,4019 0,3349 0,2791 0,2326 0,1938 0,1615 

21% 0,8264 0,6830 0,5645 0,4665 0,3855 0,3186 0,2633 0,2176 0,1799 0,1486 

22% 0,8197 0,6719 0,5507 0,4514 0,3700 0,3033 0,2486 0,2038 0,1670 0,1369 

23% 0,8130 0,6610 0,5374 0,4369 0,3552 0,2888 0,2348 0,1909 0,1552 0,1262 

24% 0,8065 0,6504 0,5245 0,4230 0,3411 0,2751 0,2218 0,1789 0,1443 0,1164 

25% 0,8000 0,6400 0,5120 0,4096 0,3277 0,2621 0,2097 0,1678 0,1342 0,1074 

26% 0,7937 0,6299 0,4999 0,3968 0,3149 0,2499 0,1983 0,1574 0,1249 0,0992 

 
Таблиця 27 

 

Множник майбутньої вартості ануїтету – FVIFА (відкладений) 
 

k/ t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6% 1,0000 2,0600 3,1836 4,3746 5,6371 6,9753 8,3938 9,8975 11,4913 

7% 1,0000 2,0700 3,2149 4,4399 5,7507 7,1533 8,6540 10,2598 11,9780 

8% 1,0000 2,0800 3,2464 4,5061 5,8666 7,3359 8,9228 10,6366 12,4876 

9% 1,0000 2,0900 3,2781 4,5731 5,9847 7,5233 9,2004 11,0285 13,0210 

10% 1,0000 2,1000 3,3100 4,6410 6,1051 7,7156 9,4872 11,4359 13,5795 

11% 1,0000 2,1100 3,3421 4,7097 6,2278 7,9129 9,7833 11,8594 14,1640 

12% 1,0000 2,1200 3,3744 4,7793 6,3528 8,1152 10,0890 12,2997 14,7757 
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Закінчення таблиці 27 
13% 1,0000 2,1300 3,4069 4,8498 6,4803 8,3227 10,4047 12,7573 15,4157 

14% 1,0000 2,1400 3,4396 4,9211 6,6101 8,5355 10,7305 13,2328 16,0853 

15% 1,0000 2,1500 3,4725 4,9934 6,7424 8,7537 11,0668 13,7268 16,7858 

16% 1,0000 2,1600 3,5056 5,0665 6,8771 8,9775 11,4139 14,2401 17,5185 

17% 1,0000 2,1700 3,5389 5,1405 7,0144 9,2068 11,7720 14,7733 18,2847 

18% 1,0000 2,1800 3,5724 5,2154 7,1542 9,4420 12,1415 15,3270 19,0859 

19% 1,0000 2,1900 3,6061 5,2913 7,2966 9,6830 12,5227 15,9020 19,9234 

20% 1,0000 2,2000 3,6400 5,3680 7,4416 9,9299 12,9159 16,4991 20,7989 

21% 1,0000 2,2100 3,6741 5,4457 7,5892 10,1830 13,3214 17,1189 21,7139 

22% 1,0000 2,2200 3,7084 5,5242 7,7396 10,4423 13,7396 17,7623 22,6700 

23% 1,0000 2,2300 3,7429 5,6038 7,8926 10,7079 14,1708 18,4300 23,6690 

24% 1,0000 2,2400 3,7776 5,6842 8,0484 10,9801 14,6153 19,1229 24,7125 

25% 1,0000 2,2500 3,8125 5,7656 8,2070 11,2588 15,0735 19,8419 25,8023 

26% 1,0000 2,2600 3,8476 5,8480 8,3684 11,5442 15,5458 20,5876 26,9404 

 
 

Таблиця 28 
 

Множник майбутньої вартості ануїтету – FVIFА (попередній) 
 

k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6% 1,0600 2,1836 3,3746 4,6371 5,9753 7,3938 8,8975 10,4913 12,1808 

7% 1,0700 2,2149 3,4399 4,7507 6,1533 7,6540 9,2598 10,9780 12,8164 

8% 1,0800 2,2464 3,5061 4,8666 6,3359 7,9228 9,6366 11,4876 13,4866 

9% 1,0900 2,2781 3,5731 4,9847 6,5233 8,2004 10,0285 12,0210 14,1929 

10% 1,1000 2,3100 3,6410 5,1051 6,7156 8,4872 10,4359 12,5795 14,9374 

11% 1,1100 2,3421 3,7097 5,2278 6,9129 8,7833 10,8594 13,1640 15,7220 

12% 1,1200 2,3744 3,7793 5,3528 7,1152 9,0890 11,2997 13,7757 16,5487 

13% 1,1300 2,4069 3,8498 5,4803 7,3227 9,4047 11,7573 14,4157 17,4197 

14% 1,1400 2,4396 3,9211 5,6101 7,5355 9,7305 12,2328 15,0853 18,3373 

15% 1,1500 2,4725 3,9934 5,7424 7,7537 10,0668 12,7268 15,7858 19,3037 

16% 1,1600 2,5056 4,0665 5,8771 7,9775 10,4139 13,2401 16,5185 20,3215 

17% 1,1700 2,5389 4,1405 6,0144 8,2068 10,7720 13,7733 17,2847 21,3931 

18% 1,1800 2,5724 4,2154 6,1542 8,4420 11,1415 14,3270 18,0859 22,5213 

19% 1,1900 2,6061 4,2913 6,2966 8,6830 11,5227 14,9020 18,9234 23,7089 

20% 1,2000 2,6400 4,3680 6,4416 8,9299 11,9159 15,4991 19,7989 24,9587 
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Закінчення таблиці 28 
21% 1,2100 2,6741 4,4457 6,5892 9,1830 12,3214 16,1189 20,7139 26,2738 

22% 1,2200 2,7084 4,5242 6,7396 9,4423 12,7396 16,7623 21,6700 27,6574 

23% 1,2300 2,7429 4,6038 6,8926 9,7079 13,1708 17,4300 22,6690 29,1128 

24% 1,2400 2,7776 4,6842 7,0484 9,9801 13,6153 18,1229 23,7125 30,6434 

25% 1,2500 2,8125 4,7656 7,2070 10,2588 14,0735 18,8419 24,8023 32,2529 

26% 1,2600 2,8476 4,8480 7,3684 10,5442 14,5458 19,5876 25,9404 33,9449 

  
Таблиця 29 

 

Множник теперішньої вартості ануїтету – РVIFА (відкладений) 
 

k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6% 0,9434 1,8334 2,6730 3,4651 4,2124 4,9173 5,5824 6,2098 6,8017 7,3601 

7% 0,9346 1,8080 2,6243 3,3872 4,1002 4,7665 5,3893 5,9713 6,5152 7,0236 

8% 0,9259 1,7833 2,5771 3,3121 3,9927 4,6229 5,2064 5,7466 6,2469 6,7101 

9% 0,9174 1,7591 2,5313 3,2397 3,8897 4,4859 5,0330 5,5348 5,9952 6,4177 

10% 0,9091 1,7355 2,4869 3,1699 3,7908 4,3553 4,8684 5,3349 5,7590 6,1446 

11% 0,9009 1,7125 2,4437 3,1024 3,6959 4,2305 4,7122 5,1461 5,5370 5,8892 

12% 0,8929 1,6901 2,4018 3,0373 3,6048 4,1114 4,5638 4,9676 5,3282 5,6502 

13% 0,8850 1,6681 2,3612 2,9745 3,5172 3,9975 4,4226 4,7988 5,1317 5,4262 

14% 0,8772 1,6467 2,3216 2,9137 3,4331 3,8887 4,2883 4,6389 4,9464 5,2161 

15% 0,8696 1,6257 2,2832 2,8550 3,3522 3,7845 4,1604 4,4873 4,7716 5,0188 

16% 0,8621 1,6052 2,2459 2,7982 3,2743 3,6847 4,0386 4,3436 4,6065 4,8332 

17% 0,8547 1,5852 2,2096 2,7432 3,1993 3,5892 3,9224 4,2072 4,4506 4,6586 

18% 0,8475 1,5656 2,1743 2,6901 3,1272 3,4976 3,8115 4,0776 4,3030 4,4941 

19% 0,8403 1,5465 2,1399 2,6386 3,0576 3,4098 3,7057 3,9544 4,1633 4,3389 

20% 0,8333 1,5278 2,1065 2,5887 2,9906 3,3255 3,6046 3,8372 4,0310 4,1925 

21% 0,8264 1,5095 2,0739 2,5404 2,9260 3,2446 3,5079 3,7256 3,9054 4,0541 

22% 0,8197 1,4915 2,0422 2,4936 2,8636 3,1669 3,4155 3,6193 3,7863 3,9232 

23% 0,8130 1,4740 2,0114 2,4483 2,8035 3,0923 3,3270 3,5179 3,6731 3,7993 

24% 0,8065 1,4568 1,9813 2,4043 2,7454 3,0205 3,2423 3,4212 3,5655 3,6819 

25% 0,8000 1,4400 1,9520 2,3616 2,6893 2,9514 3,1611 3,3289 3,4631 3,5705 

26% 0,7937 1,4235 1,9234 2,3202 2,6351 2,8850 3,0833 3,2407 3,3657 3,4648 
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Таблиця 30 
 

Множник теперішньої вартості ануїтету – РVIFА (попередній) 
 

k 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6% 1,0000 1,9434 2,8334 3,6730 4,4651 5,2124 5,9173 6,5824 7,2098 7,8017 

7% 1,0094 1,9617 2,8601 3,7077 4,5072 5,2615 5,9731 6,6445 7,2778 7,8753 

8% 1,0189 1,9801 2,8869 3,7423 4,5494 5,3107 6,0290 6,7066 7,3458 7,9489 

9% 1,0283 1,9984 2,9136 3,7770 4,5915 5,3599 6,0848 6,7687 7,4138 8,0225 

10% 1,0377 2,0167 2,9403 3,8116 4,6336 5,4091 6,1406 6,8308 7,4819 8,0961 

11% 1,0472 2,0351 2,9670 3,8463 4,6757 5,4582 6,1964 6,8929 7,5499 8,1697 

12% 1,0566 2,0534 2,9938 3,8809 4,7178 5,5074 6,2523 6,9550 7,6179 8,2433 

13% 1,0660 2,0717 3,0205 3,9156 4,7600 5,5566 6,3081 7,0171 7,6859 8,3169 

14% 1,0755 2,0901 3,0472 3,9502 4,8021 5,6057 6,3639 7,0792 7,7539 8,3905 

15% 1,0849 2,1084 3,0740 3,9849 4,8442 5,6549 6,4197 7,1413 7,8219 8,4641 

16% 1,0943 2,1267 3,1007 4,0195 4,8863 5,7041 6,4756 7,2034 7,8900 8,5377 

17% 1,1038 2,1451 3,1274 4,0542 4,9285 5,7533 6,5314 7,2655 7,9580 8,6113 

18% 1,1132 2,1634 3,1542 4,0888 4,9706 5,8024 6,5872 7,3276 8,0260 8,6849 

19% 1,1226 2,1817 3,1809 4,1235 5,0127 5,8516 6,6430 7,3897 8,0940 8,7585 

20% 1,1321 2,2001 3,2076 4,1581 5,0548 5,9008 6,6989 7,4518 8,1620 8,8321 

21% 1,1415 2,2184 3,2343 4,1928 5,0970 5,9500 6,7547 7,5139 8,2300 8,9057 

22% 1,1509 2,2367 3,2611 4,2274 5,1391 5,9991 6,8105 7,5759 8,2981 8,9793 

23% 1,1604 2,2551 3,2878 4,2621 5,1812 6,0483 6,8663 7,6380 8,3661 9,0529 

24% 1,1698 2,2734 3,3145 4,2967 5,2233 6,0975 6,9222 7,7001 8,4341 9,1265 

25% 1,1792 2,2917 3,3413 4,3314 5,2655 6,1467 6,9780 7,7622 8,5021 9,2001 

26% 1,1887 2,3101 3,3680 4,3660 5,3076 6,1958 7,0338 7,8243 8,5701 9,2737 


