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Продовж. табл. 2 

5. Розрахунки і 
кредитування 

5.1. Договір на розрахункове і касове обслуговування 
5.2. Договір позики під заставу майна 
5.3. Договір поручительства 
5.4. Кредитний договір 

6 Зовнішньо-
економічна 
діяльність 

6.1. Агентський договір  
6.2. Договір на: 
а) декларування товарів 
б) транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньотор-
говельних вантажів 
6.3. Договір консигнації 
6.4. Договір на закупівлю товарів за імпортом 
6.5. Договір поставки товарів за експортом 
6.6. Ліцензійний договір 

7. Інші договори 

7.1. Договір: 
а) доручення 
б) комісії 
в) про спільну діяльність 

 
Переважну більшість документально оформлених взаємовідносин у 

підприємництві становлять договори щодо внутрішньогосподарської 
та зовнішньоекономічної діяльності. Решта господарських чи інших 
взаємин оформляється у вигляді договорів (контрактів, угод) щодо 
підрядних послуг, трудових відносин, страхування, розрахунків і 
кредитування. 

Оскільки сутність переважної більшості договорів (контрактів, 
угод) є зрозумілою з їхньої назви, то доцільним є детальніше 
пояснення суті лише окремих із них. 

− Договір на поставку товарів через посередника укладається 
на поставку фірмою-посередником певних видів продукції покупцям 
(споживачам) із наперед обумовленою формою її оплати. 

− Договір про аукціонний продаж товарів є документальним 
оформленням угоди щодо прилюдного продажу виставленого на 
аукціон товару (лотами чи поштучно) за найвищу ціну, оголошену 
покупцем. 

− Державний контракт є письмовим документом, що передбачає 
забезпечення потреб споживачів, які фінансуються за рахунок 
державного бюджету, і поповнення державного резерву відповідними 
видами продукції. 

− Лізингова угода – це договір між виробником і споживачем 
стосовно довгострокової оренди машин, устаткування, складних 
приладів, транспортних та інших технічних засобів праці. 

− Договір обов’язкового медичного страхування відображає 
документально оформлені відносини між страховиком (страховою 
медичною установою) і страхувальником (підприємством в особі 
керівника), що передбачає страхування персоналу. Зміст такого 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 26 
«ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
 

Питання для обговорення: 
1. Визначте, що лежить в основі інвестиційно-інноваційної 

діяльності. 
2. Як держава контролює інвестиційно-інноваційну діяльність? 
3. Методика оцінки інвестиційно-інноваційних проектів. 
4. Які розрізняють інструменти державного регулювання? 
5. Визначте критерії рентабельності підприємства. 
6. Охарактеризуйте параметр наукомісткості підприємства. 
7. Охарактеризуйте параметр конкурентоспроможності. 
8. Охарактеризуйте параметр оновлення продукції. 
9. Охарактеризуйте параметр експортної здатності. 
10. У чому полягає методика вибору критеріїв ефективності 

фінансування інвестиційно-інноваційних проектів? 
11. Проаналізуйте економічну доцільність залучених зовнішніх 

джерел для фінансування інвестиційно-інноваційного проекту. 
12. Які розрізняють показники ефективності інвестиційно-інно-

ваційного проекту? 
 

Тести 26 
1. Основним принципом оцінювання економічної ефективності 

реалізації інновацій є: 
а) порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень 

і витрат на їх виробництво та споживання; 
б) порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень 

і витрат на їх розроблення, виробництво та споживання; 
в) порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень 

і витрат на їх розроблення; 
г) порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень 

і витрат на їх розроблення та виробництво. 
 
2. Позитивне рішення щодо доцільності реалізації інноваційного 

проекту суб’єктом підприємницької діяльності приймається тоді, 
коли чиста теперішня вартість, що супроводжує реалізацію проекту: 

а) менша нуля; б) більша нуля; 
в) дорівнює нулю; г) більша одиниці. 
 
3. Державна інноваційна політика, що передбачає визначення 

державою головних цілей та пріоритетних напрямів науково-
технологічного та інноваційного розвитку країни – це політика: 

а) соціальної орієнтації; 
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б) технологічного поштовху; 
в) ринкової орієнтації; 
г) цілеспрямованої зміни економічної структури господарського 

механізму. 
 
4. До фінансових показників прибутковості капіталу, що відбивають 

інтереси інвесторів належать: 
а) рентабельність основних фондів; 
б) прибутковість використання активів; 
в) коефіцієнт залучення власних та позичкових коштів; 
г) прибутковість реалізації продукції; 
д) окупність інвестицій. 
 
5. Показники фінансової стійкості розраховуються з метою: 
а) визначення потреб підприємства в інвестиційних ресурсах; 
б) визначення міри ризику інвестування коштів; 
в) оцінювання привабливості вкладання коштів у даний проект; 
г) схарактеризувати результати майбутньої діяльності фірми з 

погляду на її прибутковість; 
д) розробки механізмів реагування на можливі негативні наслідки 

ризиків. 
 
6. Інтереси власників капіталу відображають коефіцієнти: 
а) ліквідності; 
б) платоспроможності; 
в) рентабельності; 
д) коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів. 
 
7. Сфера інноваційної діяльності включає: 
а) ринок інновацій; б) ринок новацій; 
в) ринок інвестицій; г) усі відповіді правильні. 
 
8. Стратегічне управління інноваційною діяльністю включає: 
а) розроблення планів і програм інноваційної діяльності; 
б) обґрунтування проектів створення нових продуктів; 
в) розроблення ефективних організаційних форм управління 

реалізацією інноваційних проектів; 
г) усі відповіді правильні. 
 
9. Оперативне управління інноваційною діяльністю не включає: 
а) складання календарних планів-графіків виконання робіт; 
б) контроль реалізації завдань інноваційної діяльності; 
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Договір (контракт, угода) – це форма документального закріплення 
партнерських зв’язків (предмета договору, взаємних прав та обов’язків, 
наслідків порушення домовленостей). Він опосередковує взаємини 
в процесі праці, виробництва і реалізації продукції чи надання 
різноманітних послуг. 

У ринковій системі господарювання застосовуються два види 
договорів: установчий та підприємницький. Установчий договір є 
письмовим документом, що засвідчує волевиявлення фізичних чи 
юридичних осіб щодо заснування нового організаційно-правового 
утворення для реалізації конкретної підприємницької ідеї. Підпри-
ємницький договір відображає згоду сторін щодо безпосереднього 
здійснення вибраної підприємницької діяльності в певній організаційно-
правовій формі. 

Нині виокремлюється декілька груп підприємницьких договорів 
за сферами діяльності (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Класифікація підприємницьких договорів за сферами 
діяльності 

Сфера діяльності Договори 
1.1. Договір купівлі-продажу продукції підприємства 
1.2. Договір на поставку товарів через посередника 
1.3. Договір про: 
а) аукціонний продаж товарів 
б) виготовлення продукції із сировини та матеріалів замовника 
1.4. Договір продажу майна іншим юридичним особам 
1.5. Державний контракт (державне замовлення) 
1.6. Договір оренди майна 

1. Купівля-продаж, 
оренда та лізинг 

1.7. Лізингова угода 
2.1. Договір про: 
а) консалтинг (інформаційне обслуговування) 
б) надання юридичних послуг 
в) надання аудиторських послуг 
г) надання брокерських послуг 
д) рекламні послуги 

2. Підрядні послуги 

2.2. Договір на виконання науково-дослідних робіт 
3.1. Тарифна угода 
3.2. Колективний договір 
3.3. Договір про наймання: 
а) керівника 

3. Трудові 
відносини 

б) працівника 
4.1. Договір: 
а) особистого страхування від нещасних випадків 
б) страхування майна  

4. Страхування 

в) обов’язкового медичного страхування 
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суспільно-економічну ситуацію в країні (регіоні), спираючись на 
розвинену ринкову економіку з відповідними активними правовими та 
соціально-економічними регуляторами й ринковою інфраструктурою. 
До основних параметрів бізнесового середовища належать: 

 стабільність національної кредитно-грошової системи; 
 пільгово-стимулююча система оподаткування підприємницьких 

структур (окремих підприємців); 
 державна фінансова та інфраструктурна підтримка різно-

масштабного і, насамперед, малого підприємництва; 
 ефективний правовий захист інтелектуальної і промислової 

власності; 
 науково обґрунтоване та ринково спрямоване ціноутворення; 
 сформованість колективних та індивідуальних матеріальних 

стимулів; 
 інтеграція підприємництва у світовий економічний простір; 
 достатня привабливість іміджу підприємницької діяльності. 
В Україні першочерговим є створення організаційно-економічних 

передумов активізації підприємницької діяльності. Зарубіжний досвід 
та аналіз вітчизняної практики господарювання дозволяють ствер-
джувати, що державна політика щодо активізації підприємницької 
діяльності повинна передбачати: 

 створення економічних, правових і соціальних передумов, 
що забезпечували б розвиток ефективного бізнесу (прискорення 
виходу вітчизняної економіки з кризового стану, стабілізації 
економічної та політичної ситуації; завершення трансформації відносин 
власності; забезпечення державних гарантій свободи підприємництва; 
зміцнення національної грошової одиниці; зниження інфляції до 
мінімальних меж); 

 практичну реалізацію державної системи підтримки всіх 
напрямків підприємництва, в тому числі: завершення формування 
належної ринкової інфраструктури; реалізацію системи фінансової 
підтримки підприємництва, включаючи формування стартового капіталу, 
створення умов для зовнішньоекономічної діяльності, започаткування 
прогресивної системи підготовки кадрів для сучасного бізнесу, 
максимально можливу активізацію малого підприємництва, бізнесу 
тощо. 

 
1.4. ДОГОВІРНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ В БІЗНЕСІ 

 
У всіх сферах господарювання організація підприємницької 

діяльності базується виключно на договірних взаємовідносинах. Це 
підтверджує незаперечну істину, що саме договори є визначальною 
і по суті єдиною правовою формою партнерських взаємин. 
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в) розроблення коригуючих заходів у процесі реалізації інно-
ваційних завдань; 

г) оцінювання альтернативних інноваційних проектів та прийняття 
рішення щодо вибору кращого із них для реалізації цілей та завдань 
фірми. 

 
10. Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства 

включає етапи: 
а) аналіз зовнішнього середовища і прогнозування його розвитку; 
б) оцінювання інноваційного потенціалу підприємства; 
в) визначення інноваційних можливостей підприємства; 
г) реалізація інноваційних проектів; 
д) усі відповіді правильні. 
 
11. До складових інноваційної політики не належать: 
а) маркетингова політика; 
б) політика у галузі науково-дослідницьких і проектно-кон-

структорських робіт; 
в) політика структурних змін; 
г) виробнича політика. 
 
12. Успішне проведення науково-технічної та інноваційної політики 

в Україні неможливе без: 
а) науково-дослідних інститутів; 
б) активізації творчої індивідуальності, винахідництва та освіти 

в Україні; 
в) інвестицій; 
г) закордонної допомоги. 
 
13. Інвестиційна стратегія інноваційного розвитку – це: 
а) комплекс заходів і зведення показників, яких необхідно досягти; 
б) динамічний процес ресурсного забезпечення підприємства, 

що розвивається; 
в) використання нових технологій, нових способів організації 
виробництва і управління, нових товарів; 
г) усі відповіді правильні. 
 
14. Для одержання позитивних результатів під час проведення 

розрахунків ефективності інноваційного проекту є необхідним: 
а) узгодження в розрахунках за часом грошових потоків; 
б) урахування масштабу проекту; 
в) вибір моменту для дисконтування; 
г) установлення обсягу витрат і вигод проекту. 
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15. Інноваційний проект – це: 
а) план довгострокових фінансових вкладень; 
б) бізнес-план; 
в) програма дій з використання фінансових ресурсів; 
г) завдання з визначеними вихідними даними і плановими 

результатами (цілями), що зумовлюють засіб його вирішення. 
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3) дистриб’ютор – придбання безпосередньо у виробників та 
реалізація товарів клієнтам; 

4) дилер – перепродаж товарів від свого імені та за власний 
рахунок; 

5) комівояжер – продаж товарів із доставкою покупцям. 
Аукціони проводяться у формі прилюдного торгу з попереднім 

оголошенням стартової ціни (початкової ціни, з рівня якої 
розпочинається торг) і лоту (неподільної партії товару). Внутрішньо-
державна аукціонна торгівля здійснюється постійно стосовно 
промислових товарів і нерухомості, а міждержавна – періодично і 
стосується тільки специфічних товарів (наприклад, скакових коней, 
хутрової сировини, предметів антикваріату, тютюну, чаю, прянощів 
тощо). 

Основою біржового підприємництва є біржі (форма постійно 
діючого оптового ринку), що виконують спеціалізовані функції: 
1) товарні – оптова торгівля масовими товарами зі стійкими 
якісними параметрами; 2) фондові – купівля-продаж цінних паперів; 
3) валютні – купівля-продаж золота та інших дорогоцінних металів, 
іноземної валюти; 4) праці (переважно у вигляді центрів зайнятості 
населення) – облік попиту і пропозиції робочої сили, сприяння 
працевлаштуванню з організацією перенавчання. Специфічними 
операціями, що їх виконує біржове підприємництво, є: 

 ф’ючерсний контракт – контракт на поставку обумовленої 
кількості певного товару за фіксованою ціною протягом зазначеного в 
договорі терміну; 

 опціон – договірне зобов’язання купити або продати товар 
(фінансові права) за наперед визначеною ціною в межах узгодженого 
періоду. Опціони здійснюються стосовно конкретних товарів, цінних 
паперів, ф’ючерсних контрактів. 

Крім виробничого та посередницького типів підприємництва, 
існує підприємництво фінансових інституцій. Як суб’єкти підпри-
ємництва фінансового спрямування, що, з одного боку, є посеред-
никами, а з іншого – виробниками послуг, виступають спеціалізовані 
банки та інвестиційні компанії (фонди). Спеціалізовані державні та 
комерційні банки акумулюють внески тимчасово вільних грошових 
коштів фізичних і юридичних осіб, надають кредити, стають 
посередниками у взаємних платежах і розрахунках між підприємствами 
(організаціями) й окремими фізичними особами. Інвестиційні компанії 
та фонди здійснюють постійний кругообіг власного й позичкового 
капіталу у формі інвестування існуючих виробництв, нових технічних і 
організаційних проектів на галузевому чи регіональному рівнях. 

Формування і функціонування соціально орієнтованого та 
економічно ефективного підприємництва можливі за умови створення 
належного підприємницького середовища, що інтегрує в собі сприятливу 
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