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Глава 12 
Стратегія та аналіз у використанні 
показника чистої теперішньої 

вартості 
 
Матеріал глави продовжує розгляд теоретичних та практич-

них проблем обгрунтування інвестиційних проектів. Якщо до цього 
моменту увага приділялася тому, як визначити додатковий грошовий 
потік, що виникає внаслідок рішень про капітальне бюджетування, 
то тут йтиметься про аналіз джерел виникнення позитивної чистої 
теперішньої вартості. Такий аналіз називається аналізом корпорати-
вної стратегії. Увага буде приділятися декільком аналітичним ін-
струментам, що допомагають фінансовому менеджеру враховувати 
ефект невизначеності додаткового грошового потоку: дереву рішень, 
аналізу сценаріїв та точці прибутковості. 

 
 
 

12.1. Формування позитивної NPV 
та питання корпоративної стратегії 

 
За логікою фінансових відносин інвестиційний проект має гене-

рувати таку ставку доходності, яка буде вищою за ту, що можна заро-
бити на ринку капіталів. Отже, в процесі обгрунтування проектів важ-
ливо здійснювати аналіз факторів, що обумовлюють рівень NPV. Ін-
шими словами, аналітик, коли він досліджує дисконтний CF, має ви-
значити специфічні джерела позитивних грошових потоків.  

Існують декілька шляхів, через які фірма створює додаткову 
NPV: 
– представляючи на ринок новий продукт; 
– розвиваючи свою компетенцію виробляти продукт чи послуги за 

меншою вартістю, ніж конкуренти; 
– створюючи бар’єри, що перешкоджають конкурентам у їх супе-

рництві; 
– представляючи варіанти існуючого продукту для отримання пе-

реваг незадоволеного попиту; 
– створюючи продуктову диференціацію через агресивну рекламу 

та маркетингову мережу; 
– використовуючи організаційні інновації. 
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Це лише загальний перелік потенційних джерел позитивної 
NPV. Далі розглянемо, як фірма отримує позитивне NPV від операцій-
ної та інвестиційної діяльності, яке відношення до прийняття тривалих 
і нетривалих рішень мають ціни акцій?  

Корпоративна стратегія та стан фондового ринку 
Природно, що між станом фондового ринку та капітальним бю-

джетування має бути зв’язок. Коли фірма інвестує у проект, дохідність 
якого вище, ніж вартість капіталу, проект продукує позитивну NPV і 
акції фірми зростають. Однак існує думка, що кращим шляхом підви-
щення ціни акцій є оголошення про високі короткотермінові доходи – 
“cooks the books”. Внаслідок цьго багато фірм, щоб збільшити корот-
котермінові прибутки, скорочують капітальні витрати та НДР. Разом з 
цим емпіричні дослідження свідчать, що для більшості промислових 
фірм, наприклад у США, оголошення про підвищення планових капі-
тальних витрат викликає суттєве зростання ринкової вартості звичай-
них акцій. 

 
 
 

12.2. Дерево рішень як прийом оцінки 
капіталовкладень 

 
Основною проблемою розрахунків NPV є невизначеність май-

бутніх доходів. Більше того, це є зазвичай наслідком рішень, прийня-
тих на основі аналізу NPV. Інструмент дерева рішень призначено для 
послідовної оцінки рішень у процесі NPV аналізу. 

Розглянемо приклад. 
Припустимо, що ви працюєте фінансовим аналітиком у компанії 

“Агора”. Конструкторський відділ розробив двигун для важких транс-
портних літаків, що діє на основі нового технічного принципу. Марке-
тинговий відділ пропонує виробити зразок двигуна для проведення 
оцінки ринку. Плановий відділ, натомість, вважає, що можна піти далі 
у впровадженні проекту, оскільки впевнені, що з імовірністю 75% оці-
нка ринку буде успішною. 

На основі попереднього досвіду компанія може оцінити, скільки 
коштуватиме розробка та маркетингове дослідження. Продаж двигу-
нів, однак, пов’язується з невизначеністю щодо: (1) попиту на повітря-
ні вантажні перевезення у майбутньому, (2) цін на пальне для двигуна, 
(3) частки ринку компанії у продажах подібного двигуна, (4) попиту на 
важкі вантажні літаки порівняно з іншими вантажними літаками тощо.  
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Якщо початковий маркетинговий тест є успішним, компанія ку-
пує землю, будує декілька нових цехів та розвиває повномасштабне 
виробництво. Ця фаза коштуватиме 1500 млн. грн., і виробництво буде 
продовжуватися наступних п’ять років.  

Чи вирішить компанія продовжувати проект за умови вартості 
капіталу 15%? 
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Таблиця 68 

 

Прогноз CF для нового двигуна, млн. грн. 
 

Інвестиції 1-й рік 2-й рік 
Виручка   6000 
Змінні витрати  -3000 
Фіксовані витрати  -1791 
Амортизація  -300 
Валовий прибуток  909 
Податки (34%)  -309 
Чистий прибуток  600 
CF  900 
Початкові вкладення -1500  

 

Якщо ж початковий маркетинговий аналіз не буде успішним, 
1500 млн. грн. буде пов’язано з NPV = -3611. 

Очікуваний дохід компанії визначатиметься як 
 

грн.,млн. 1138025,0151775,00011 =⋅+⋅=⋅+⋅= EpEpE  
де 
р1, р0 – відповідно, ймовірності настання кращого та гіршого 

випадків; 
Е1, Е0 – доходи фірми за умов відповідно настання кращого й гі-

ршого випадків. 
NPV маркетингового дослідження дорівнюватиме 

 

грн.млн. 890
15.1

1138100 =+−=NPV  

 
Отже, фірма буде проводити маркетингове дослідження. 
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Зауваження 1. Для маркетингового дослідження слід було б ви-
користовувати більший коефіцієнт дисконтування, оскільки цей етап є 
більшою мірою ризиковим. 

Зауваження 2. Припускається, що після здійснення початкових 
інвестицій у виробництво і після того, як буде з’ясовано, що попит 
незадовільний, фірма втратить кошти. Тому песимістичний сценарій 
веде до –3611. Однак більш ймовірно, що фірма буде намагатися про-
дати початкові інвестиції (патенти, землю, будівлі, обладнання, зразок 
двигуна), наприклад, за 1000 млн. грн.  

 
 
 

12.3. Аналіз чутливості та аналіз сценаріїв 
 
Незважаючи на всі заходи по врахуванню альтернативних ви-

трат, суміжних ефектів, неприйняття до уваги ліквідаційної вартості, 
фірма може зазнати збитків. Один із шляхів підвищення впевненості є 
аналіз чутливості. Він визначає оцінку того, наскільки NPV є чутли-
вою до зміни висхідних припущень. 

Повернемося до попереднього прикладу. 
1. Прогноз продажу ґрунтується на трьох припущеннях: на час-

тці ринку (30%), розмірі ринку (3 тис. шт.), ціні двигуна (10). Отже, 
прогнозується виручка у розмірі  

 

грн.млн. 6000грн.млн. 2 шт. 10000%30 =⋅⋅=R  
 

 
 

Рис. 26. Аналіз сценарію в процесі оцінки доцільності 
інвестиційного проекту 
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2. Витрати розділяються на змінні та фіксовані. 
 

грн.млн. 300030001,0шт. 3000 =⋅=⋅= vcVC  
 
Загальні витрати до сплати податків 
 

млн.грн. 479117913000 =+=+= FCVCTC  
 

Таблиця 69 
 

Показники за умов різних сценаріїв розвитку проекту12 
 

Змінні Песимістичний Очікуваний Оптимістичний 
Розмір ринку 5000 10000 20000 
Частка ринку 20% 30% 50% 
Ціна 1,9 млн. 2,0 млн. 2,2 млн. 
VC 1,2 млн. 1,0 млн. 0,8 млн. 
FC 1,891 млн. 1,791 млн. 1,741 млн. 
Інвестиції 1900 млн. 1500 млн. 1000 млн. 

 
Таблиця 70 

 

Розрахунки NPV13 
 

Змінні Песимістичний Очікуваний Оптимістичний 
Розмір ринку - 1802 1517 8154 
Частка ринку - 696 1517 5942 
Ціна 853 1517 2844 
VC 189 1517 2844 
FC 1295 1517 1628 
Інвестиції 1208 1517 1903 

 
Таблиця показує: (1) чи можна довіряти аналізу NPV, (2) де бі-

льше необхідно залучити інформації, (3) похибка виникає тому, що в 
аналізі змінні розглядаються ізольовано. Для додаткової перевірки 
менеджери залучають аналіз сценаріїв. 

 
 

                                                           
12 Загальна демонстрація аналізу сценарію представлена на рис. 26. 
13 Для кожної позиції попередньої таблиці за умов, що всі інші фіксуються на рівні 

очікуваному. 
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Таблиця 71 
 

Прогноз CF за умов, коли ринок не відповідає очікуванням14 
 

 1-й рік 2-й рік 
Виручка  2800 
VC  -1400 
FC  -1791 
Амортизація  -300 
Валовий прибуток  -691 
Податки (34%)  235 
Чистий прибуток  -456 
CF  -156 
Інвестиції -1500  

 
 
 

12.4. Аналіз беззбитковості 
 
Він визначає обсяг продаж, що необхідні для досягнення без-

збитковості. Він є добрим доповненням до аналізу чутливості, оскіль-
ки розкриває деякі негаразди прогнозу.  

Приклад буде розглядатися як для бухгалтерських даних, так і з 
точки зору NPV. 

 
Таблиця 72 
 

Виручка та витрати за умов різних припущень  
 

Роки 

1-й 2-6-й роки 
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1500 0 0 0 -1791 -300 448 -1343 -1043 -2407 

                                                           
14 Припущено: ринкова ніша – 7000 (70% від очікуваного), частка ринку – 20%        

(2/3 очікуваної), все інше за відповідною таблицею. 
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Закінчення таблиці 72 
1500 1000 2000 -1000 -1791 -300 198 -593 -293 -1755 

1500 3000 6000 -3000 -1791 -300 -302 907 1207 -451 

1500 10000 20000 -10000 -1791 -300 -2052 6157 6457 4115 

 
Бухгалтерський прибуток відображено у колонці – NІ. 
Точка беззбитковості у бухгалтерських термінах 

 
( ) ( )
( ) ( ) шт. 2091

66,0
1380

1
1

==
−×−
−×+
Tvcp

TDepFC  

 
NPV визначається за умов 15% ставки дисконту. 
Початкові інвестиції можуть відображатися як 5-річний еквіва-

лент річних витрат (ЕАС) 
 

грн.млн. 5,447
3522,3

1500 
%15,5

0 ===
PVIFA

CFEAC
15 

 
Точка беззбитковості у термінах NPV 

 
( )

( ) ( ) .2315
66.0

1528
1

1
==

−×−
×−−×+

Tvcp
TDepTFCEAC  

 
 
 

12.5. Опціони 
 
Оскільки компанії приймають рішення у динамічному середовищі, 

вони мають опціони, що повинні враховуватися в оцінках проектів. 
Опціони розширення 
Вони мають місце, коли економічні перспективи дозволяють 

очікувати зростання. Розширення забезпечує дохід, коли попит є висо-
ким. На етапі вибору того, чи здійснювати маркетингове дослідження, 
компанія А купує опціон на виробництво нового двигуна. Компанія 
має опціон на виробництво нового двигуна у залежності від результа-
тів маркетингового дослідження. 

                                                           
15 Сума більша за амортизацію. Це тому, що передбачається інвестування під 15% 

річних. 
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Опціон уникнення 
Опціон на закриття виробництв теж має свою вартість. Компа-

нія не зобов’язана виробляти двигун, якщо результати маркетингового 
дослідження виявляться негативними. Отже, для скорочення втрат 
компанія може забезпечити опціон на продаж активів, які створювали-
ся за рахунок інвестицій проекту. 

DCF та опціони. NPV аналіз дисконтує грошові потоки на пев-
ний період часу – тривалість життя проекту. На практиці менеджери 
можуть розширити або скоротити період у будь-який момент реалізації 
проекту. Теоретично такі опціони менеджера мають бути враховані у 
вартості проекту. 

Ринкова вартість проекту буде дорівнювати сумі NPV та вартос-
ті менеджерського опціону.  

 
 
 
Терміни 

 
Корпоративна стратегія Опціони 
Дерево рішень Опціон розширення 
Аналіз чутливості Опціон уникнення 
Сценарій  

 
 
 
Задачі 

 
Задача 119 
Компанія КЛООП розглядає проект придбання нового комбайна 

для збирання зернових. Ще й досі ідуть переговори з виробником, але 
сторони ніяк не можуть дійти згоди щодо ціни. Вас – першокласного 
консультанта – запросили визначити мінімальну ціну, за якою доціль-
но купувати комбайна. Менеджер надав вам наступну інформацію: 
1. Новий комбайн не вплине на обсяги реалізації, але його викори-

стання буде пов’язане зі скороченням операційних витрат на 10 
тис. грн. протягом 10 років. 

2. Комбайну, що вже використовується, – 5 років з 10, що є його 
життєвим циклом. 

3. Поточна ринкова вартість комбайна, що використовується, – 20 
тис. грн.  
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4. Новий комбайн буде амортизуватися прямолінійно протягом 10 
років. 

5. Бажана ставка доходності для компанії дорівнює 20%. 
6. Очікувана ліквідаційна вартість комбайнів – 0. 

 
Задача 120 
Менеджер компанії, що зростає, розглядає можливість виробни-

цтва нового продукту. Дослідження ринку може проводитися на основі 
власного аналізу фокусної групи (витрати становлять 120 тис. грн.), і є 
70% ймовірності, що прогноз виявиться коректним, або можна запро-
сити групу консультантів (400 тис. грн.). Консалтингова фірма гаран-
тує 90% ймовірності того, що результати будуть коректними. Якщо 
менеджер розпочне проект без попереднього аналізу ринку, ймовір-
ність успіху дорівнюватиме 50%. У разі успішної реалізації проекту 
компанія отримає 1200 тис. грн.  

Яким шляхом рухатися менеджеру? 
 
Задача 121 
Дослідницькиий підрозділ вашої фірми працює над новим тех-

нологічним процесом, який, якщо вдасться, дасть можливість виробля-
ти мастило з вугілля за вартістю близько 2,5 грн. за літр проти поточ-
ної ринкової ціни 3,0 грн. Компанія потребує 10 млн. грн. із зовнішніх 
фондів, щоб завершити дослідження. Результати досліджень будуть 
відомі десь через рік, і є шанс на успіх – 50 на 50. Якщо дослідження 
буде успішним, вашій компанії потрібно буде отримати значно більшу 
кількість нових грошей, щоб впровадити ідею у виробництво. Ваші 
економісти передбачають, що хоча наступного року буде спостерігати-
ся спад, процентні ставки будуть високі через міжнародні грошові 
проблеми. Ви повинні рекомендувати, як нові потреби мають фінансу-
ватися: за рахунок боргу чи як акціонерний капітал. Яким буде потен-
ційний вплив вашого рішення на проект? 

 
Задача 122 
Компанія ДСС оцінює покупку нової машини для виготовлення 

снігу. Менеджери з маркетингу і виробництва обчислили наступні змі-
ни в доходах і витратах, пов’язаних з новою машиною, а бухгалтер 
визначив амортизацію протягом наступних чотирьох років. Припус-
тіть, що немає ніяких змін в оборотному капіталі в кожному році. 
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Таблиця 73 
 

Показники діяльності компанії ДСС, тис. грн. 
 

Роки Реалізація Витрати Амортизація 
2007 100000 50000 25000 
2008 150000 75000 25000 
2009 125000 75000 25000 
2010 100000 75000 25000 

 

1. Якими є операційні грошові потоки протягом кожного року, як-
що податкова ставка складає 25%? 

2. Припустіть, що ймовірність 25% податкової ставки складає 60%, 
ймовірність 35% податкової ставки складає 30% і ймовірність 
40% податкової ставки складає 10%. Якими є очікувані опера-
ційні грошові потоки для компанії? 

3. Яким є середнє квадратичне відхилення операційних грошових 
потоків? 
 
Задача 123 
Компанія “Motorcycle” розглядає інвестицію 600 тис. грн. у ви-

робництво нового мотоциклу. Вона очікує збільшити продажі в кож-
ному з наступних трьох років до 400 тис. грн. при збільшенні витрат 
до 200 тис. грн. кожного року. Очікується, що для цього нового мото-
циклу компанія може виділити нішу на ринку протягом трьох років, 
після яких вона має намір припинити його виробництво. Припустіть, 
що устаткування знецінюється за ставкою 200 тис. грн. кожного року.  
1. Яким є IRR проекту, якщо виробниче устаткування буде прода-

но за 200 тис. грн. наприкінці третього року? 
2. Яким є IRR проекту, якщо виробниче устаткування продавати-

меться за 100 тис. грн. наприкінці третього року? 
3. Яким є IRR проекту, якщо виробниче устаткування буде прода-

но за 300 тис. грн. в кінці третього року? 
4. Припустіть наступний розподіл цін реалізації устаткування 

(табл. 74): 
 

Таблиця 74 
 

Розподіл ймовірностей цін реалізації устаткування 
 

Ціна реалізації Ймовірність 
$100,000 25% 
$200,000 50% 
$300,000 25% 
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Яким є очікуваний IRR для “Motorcycle”? Якою є середнє квад-
ратичне відхилення цих можливих IRR? 
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