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іншими, або ж додатково заключити договори на доставку про-
дукції в даному регіону й в інші мережі.
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АНАЛІЗ ПРОЕКТУ ЗАЛУЧЕННЯ
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

НА ПРИКЛАДІ ТОВ «СУБЛАНД УКРАЇНА»

ТОВ «СУБЛАНД УКРАЇНА» засноване в 2009 році, спеціалі-
зація компанії — виробництво продукції глибокої заморозки (мо-
репродуктів).

В умовах ринкової економіки обґрунтованість і дієвість
управлінських рішень на мікро- та макрорівнях значною мірою
залежить від результатів оцінки інвестиційної політики та
фінансового стану суб’єктів господарювання. Нестабільність
економіки обумовлює необхідність пошуку шляхів підвищення
ефективності своєї діяльності. Не виняток і ТОВ «СУБЛАНД
УКРАЇНА» [1].

Серед основних причин, що обумовлюють несприятливий ін-
вестиційний клімат в Україні та стримують економічний розви-
ток, традиційно відзначають нестабільність українського законо-
давства, урегульованість більшості ринків, нерозвиненість
ринкової інфраструктури, зокрема фондового ринку, сильний по-
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датковий тиск, бюрократизм і корупцію в місцевих і центральних
органах влади. Проте не можна не відзначити і конкурентні пере-
ваги нашої країни з позиції сучасного та потенційного стану роз-
витку країни. Фактори інвестиційної привабливості наведено в
табл. 1.

Таблиця 1
ФАКТОРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Характеристика Фактор інвестиційної привабливості

Вигідне геополітичне
розміщення

Країна розташована на перехресті транспортних
шляхів Європа — Азія, Північ — Південь

Високий рівень при-
родно-ресурсної за-
безпеченості

За кількістю розвіданих запасів марганцевих руд
Україна — друга в світі і перша — серед країн
СНД; запасами вугілля, залізної руди, вторинних
каолінів, калійних солей, глинистої сировини краї-
на забезпечена на 100–200 років

Дешева кваліфікована
робоча сила

Середньомісячна заробітна плата в Україні значно
нижча від зарубіжних країн

Місткий споживчий
ринок

Річна місткість українського споживчого ринку за
урядовими оцінками — 32,122 млрд дол. США

Для оцінки доцільності залучення іноземних інвестицій на
ТОВ «СУБЛАНД УКРАЇНА» було розраховано основні показни-
ки ефективності реалізації проекту за такими показниками:

1. Розрахунок показників беззбитковості проекту. Прогнозо-
вані розрахунки точки беззбитковості при повній реалізації прое-
кту представлено на рис. 1. Прогнозується, що 100 % обсяг реалі-
зації фонду буде становити 60928 т морепродуктів на рік, опера-
ційний важіль складатиме 31,63 % від загального об’єму вироб-
ництва. Такий показник є досить прийнятним для реалізації про-
екту.

2. Параметри залученого фінансування проекту. Для реалізації
проекту необхідно залучення фінансування в формі кредитної лі-
нії терміном на 56 місяців, ставка по кредитній лінії — 10 % річ-
них, сплата процентів — щомісячно. Кошти кредитної лінії при-
значені для здійснення планового об’єму капітальних витрат;
формування об’єктів матеріально-технічної бази, які не відно-
сяться до об’єктів нерухомості; формування необхідного оборот-
ного капіталу [2].
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Рис. 1. Прогнозовані розрахунки точки беззбитковості проекту

3. Інтегральні показники ефективності проекту наведено в
табл. 2.

Таблиця 2
ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ

Параметр Індекс Одиниці
вимірювання Значення

Тривалість проекту T міс. 60

Ставка дисконтирования D % 10,00

Період окупності PB міс. 78

Дисконтирований період окупності DPB міс. 120

Середня норма рентабельності ARR % 13

Чистий приведений дохід NPV тис. грн 1555

Індекс прибутковості PI 1,06

Внутреня норма рентабельності IRR % 11

Кількість нових робочих місць чол. 59

Кількість нових місць од. 260
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Результати аналізу параметрів економічної ефективності про-
екту свідчать про те, що останній має виключне значення для по-
ліпшення конкурентної позиції підприємства на цільових ринках,
надає можливість створити нові додаткові робочі місця з рівнем
доходу вище за середній. Таким чином, проект є перспективним,
так як має високі показники соціальної та економічної ефектив-
ності та достатній рівень стійкості по відношенню до змін факто-
рів зовнішнього середовища.
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ТЕОРИЯ ПОРТФЕЛЯ:
МАТЕМАТИКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

В самом широком и традиционном смысле инвестиция — это
вложение капитала с целью получения дохода через определен-
ное время. Инвестиции осуществляются путем приобретения ос-
новных фондов, нематериальных активов, акций, облигаций, дру-
гих ценных бумаг и других активов. Совокупность инвестици-
онных вложений формируют инвестиционный портфель или
портфель инвестиций.

Поскольку инвестиции были связаны с фактором времени, во-
зникла необходимость прогнозирования поведения той или иной
инвестиции в будущем, прогнозирование ее доходности и свя-
занных с нею рисков.

Традиционные подходы к оценке инвестиций позволяли в це-
лом анализировать их эффективность, однако имели и два сущес-
твенных недостатка:

1) громоздкость, которая проявлялась в необходимости анали-
за поведения каждого из активов (акций, облигаций);


