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• Ціна запропонованого товару встановлюється товаровироб-
ником на рівні, який визначається відповідно до функції пропо-
зиції, де товаровиробник діє формально: він знає, що крива про-
позиції в деякому розумінні оптимальна. Тому він вважає, що
при визначенні рівня цін за допомогою функції пропозиції запро-
понований обсяг товару буде оптимальним.

• Динамічні нерівноцінні моделі ринку використовуються для
аналізу динаміки змінних (ціна, попит, пропозиція) у часі, коли
ціна в початковий момент відрізняється від ціни рівноваги. При
цьому процес встановлення ціни рівноваги може бути описаний
різними моделями функцій попиту і пропозиції.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ЩОДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
ІНОЗЕНОГО ІНВЕСТОРА

АНОТАЦІЯ. В статті висвітлено методологічні аспекти врахування та
управління ризиками проекту реального інвестування іноземного інвесто-
ра. Розглянуто сутність та методи оцінки інвестиційного ризику інозем-
ного інвестора, узагальнені основні показники оцінки та критерії порів-
няння ризику інвестиційного проекту. Також розглянуто механізм оцінки
економічного ефекту від управління ризиками іноземного інвестора.

ANNOTATION: The methodological aspects of the foreign investor real
investments project risks management and risks based approach were
analyzed in the article. The essence and methods of the foreign investor’s
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investment risk assessment were studied and analyzed, the basic indexes of
estimation and criteria for comparison of investment project’s risk were
generalized. We considered the mechanism of the economic effect estimation
of the foreign investor risks management.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. класифікація інвестиційних ризиків, концептуальна
схема врахування та управління ризиком іноземного інвестора, принципи
управління ризиками, функції інвестиційного ризику, економічний ефект
аналізу та управління ризиками.

У вітчизняній та іноземній науковій літературі багато уваги
приділено розгляду питання управління інвестиційним процесом
та аналізу інвестиційного ризику. Серед учених, що активно зай-
маються розглядом цього питання, можна назвати І. А. Бланка,
В.В. Вітлінського, С.І. Наконечного, Р.В. Пікуса, Є.Д. Соложен-
цева, Н.В. Хохлова та ін. У працях багатьох учених розкривають-
ся питання стосовно оцінки ефективності альтернативних інвес-
тиційних проектів з урахуванням ризику, використовуючи
математичні методи та моделі. Однак питанню управління ризи-
ком іноземного інвестора приділяється недостатньо уваги.

Метою даної роботи є аналіз ключових ризиків, притаманних
інвестиційному проекту іноземного інвестора, а також побудова
концептуальних схем врахування та управління ризиком інозем-
ного інвестора. Основна увага приділяється реалізації реальних
інвестицій, оскільки саме цей вид інвестицій має найбільший
вплив на розвиток певної галузі та економіки країни, що приймає
іноземні інвестиції, у цілому.

Проаналізувавши теоретичні погляди на сутність інвестицій,
можна сказати, що інвестиції — це складне та змістовне поняття,
що інтегрує різні економічні процеси, які впливають на виробни-
цтво, розподіл, обмін та споживання національного продукту,
тобто вони є фундаментальною основою суспільного відтворення
[4, с. 304].

Найчастіше на практиці інвестиційний проект — це об’єкт ре-
ального інвестування. Під реальними інвестиціями (капітальними
вкладеннями) в подальшому будемо розуміти вкладання коштів в
основні засоби підприємства з метою забезпечення його росту у
майбутніх періодах, отримання поточного доходу або вирішення
окремих соціальних задач.

Предметом капітальних вкладень іноземного інвестора мо-
жуть бути придбання цілісних майнових комплексів; нове будів-
ництво об’єкта з завершеним технологічним циклом; реконструк-
ція та модернізація існуючого виробництва; оновлення окремих
видів обладнання (заміна у зв’язку з фізичним чи моральним зно-
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сом або придбання нового обладнання у зв’язку з ростом обсягів
виробництва) [1, с. 43—44].

Розуміння інвестицій, як засобу досягнення стратегічних цілей
підприємства, ставить їх на один рівень зі стратегічними цілями:
«Інвестиційні рішення — невід’ємна частина стратегічного пла-
нування, що виникає, скоріше, паралельно з ним, аніж є його на-
слідком» [6, с. 161].

У більшості випадків для забезпечення тих чи інших цілей,
компанія повинна отримувати достатній прибуток, тому ціллю
інвестиційного проекту є не тільки його окупність, але й отри-
мання достатнього прибутку протягом визначеного періоду. Як
наслідок, загальним інвестиційним ризиком є ймовірність не-
отримання достатнього прибутку. Інвестиційна діяльність інозем-
ного інвестора у всіх формах і видах обтяжена ризиком. Наслідки
недооцінки ризику або його неадекватної оцінки можуть бути як
допустимими, так і критичними для окремого проекту чи компа-
нії в цілому.

Критичний ризик — ризик, за якого виникає неплатоспромож-
ність підприємства; збитки можуть досягти величини, рівної
майновому стану підприємства [4, с. 185]. Модель розрахунку
критичного ризику для іноземного інвестора, на нашу думку, по-
винна мати наступний вигляд:
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де Wi — величина критичного ризику і-го інвестиційного проекту;
Si

inv — величина вкладень в і-й інвестиційний проект;
pi

in — імовірність настання несприятливих подій, спричине-
них внутрішніми для інвестиційного проекту факторами;

pi
out — імовірність настання несприятливих подій, спричине-

них зовнішніми для інвестиційного проекту факторами;
n — кількість альтернативних інвестиційних проектів, що роз-

глядаються в процесі прийняття рішення іноземним інвестором.
Кожному інвестиційному проекту притаманна певна структу-

ра ризиків, реалізація яких може у різному ступені впливати як
на успіх його здійснення, так і на фінансовий стан іноземного ін-
вестора. Саме тому необхідно приділяти особливу увагу ризикам,
притаманним реалізації інвестиційного проекту.

При розробці проекту в тій чи тій країні приходиться вра-
ховувати різні ризики. У самому загальному плані ризики мож-
на розділити на ризики ділового середовища (національного



236

та міжнародного) і проектні ризики, пов’язані з реалізацією
даного проекту.

Ризики ділового середовища діляться на три групи [5, с. 105—
107]:

І. Ризики міжнародного ділового середовища, що залежать від
дії таких факторів, як стан кон’юнктури світових ринків і зміна
цін на продукцію проектної компанії; джерела фінансування для
реалізації проекту; динаміка відсоткових ставок, що визначають
потоки грошових коштів; доступність фінансових коштів з різних
джерел.

ІІ. Ризики національного ділового середовища, до яких відно-
сяться: політичні ризики; макроекономічні ризики; мезоекономіч-
ні — рівень розвитку галузей економіки (наприклад, паливно-
енергетичного сектору).

ІІІ. Проектні ризики, пов’язані з реалізацією конкретних інве-
стиційних проектів, включають: ризик збільшення реальних ви-
трат на фінансування проекту над запланованими. На рівень цьо-
го ризику впливають: інфляція, зміна відсоткових ставок, курсів
валют, затримки термінів будівництва, підвищення будівельних
затрат, недостача сировини і палива і таке інше; ризик недостат-
нього рівня доходів проектної компанії у порівнянні із заплано-
ваними, на які впливають: ціни, попит на продукцію і комбінація
цих факторів у виді ризику зміни операційної маржі; ризик втра-
ти інвестицій і доходів по інвестиціям, а також можливості їх пе-
реводу в країну походження іноземного інвестора.

При здійсненні реального інвестування для оцінки ризику ін-
вестиційного проекту іноземного інвестора пропонуємо наступну
класифікацію ризиків:

 залежно від галузі економіки, в яку планується здійснювати
реальне інвестування: ризики, притаманні промисловості (відсут-
ність сировини, нерозвиненість інфраструктури, підвищення цін;
нестабільність попиту на продукцію чи його відсутність та ін.);
ризики, притаманні сільському господарству (несприятливі пого-
дні умови; підвищення цін на пальне/корми для тварин; інші
форс-мажорні обставини);

 залежно від того, в якій сфері реалізується інвестиційний
проект: ризики, притаманні виробництву готової продукції; ризи-
ки, притаманні виробництву напівфабрикатів для їх подальшого
використання у виробництві іншими суб’єктами господарюван-
ня; ризики, притаманні сфері послуг;

 залежно від природи виникнення інвестиційного ризику:
ризики, спричинені стихійними лихами та іншими форс-мажор-
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ними обставинами, на виникнення яких не можливо вплинути;
ризики, спричинені невиконанням договірних зобов’язань контр-
агентів; ризики, спричинені діями чи бездіяльністю учасників
проекту (керівництво, технічний персонал та ін.);

 залежно від політичної та економічної ситуації в країні та
світі в цілому: ризики, спричинені нестабільною політичною си-
туацією в країні, що приймає інвестиції; ризики, спричинені не-
стабільною політичною ситуацією в країні походження іноземно-
го інвестора; ризики, спричинені недостатністю власних коштів
інвестора для завершення проекту.

Особлива увага повинна приділятися галузі економіки, в яку
здійснюється/планується здійснити інвестування. Саме галузь
економіки є визначальною при аналізі, врахуванні та подальшо-
му управлінні ризиком іноземного інвестора — різним галузям
економіки притаманний різний набір інвестиційних ризиків, що
в першу чергу залежить від еластичності попиту на то-
вар/послугу, яка буде виготовлятися після реалізації інвестицій-
ного проекту. Чим більша еластичність товару/послуги — тим
вище ризик, притаманний інвестиційному проекту на стадії його
впровадження.

Також відмітимо, що ризик на стадії експлуатації реальних ін-
вестицій передбачає наявність ризиків виробничої (техніко-
технологічної, комерційної, соціальної), економічної (сфера ефек-
тивного управління використанням ресурсами) і фінансової сфе-
ри діяльності підприємства. При цьому стабільний стан фірми
визначається в трьох сферах: ринковій, виробничій та фінансовій.
Ринкова стійкість забезпечує зовнішню рівновагу; виробнича —
внутрішню, а фінансова стійкість дозволяє збалансувати зовніш-
ню та внутрішню рівновагу, формуючи, тим самим, економічну
стійкість суб’єкта господарської діяльності.

Необхідно зазначити, що ризиками, які характерні для усього
життєвого циклу реальних інвестицій, є політичні ризики, що біль-
ше за всі інші мають вплив на фінансову та маркетингову сфери
діяльності підприємства.

У відповідності з документами багатостороннього агентства
(MIGA) основними політичними ризиками є не конвертованість
валюти або введення дискримінаційного обмінного курсу; немож-
ливість переведення дивідендів; націоналізація чи експропріація
(повністю або частково) компанії або вкладених активів; зміни в
праві власності на землю, обмеження права користування на
умовах оренди або надання прав власності; встановлення нових
податків; зміна норм бухгалтерської звітності [9, с. 105—111].
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До ризиків, актуальних для всіх етапів освоєння реальних ін-
вестицій, відносяться також негативні відхилення в купівельній
спроможності грошових засобів — інфляційні та валютні ризики.

Оцінка та управління ризиком інвестиційного рішення є скла-
довим елементом концепції аналізу іноземних інвестицій. Тому
систему врахування та управління ризиками можна представити,
з одного боку, як невід’ємну складову системи більш високого
рівня, з іншого ж боку, як окрему цілісну ієрархічну систему, що
має свою власну внутрішню структуру логічно взаємопов’язаних
складових елементів (рис. 1 і 2).

Аналіз ризику та виб ір 
інвестиц ійного проекту

Придбання цілісних 
майнових комплексів Нове виробництво Реконструкція/модернізація 

існуючого п ідприємства
Оновлення окремих 
видів обладнання

Ідентиф ікація та фіксація 
ризиків, притаманних 
інвестиц ійного проекту 
іноземного інвестора

Ризики міжнародного 
ділового середовища

Ризики нац іонального 
ділового середовища

Проектні 
ризики

Якісна оцінка конкретного виду ризику

Побудова моделі вибору інвестиц ійного  проекту  з урахуванням ризику

Кількісний анал із ризику інвестиц ійного  проекту іноземного інвестора

Прийняття /відхилення проекту

Кількісний аналіз ризику інвестиційного проекту іноземного інвестора

Ідентифікація та фіксація
ризиків, притаманних
інвестиційному проекту
іноземного інвестора

Рис. 1: Концептуальна схема
врахування ризику іноземного інвестора

У процесі здійснення аналізу ризику інвестиційного проекту
та його врахування ми пропонуємо наступну послідовність дій.

І. У першу чергу необхідно визначитися із предметом капіталь-
них вкладень та здійснити фіксацію ризиків, обмежити ступінь
існуючих ризиків. Для цього можна використовувати, зокрема,
анкетування спеціалістів, а також досвід впровадження аналогіч-
них проектів. Зазначимо, що залежно від виду капітальних вкла-
день (придбання цілісного майнового комплексу; нове будівницт-
во; реконструкція/модернізація існуючого підприємства; онов-
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лення окремих видів обладнання), інвестиційному проекту інозем-
ного інвестора буде притаманний певний набір ризиків, що повин-
ні бути враховані при подальшому аналізі.

ІІ. На другому етапі ми пропонуємо здійснити якісний аналіз
ризиків та здійснити їх ранжування за ступенем критичності для
інвестиційного проекту.

ІІІ. На третьому етапі здійснюється кількісний аналіз ризику, ви-
являються «вузькі місця» проекту та проводиться оцінка його фі-
нансової стійкості. Кількісний аналіз інвестиційного ризику здійс-
нюється за допомогою методів, наведених у працях [2—4].

IV. На четвертому етапі доцільно здійснити корегування або
доповнення вихідних даних проекту за результатами попередніх
розрахунків та фінансової оцінки. Також необхідно провести кін-
цеві розрахунки, детальний аналіз отриманої інформації, оцінку
ефективності інвестицій та оцінку ризику [7, с. 27].

V. На кінцевому етапі проводиться інтерпретація результатів
аналізу та підготовка звіту про доцільність здійснення інвести-
ційного проекту. Якщо ризики можуть призвести до значних змін
реалізації проекту чи неефективності (збитковості), необхідно
прийняти відповідне рішення: прийняття інвестиційного проекту
з усіма притаманними йому ризиками, зробивши максимальний
акцент на його дохідності; прийняття інвестиційного проекту част-
ково (після проведення заходів мінімізації інвестиційних ризи-
ків); відкладання інвестиційного проекту на певний час (до по-
кращення політичної ситуації в країні; зменшення впливу факто-
рів, що призводять до виникнення інвестиційного ризику та ін.);
відмова від проекту або вибір альтернативного проекту, якому
притаманний менший ризик.

У будь-якому разі для прийняття рішення про вкладання капі-
талу необхідно володіти інформацією, що підтверджує три основні
тези: забезпеченість повного повернення вкладених коштів; пе-
редбачуваний прибуток повинен бути достатнім, щоб забезпечи-
ти привабливість обраного виду інвестування порівняно з інши-
ми можливостями; передбачуваний прибуток повинен компен-
сувати ризик, який виникає через невизначеність кінцевого ре-
зультату [11, с. 107].

У процесі свого існування інвестиційний проект повинен за-
безпечувати досягнення двох головних цілей бізнесу: отримання
достатнього прибутку на вкладений капітал та підтримання стій-
кого фінансового стану [7, с. 25].

Оскільки у ході реалізації інвестиційного проекту можуть ви-
никнути ризики, що були враховані недостатньо, або зовсім не
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були враховані, іноземному інвестору необхідно, ще на стадії
аналізу та прийняття інвестиційного проекту, розробити методи
управління інвестиційними ризиками.

Управління ризиком — багатокроковий процес, що має на ме-
ті зменшити або компенсувати збитки для об’єкта інвестування
при настанні несприятливих подій. Важливо розуміти, що мінімі-
зація збитку та зниження ризику — не адекватні поняття. Друге
означає або зменшення можливого збитку, або зниження імовір-
ності настання несприятливих подій. У той же час існують різно-
манітні фінансові механізми управління, наприклад страхування,
що забезпечують компенсацію збитку, не впливаючи ані на його
розмір, ані на ймовірність настання [12, с. 16].

Концептуальна схема управління ризиком, що ми пропонуємо
для іноземного інвестора, наведена на рис. 2.

Прийняття 
інвестиц ійного проекту

Ранжування ризик ів за ступенем їх критичност і для 
проекту . Встановлення допустимого р івня ризику

Вибір методів зменшення ступеня ризику 

Прийняття Зниження /
Пом’якшення

Розподіл
Відхилення /модифікація 

проектуПередача

Контроль результат ів

Перепрофілювання

Проведення конкретних заход ів щодо 
зменшення ступеня ризику

Рис. 2. Концептуальна схема
управління ризиком іноземного інвестора

В процесі управління ризиками ми пропонуємо дотримувати-
ся наступних принципів: усі дії в процесі управління ризиками
мають проводитись із застосуванням методів командної роботи;
для більш ефективної роботи необхідно забезпечити рух інфор-
мації між усіма рівнями управління, що забезпечить вчасне вияв-
лення поточних і можливих у майбутньому проблем; обговорен-
ня майбутніх подій в очікуванні гіршого результату сценарію
дозволить ефективно ідентифікувати потенційні проблеми реалі-
зації проекту та розробити стратегію дій, що забезпечить більшу
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вірогідність сприятливих подій; виявлення можливих ризиків, що
притаманні інвестиційному проекту повинні бути чітко зафіксо-
вані для можливості їх подальшого усебічного аналізу та розроб-
ки заходів щодо управління інвестиційними ризиками.

При здійсненні процесу управління ризиками інвестиційного
проекту іноземного інвестора послідовність дій буде наступна:

І. На першому етапі доцільно здійснити ранжування ризиків за
ступенем їх критичності для проекту та встановити допустимий
рівень величини можливих збитків, досягнення якого буде сигна-
лом для конкретних дій іноземного інвестора.

ІІ. На другому етапі здійснюється вибір методів впливу на ри-
зик та проводяться конкретні заходи щодо зниження ступеня ри-
зику. Залежно від рівня ризику ми пропонуємо наступні способи
зменшення ризику:

1. Прийняття шляхом створення системи резервів та/або плану-
вання дій на випадок непередбачених обставин.

2. Зниження/Пом’якшення — зменшення ймовірності збитків
та/або зниження важкості втрат через підписання довгострокових
договорів на реалізацію продукції і поставку ресурсів; викорис-
тання механізму партнерства; політичне лобіювання інтересів;
застосування контрактів з фіксованою ціною.

3. Розподіл (дисипація): предметний; у часі; по поставкам; по
покупцям; по джерелам кредитування.

4. Передача — створення страхових резервів: виробничих по-
тужностей, матеріальних, фінансових; передача ризику зовніш-
нім страховим компаніям; розподіл відповідальності між учасни-
ками (Claim — менеджмент): надання юридичних гарантій
неналежного виконання контракту (гарантія завершення робіт по
проекту, гарантія повернення авансу); застава (депонування кош-
тів учасником тендеру; депонування коштів підрядника,
пов’язаних з можливою несплатою митних зборів; застава акти-
вів підрядника); система взаємних штрафних санкцій; утримання
частини платежів по контракту; реалізація механізму банківських
гарантій: обмежені та необмежені гарантії в часі і сумі платіжних
зобов’язань; гарантія покриття непередбачених витрат по проек-
ту; застосування спеціальних форм розрахунків: форфейтингу-
вання; акредитиви; факторинг; вексельна форма розрахунків; хе-
джування: опціони; ф’ючерси; свопи.

5. Перепрофілювання — замороження інвестиційного проекту
та реалізація іншого, який у зазначених умовах зможе принести
прибуток, що перекриє понесені збитки від реалізації першого
інвестиційного проекту.
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6. Відхилення/модифікація проекту: відмова від інвестиційно-
го проекту; модифікація рішень по організації інвестиційного
проекту; модифікація технологій виконання робіт; передача час-
тини діяльності (посередництво, субпідрядники).

ІІІ. На третьому і останньому етапі відбувається контроль
отриманих результатів від управління інвестиційними ризи-
ками.

Зазначимо, що методи управління інвестиційним ризиком та
затрати, що за чим прослідують, повинні бути заздалегідь врахо-
вані іноземним інвестором. Саме тому ми пропонуємо скориста-
тися моделлю оцінки економічного ефекту аналізу та управління
ризиками інвестиційного проекту, що характеризує перевищення
результатів управління ризиками над затратами в процесі управ-
ління.

Показник економічного ефекту аналізу та управління ризика-
ми необхідно розраховувати за наступною формулою [10]:

Єур = Рур – Зур, (2)
де Рур — результат управління ризиками (прогнозне зниження
ступеня впливу на хід реалізації інвестиційного проекту іденти-
фікованих ризиків, як кінцевий результат їх обробки);

Зур — затрати в процесі аналізу та управління ризиками.
У свою чергу показники «Результат управління ризиками» та,

відповідно, «затрати в процесі аналізу та управління ризиками»
розраховуються за формулами (2) та (3) [10]:
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де Рур — результат управління ризиками (прогнозне зниження
ступіня впливу на хід реалізації інвестиційного проекту іденти-
фікованих ризиків, як кінцевий результат їх обробки);
Моі — сподівані втрати, спричинені впливом і-го ідентифіко-

ваного ризику;
Мі — сподівані втрати, спричинені впливом і-го ідентифікова-

ного ризику після проведення заходів щодо його зниження
(пом’якшення, дисипація, відхилення, передача);

N — кількість ідентифікованих ризиків.
Модель розрахунку затрат у процесі аналізу та управління ри-

зиками, що представлена у роботі О. Нетишкіної [10], не врахо-
вує той факт, що розрахувати показники фактичних втрат на зме-
ншення впливу не ідентифікованих ризиків не представляється
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можливим. Тому, модифікована модель оцінки затрат у процесі
аналізу та управління ризиками має наступний вигляд:

,ЗЗ
1

ф
1

урфур ∑∑
==

+=
N

i
i

N

i
i НI  (4)

де Зур — затрати в процесі аналізу та управління ризиками;
Іфі — фактичні втрати від проявлення і-го ідентифікованого

ризику;
Нфі — фактичні витрати на зменшення впливу і-го ідентифіко-

ваного ризику.
Отже за результатами проведеного дослідження слід відміти-

ти, що ризик та результати його аналізу та вимірювання суттєво
впливають на рішення щодо прийняття інвестиційного проекту
іноземним інвестором.

Адекватна оцінка ризику необхідна передусім для залучення
іноземних інвесторів до України задля пожвавлення темпів роз-
витку економіки країни та недопущення її стагнації. Вона дозво-
ляє оцінити можливі втрати, запланувати процедури для можли-
вого їх зниження, а також визначити економічний ефект від
управління ризиками.

Наведена класифікація ризиків, притаманних здійсненню реаль-
ного інвестування, на нашу думку допоможе іноземному інвесто-
ру не тільки здійснити структурований аналіз, але й надасть мож-
ливість чітко визначитися з направленням інвестиційного проек-
ту (промисловість, сфера послуг та інше) та усіма ризиками, при-
таманними реалізації кожного конкретного проекту.

Зазначимо також, що чіткий механізм управління інвестицій-
ним ризиком надає можливість іноземному інвестору приділяти
основну увагу реалізації інвестиційного проекту та отриманню
прибутків від інвестиційної діяльності.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ
КРЕДИТНИХ РІШЕНЬ НА ПІДҐРУНТІ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
КРЕДИТНОГО СКОРИНГУ

АНОТАЦІЯ. Розглядається актуальна проблема створення автома-
тизованої системи підтримки прийняття кредитних рішень на підґру-
нті інформаційної системи кредитного скорингу. Відображається
процес розбудови математичної моделі кредитного скорингу, побудо-
ва відповідного конструктивного алгоритму створення інформаційної
системи кредитного скорингу, а також розробка на їх основі приклад-
ного програмного забезпечення для автоматизації процесу прийнят-
тя кредитних рішень.
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