
ТЕОРІЯ ІНВЕСТИЦІЙ

9

Достоїнством будь-якої системи або процесу є те,
що можна визначити надійність функціонування і мож-
ливість підтримувати їх у працездатному стані. Це твер-
дження повністю можна віднести до визначення ступе-
ня ризиків інвестиційного процесу, бо швидкоплинні
зміни в глобалізованому світі економічних взаємовід-
носин надають критерію надійності все більшу зна-
чимість. Математичний інструментарій розрахунку ри-
зиків інвестиційного клімату є молодою наукою, але за
останні десять років вона стала сильно розвиватись і
продовжує швидко прогресувати [1].

Формально об'єктом вивчення процесів виявлення
ризиків інвестиційних процесів є самі інвестиційні про-
екти, які можна уявити як складні економіко-юридичні
й економіко-математичні системи, а також всі побічні
елементи, які є структурно неподільними складовими
всього процесу залучення коштів у економіку держави.
Прості інвестиційні проекти, які навіть немає сенсу ди-
ференціювати з точки зору виникнення ризиків, досить
легко піддаються обрахунку ступеню виникнення ризи-
ку. Інша річ, коли мається справа зі складними проекта-
ми, які мають розгалужену структуру впливу ризиків на
всіх рівнях і у всі періоди їхнього функціонування, то
необхідно розглядати з точки зору всіх критеріїв впли-
ву негативних факторів на надійність процесу. Якщо
структурна деталізація системи ризиків проведена так
глибоко, що система має характер простих підсистем,
тоді простіше, поелементно розклавши її на частини,
визначити вплив ризик-факторів на сам процес інвесту-
вання, а в кінці, просумувавши всі негативні процеси, ви-
нести кінцеве рішення — чи варто інвестору вкладати
кошти і проект [2].
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Достовірність кінцевого рішення щодо привабливості вкладання інвестицій в промислово-

сільськогосподарські підприємства повинна бути математично обгрунтованана основі тих еко-

номіко-фінансових критеріїв, які реально визначають стан справ щодо об'єктів інвестування.

Математичний апарат такої дії повинен чітко визначити доцільність вкладення коштів, бо в умо-

вах рецесійних явищ помилки у визначенні правильності прийняття рішень зазвичай закінчу-

ються банкрутством.

Authenticity of eventual decision on the attractiveness of insetting of investments in industrially-

agricultural enterprises must be mathematically reasonable on the basis of those economic criteria

which really determine the state of businesses on objects of investing. The mathematical vehicle of

such action must clearly define expediency of investment of money, because in the conditions of the

recesion phenomena, errors in determination of rightness of making decision usually end with

bankrusy.

Коли визначені завдання інвестора щодо математич-
ного визначення не задовольняють заданий рівень без-
пеки інвестиційного проекту, тоді має місце похибка 1-
го роду. Її ймовірність (a) назвемо ризиком інвестора,
який задав ступінь надійності.

Якщо гіпотеза о хибна, тоді справедлива альтер-
нативна гіпотеза 1 про те, що рівень захисту не був
досягнутий. Якщо ж інвестор все ж таки йде на ризик,
запускає інвестиційний проект і він реалізовується, тоді
має місце похибка 2-го роду. Її ймовірність (b) назвемо
ризиком виконавця розрахунку, який базував свої роз-
рахунки на даних економістів, юристів і математиків.

Зазвичай необхідно задати значенняa або b, а зна-
чення інших величин визначаються так, щоб при розра-
хунках на надійність інвестиційного проекту мінімізува-
ти ризик взагалі.

Для інвестиційних проектів можна застосувати при-
пущення, що розподіл часу відновлення життєздатності
проекту є логарифмічно нормальним. Логарифмічно
нормальний розподіл виявляється тоді, коли досліджу-
вана система має кінцеві середнього і середньо квад-
ратичного відхиленняі, а також можливості визначення
випродуковуючої функції ризик-моментів.

В принципі важливо знати розподіл вибіркових се-
редніх і випадкових величин ризиків, які розподіляють-
ся за законом, що відмінний від нормального, наприк-
лад за логарифмічно нормальним. Допускається, що ви-
падковий ризик-фактор  може розподілитися за за-
коном, який відмінний від нормального, але має похідну
функцію моментів. Необхідно максимально збирати
дані >�про цей ризик-фактор аж доти, поки не будемо
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мати достатній обсяг інформації. В результаті розподі-

лу набраних даних про ризик-фактор  його значення
наближається до нормального  при збільшенні кіль-
кості інформації про нього.

Гранична теорема встановлює, що якщо випадкові

величини ризик-факторів  мають розподіл, для якого
існує похідна функція моментів,  середнє і середньо
квадратичне відхилення d, тоді граничний розподіл ви-

падкових ризиків  (1) є нормальним із се-
реднім, рівним нулеві, і дисперсією, рівною одиниці.
Дане положення розповсюджується і на логарифмічний
нормальний розподіл.

Дуже важливим є ще визначення часу дії ризик-фак-
тора на інвестиційний процес. Тут також можна скорис-
татися граничною теоремою. Згідно з її трактуванням
мінімальна величина даних по ризик-факторам може
бути задана якимось числом , цією величиною можна
скористатися в подальших розрахунках. Прийнятливий
час дії ризик-фактора можна визначити:

(2),
де  — час дії ризику за аналогом з іншими інвес-

тиційними проектами;

  — абсолютне значення квантиля нормально-
го розподілу, визначене за ризиком у групі розрахунків
ризику (b);

 — вибіркове середньо квадратичне відхилення
за результатами розрахунків на надійність захисту ін-
вестиційного проекту;

  — число контрольних тестів на надійність систе-
ми інвестиційного проекту.

 У результаті розрахунку вважається цілком прий-
нятним   (3),

де Тz — заданий час дії ризик-фактора.
Щоб формули (1) і (2) привести до необхідного виг-

ляду, необхідно прийняти певні визначення і умови:
— час визначення дії ризик-фактора визначається

як ціль групи розрахунків ризиків, якою вона повинна
керуватись при забезпеченні точності ймовірності пра-
вильного рішення;

— в формулі (3) повинен бути використаний знак
рівності, бо вимагається тільки конкретне значення дії
ризик-фактора;

— після того як визначені ступені відповідальності
інвестора і виконавця розрахунків, необхідно визначи-

ти нормальний розподіл для визначення значення ;
— потім необхідно розрахувати коефіцієнт варіації

.
Тоді отримаємо:

(4),

(5).
Обрахунки за даним виразами на визначення терм-

іну дії ризик-факторів можна використати для визначен-
ня співвідношення , виходячи з якого можна знай-
ти оцінки середніх квадратичних відхилень визначення
терміну дії ризику, які задаються інвестором.

Стабільність розвитку промислового підприємства
визначається певним набором економічних змін y.... yп,
які характеризують стан фінансових показників, визна-
чають, що відсутні збурюючі ризики. Отже, рівняння ста-
ну описується диференціальним рівнянням [3]:

(6).
У цьому рівнянні y 1 .... y — функції змінних: рента-

бельності, норми прибутку, прибутковості, доходу і т.д.
За відсутності збурення побічними ризиками рівнян-

ня стану економічної системи має вигляд:
 (7).

При виявленні ризиків, які визначаються величиною
xj, можна безпосередньо визначити значення стійкості
стану:

 (8).
 При впливі ризик факторів інвестиційного процесу

можна враховувати, що внутрішні ризик-фактори від-
сутні (Rвн = 0). Тоді зовнішні подразники  можуть виз-
начатися невідомим числом l.

Тоді (9),
де Zn — постійно діючий ризик збудження зовніш-

нього впливу, тоді коефіцієнт стійкості виразиться:
 (10).

де C0 — показник не стабільності директивних дер-
жавних актів щодо інвестиційної діяльності;

 — показник внутрішньої стабільності.
Звідси виходить, що при зрівнянні зовнішнього ри-

зику і внутрішньої стабільності промислове підприєм-
ство може продовжувати функціонувати.

При величинах f i (t), які будить перевищувати допу-
стимі норми функціонування промислового підприєм-
ства, можна зробити висновок, що воно може припини-
ти свою діяльність.

Отже критерій x
i
(t) = y

i
(t) — f

i
(t) (11) буде визнача-

ти величину ринкових збурень. При коефіцієнтній
стійкості f

i
(t), що буде дорівнювати коефіцієнтові стаб-

ільності y
i
(t) (y

i
(t) = f

i
(t)) (12), буде однозначно виріше-

но, що економічна система стабільна. Звідси виходить,
що f

i
(t) ніколи не повинно перевищувати y

i
(t).

Ризик-фактор x
i
(t) появляється тільки тоді, коли

коефіцієнт стійкості починає перевищувати коефіцієнт
стабільності.

 Будь-яка економічна система може сприйняти або
не сприйняти фактори ризику. З одного боку, ці факто-
ри є побічними і її не стосуються, а з іншого боку, вони
через інші ризик моменти зможуть якимось чином впли-
нути на систему, але чи вона на це відреагує; визначен-
ня стану сприйняття ризик факторів можна позначити
рівнянням:

(13),
де P

z
 — постійно діючий фактор не безпосередньо

промислове підприємство, а на інші промислові об'єкти,
з якими досліджуване підприємство має виробничі зв'яз-

ки. При добутку P
z
 = 0, величина  = Z — стійкість,

адекватна збуренню, що приводить до надійності фун-
кціонування.

Для стабілізації розвитку або рівномірної роботи,
запобігаючи впливу ризиків, кожне промислове підпри-
ємство проводить відповідні заходи, які унеможливлю-
ють зрив його діяльності. Відповідно ці напрацювання
не можуть виходити за рамки якихось фінансово-ресур-
сних критеріїв, які унеможливлювали б діяльність цьо-
го підприємства. Фактично все зводиться до виявлення
внутрішнього ризику, або точніше — визначення межі
напрацювань, які запобігли б ризику. Відомо, що з на-
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рощуванням фонду стабілізації — саме основа фінан-
сової стійкості — зменшується за експоненціальним
розподіл. Звідсіля виходить, що ймовірність роботи
може бути виражена рівнянням:

 (14).

звідси , де l величина виникнення ризиків.
Характерно рисою експонентного розподілу ризиків
при інвестуванні є те, що сам інвестиційний проект не
має ще напрацювань і умовно величину F(t) на початку
можна визначити за 1, допустивши, що процес має
надійність забезпечену надійністю систем, які його
сформували.

Вплив ризиків на інвестиційні процеси може мати не
постійний характер. В одні моменти ризики можуть по-
з'являтися, в інші — зникати. Відповідно найбільшу не-
безпеку несуть ризики, які мають концентровану форму,
або ударну. В такому випадку вони можуть об'єднува-
тись і нанести бізнес-проекту нищівний удар, від якого
вже неможливо буде оговтатись, але такі ударні ризик
— фактори виникають випадково, опісля вони щезають
і ризик зводиться до нуля. Витримавши такі удари ризик-
факторів промислове підприємство знову стабілізує ро-
боту. При цьому ударні ризик-фактори є незалежними
випадковими величинами з функцією розподілу G(t).
Проміжними між такими ударами є експонентно розпод-
іленими випадковими процесами з параметром a. При
цьому стабільність інвестиційного об'єкта промислово-
го підприємства може бути задана рівнянням:

(15),

де k — ймовірність того, що ризик-фактори, явля-
ють собою суму ударів на перевищуючу величину (х) за-
конодавчого забезпечення;

 — ймовірність того, що за час [0, t]
виникне рівно k ризиків.

Таке визначення в принципі є достатнім, щоб слугу-
вати основою для більшості прикладних досліджень.
Тому оцінка надійності від впливу ризиків здійснюється
в залежності від її призначення на основі кількісних по-
казників, які відображають ту чи іншу суттєву сторону
процесу інвестування. Перерахуємо найважливіші по-
казники надійності функціонування інвестиційних про-
ектів:

1. Ймовірність того, що інвестиційний проект про-
працює без впливу ризиків на якомусь інтервалі часу.

2. Коефіцієнт спротиву негативним тенденціям і
здатність бути в працездатному стані.

3. Сума фінансових витрат, яка необхідна для під-
тримки працездатності інвестиційного проекту при
впливі на нього різносторонніх ризиків.

Приведені показники вже дозволяють оцінити, на-
скільки складні проблеми виникають при обрахунку
ризиків інвестиційної діяльності. Щоб їх вирішити, не-
обхідні відомості з найрізноманітніших економічних та
правових дисциплін, а особливо з математики. Точні ма-
тематичні визначення показників дії ризик-факторів
роблять можливим і необхідним застосування матема-
тичних методів, головним чином, імовірнісних і оптимі-
заційних. Використання математичного апарату дає
можливість вирішити ряд завдань щодо розрахунку ри-
зиків інвестиційних процесів:

а) моделювання динаміки виникнення ризиків на
початку становлення інвестиційного проекту і в процесі
його реалізації;

б) оцінки показників надійності функціонування фі-
нансового проекту;

в) вирішення завдань оптимізації, які пов'язані з
підтримкою і відновленням функціонування інвестицій-
ного проекту, після нанесення йому значних завад з
реалізації;

г) дослідження показників ризик-факторів у їх за-
лежності від структурно-функціональних зв'язків.

Всі ці розрахунки є важливими у випадку, коли інвес-
тиційний проект піддано сильному зовнішньому тиску
різних негативних чинників. Запобіжні заходи, які зап-
ропоновані для відвернення небезпек, можуть мати,
принаймні таке значення, як повернення до початку за-
думу інвестиційного проекту. І, навпаки, ті самі заходи,
які необхідні для відновлення процесу реалізації інвес-
тиційного задуму, можуть оперативно змінити стан
справ на краще і не потрібно буде вносити значні фінан-
сові вкладення на його підтримку.

Можна розрізнити раптові відмови реалізації інвес-
тиційного проекту, внаслідок лавиноподібного впливу
ризиків, і поступові, коли нагромадження дрібних ри-
зик-факторів тільки в часі може зруйнувати бізнес-про-
ект [3]. Раптова дія ризиків практично моментально пе-
реводить реалізуючий інвестиційний проект з працез-
датного стану до повного знищення. Про поступові
відмови можна говорити в тих випадках, коли задовіль-
не функціонування бізнес-програми зберігається в де-
якій допустимій галузі характерних і залежних від часу
параметрів. Розрахунки і спостереження за вектором
параметрів інвестиційних небезпек дає можливість про-
гнозувати стан працездатності проекту [4; 5]. Ось чому
можливості застосування стратегії попереднього роз-
рахунку ризиків інвестиційних проектів має елемент
можливих варіацій вже в процесі реалізації самого про-
екту. На цій стадії розрахунку ризиків можна звільнити
сам розрахунок від надмірного математичного супро-
воду, від педантизму тих доказів, які є очевидними, і не
загромаджувати ними звітність. У результаті маємо не
опис варіантів розрахунку, а конкретний висновок. Ось
чому дуже важливо ілюструвати твердження і навіть
саму постановку питань, які розглядаються конкретним
висновком. Це дозволяє створити достатній запас на-
глядних економічних і юридичних представлень про пер-
спективи інвестиційного проекту.
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