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Модель оптимізації формування пакету інвестиційних проектів в умовах 

невизначеності 

Важливою умовою розвитку підприємства у відповідності з вибраною 

економічною та фінансовою стратегією є його ефективна інвестиційна 

політика [1]. Економічний розвиток та інвестиційна активність є 

взаємообумовленими процесами, тому підприємство повинно приділяти 

постійну увагу питанням ефективного управління інвестиціями. 

Інвестиційна діяльність підприємства підпорядковується 

довготерміновим цілям його розвитку і тому повинна проводитьсь у 

відповідності з розробленою політикою. 

Розробка інвестиційної діяльності підприємства охоплює такі основні 

етапи: формування окремих напрямків інвестиційної діяльності підприємства 

згідно з стратегією його економічного та фінансового розвитку, дослідження 

та врахування умов зовнішнього інвестиційного середовища та кон’юнктури 

інвестиційного ринку, пошук окремих об’єктів інвестування та оцінка їх 

відповідності напрямках інвестиційної діяльності підприємства, забезпечення 

високої ефективності інвестицій, забезпечення мінімізації рівня ризиків, 

пов’язаних з інвестиційною діяльністю, визначення необхідного обсягу 

інвестиційних ресурсів та оптимізація структури їх джерел. 

Для формування політики управління інвестиціями підприємства  

О. Гуриненко [1] наводить такі етапи: 

1. Аналіз стану інвестування в попередньому періоді. На даному етапі 

розглядається рівень інвестиційної активності підприємства в попередньому 

періоді та ступінь завершеності початих раніше інвестиційних проектів та 

програм. 

2. Визначення загального обсягу інвестування в майбутньому періоді. 

3. Підготовка бізнес-планів інвестиційних проектів. 

4. Оцінка ефективності інвестиційних проектів. 



5. Формування портфелю інвестицій. 

6. Забезпечення реалізації окремих інвестиційних проектів та 

інвестиційних програм. 

Постановка проблеми: Приймаючи інвестиційні рішення по 

відношенню до того чи іншого проекту, потрібно враховувати ризик. Завжди 

є ризик того, що проект, визнаний привабливим і таким, що дасть у 

майбутньому прибутки, виявиться менш привабливим або збитковим, бо 

досягнуті в інвестиційному процесі значення низки параметрів як випадкових 

величин може відхилитися від запланованих або ж при оцінюванні проекту 

вони взагалі не враховувалися. Отже, необхідно аналізувати й враховувати 

ризик, яким обтяжені інвестиційні проекти [2]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій: Застосування численних 

методів аналізу ризику дає змогу інвестору приймати раціональні рішення за 

умови невизначеності. Для економічного аналізу інвестиційних ризиків 

вченими рекомендується використовувати методи аналізу беззбитковості й 

динамічності, методи визначення необхідної норми прибутку, методи 

визначення обсягів NPV і ймовірності песимістичного та оптимістичного 

варіантів можливої реалізації проекту тощо. 

Узагальнюючи методи аналізу ризику в [2] розглядають ризик як 

характерний феномен ринкової економіки, що потребує ретельного аналізу 

впливу на об’єкти оцінювання й керування множиною внутрішніх та 

зовнішніх чинників, а також врахування ставлення до ризику суб’єктів 

господарської діяльності. 

На стабільних західних ринках успішно працює модель Марковіца, що 

формалізує вибір портфеля із мінімальним ризиком при заданому рівні 

очікуваної доходності, або з максимальною дохідністю при заданому рівні 

ризику [3]. 

Розраховуючи ризик, вчені-економісти враховують багато факторів. 

Математичні розрахунки рівня ризику вимагають знання теорії ймовірностей 

та розуміння того, як ризик портфеля і доходи поєднується у своїй 



взаємозалежності. Модель МОКА показує зв’язок прогнозованого ризику 

при сподіваних доходах від проекту [4]. 

В практиці поширено застосовують врахування ризиків з включення в 

ставку дисконту премії за ризик. Однак премія за ризик визначається 

фінансовими аналітиками суб’єктивно і не є узагальненим показником 

оцінки ризику проекту, оскільки не враховує усього розмаїття ризиків, 

пов’язаних з реалізації проекту [5]. 

Для підвищення рівня своєї інформованості про інвестиційний проект, 

інвестору потрібно аналізувати, вимірювати і враховувати ризикованість 

своїх інвестиційних ініціатив як на стадії розроблення проекту, так і в 

процесі його реалізації. Якщо ступінь ризику зростатиме, він приречений 

діяти наосліп, що може призвести до невдачі. 

Невирішені раніше частини основної проблеми:  

Ризики в інвестиційній діяльності – це ризики зниження дохідності, 

прямих фінансових втрат або упущеної вигоди, які виникають у процесі 

проведення інвестиційних операцій з різних причин. Їх сукупність можна 

поділити на дві групи: причини, що викликають системний ризик 

(пов’язаний із загальноекономічною й політичною ситуацією в країні, зі 

станом справ на ринку цінних паперів), і чинники, через які виникають 

несистемні ризики (обумовлені фінансовим станом конкретного емітента). 

Український інвестор діє в умовах невизначеності, нестабільності 

ринку, що особливо притаманне українській економіці. Застосування 

економіко-математичних методів та моделей українськими інвесторами дає 

можливість  максимально враховувати всі види невизначеності та 

нестабільності української економіки. Доцільним є застосування 

інформаційних систем опрацювання економічної інформації щодо 

інвестиційних проектів та економіко-математичних моделей. 

В роботі [6] автор зазначає, що свідченням того, що іноземні інвестори 

вважають Україну як країну з високим ризиком є малі обсяги іноземних 

інвестицій. Згідно з оцінкою спеціалістів Європейського центру досліджень, 



підприємницький ризик інвестицій в Україні становить 80%. Саме це 

зумовлює незначний потік прямих інвестицій в економіку України (в 

світовому потоці прямих інвестицій на вітчизняну економіку припадає 

близько 1%, або 5 дол. США на душу населення. Результати оцінки ризиків в 

окремих інвестиційних проектах дозволяють кількісно оцінити їхні рівні. Як 

стверджують українські вчені-економісти [6], граничними значеннями 

ймовірності ризику фінансових втрат під час інвестування за оцінкою 

спеціалістів є: 

 рівень припустимого ризику (критерієм рівня припустимого ризику є 

можливість втрати суми розрахункового чистого прибутку інвестиційного 

проекту) – 0,1; 

 рівень критичного ризику (критерієм рівня ризику є можливість втрати 

не лише прибутку, але й суми розрахункового валового доходу 

інвестиційного проекту) – 0,01; 

 рівень катастрофічного ризику (критерієм цього рівня ризику виступає 

можливість втрати всіх активів інвестора в результаті банкрутства) – 0,001. 

Аналізуючи наукову літературу, класифікуючи ризики автор 

характеризує кожен з них зокрема [7]. 

Цілі статті: Метою даної роботи є розробка (застосування) моделі 

оптимізації до формування пакету інвестиційних проектів в умовах 

невизначеного інвестиційного середовища. 

Виклад основного матеріалу дослідження: В роботі [3] було 

зазначено, що в інвестиційній практиці вирізняються три групи проблем 

інвестування проектів: проблеми фінансування інвестиційних проектів; 

проблеми достовірної оцінки ефективності інвестиційних проектів: проблеми 

реалізації інвестиційного циклу проектів. 

Розглядаючи ці проблеми, застосовують широкий спектр 

оптимізаційних методів та моделей, які полягають у підборі інвестором 

такого складу і відношення сукупності інвестиційних проектів, для якого 

сукупна доходність буде максимальною, а ризик мінімальним. 



Як зазначають Е. Нікбахт та А. Гроппеллі [4], звичайний шлях для 

визначення ризиків – це розрахунок відхилення від середнього або 

сподіваного доходу. Отримані результати підносяться до квадрату. Значення 

ймовірності надається кожному відхиленню, щоб одержати одне характерне 

значення, тобто дисперсію. Чим більша дисперсія – тим більший ризик. 

Корінь квадратний з дисперсії є середньоквадратичним відхиленням  
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де n  – число спостережень; 

t  – число періодів; 

b  – значення доходів; 

i  – сподіваний доход; 

iP  – значення ймовірності доходів.  

Дисперсія ij  розраховується на основі статистичних даних за 

методами математичної статистики. 

Модель. Економіко-математична модель оптимізації портфеля 

інвестиційних проектів повинна враховувати такі параметри (фактори): 

i  – інвестиційний проект; 

n  – кількість проектів; 

i  – очікуваний прибуток; 

b  – величина прибутку інвестора; 

321 ,, xxx  – частки вкладів в інвестиційні проекти. 

Портфель інвестиційних проектів утворюються з n проектів. Необхідно 

знайти такі значення часток проектів в пакеті даного інвестора, при яких 

ризик буде мінімальним. Позначимо частку і-го інвестиційного проекту через 

ix , тоді для всіх часток буде виконуватися умова: 
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Нехай i  – очікуваний прибуток з грошових коштів, вкладених в і-й 

інвестиційний проект, b – величина очікуваного прибутку інвестора з 

вкладених коштів, тоді вводяться обмеження: 
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Таким чином модель оптимізації буде мати вигляд: 
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Вихідні дані для практичної реалізації задачі наведено в табл.1. 

Використовуючи їх можна розрахувати частки 321 ,, xxx  (n=3) для відповідних 

інвестиційних проектів, що дозволяють інвестору сформувати інвестиційний 

портфель для заданої величини очікуваного прибутку b=0,247. Значення ij  

розраховуються за допомогою програми MS Excel на основі коваріацій 

доходності портфеля інвестиційних проектів. 

 

Таблиця 1. Дані про очікувані доходи з інвестиційних проектів (тис. грн.) 

Період 

 

Очікуваний прибуток на 

од. грош. вкладів – i  

Інвестиційні проекти 

Проект 1 Проект 2 Проект3 

1 427.01   100 345 250 

2 227.02   330 914 825 

3 315.03 

 

659 521 130 

 

Результати розрахункових часток інвестиційних проектів та 

мінімального ризику при зміні величини очікуваного прибутку  наведені в 

табл. 2. 

 



Таблиця 2. Розрахування часток для інвестиційних проектів 

x  1x  2x  3x  

0,293 0,6875 0,3125 0 

0,247 0,6088 0 0,3911 

0,223 0,1849 0,4806 0,3344 

 

Висновок: Розраховані частки ix  для відповідних інвестиційних 

проектів дозволяють інвестору сформувати інвестиційний портфель таким 

чином, що при мінімальному ризику p  інвестор забезпечить собі рівень 

сподіваного доходу за невизначеності умов інвестиційного середовища. 

Дана математична модель дозволяє формувати портфель інвестиційних 

проектів в залежності величини очікуваного прибутку. 
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