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РИЗИК ЯК СКЛАДОВА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ ПІДПРИЄМСТВА

Система формування інвестиційного портфелю – це послідовність елементів,
пов’язаних між собою, які визначають процес формування інвестиційного портфелю
підприємства. Одним зі складових такої системи є ризик.

Ризик як складова у системі формування інвестиційного портфелю – це
ймовірність недоотримання інвестиційного доходу за проектами або втрати коштів
внаслідок впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на стабільність
впровадження проектів та отримання доходу. Зазначимо, що не можливо повністю
уникнути інвестиційного ризику, а його основні характеристики залежать від типу
інвестиційного портфелю та відповідно основних напрямів інвестування. Розглянемо
можливу класифікацію ризиків в залежності від класифікації інвестиційного портфелю
(табл. 1).

Таблиця 1. Ризики інвестиційного портфелю підприємства
Ризики
інвестиційног
о портфелю

Характеристика ризику
Портфель реальних інвестицій Портфель фінансових інвестицій

Зовнішні ризики – виникають у зовнішньому середовищі та переважно в результаті обставин незалежних від інвестора
(об’єктивні ризики)

Ризики
політично-
законодавчої
сфери

1. Ризик законодавчих змін – виникає внаслідок нестабільної законодавчої бази, яка має тенденції до частих
або несприятливих для інвестиційної діяльності змін.
2. Політичний ризик – ризик, втрати прибутку внаслідок існуючої в країні системи політично-правових
відносин (порушення умов виробничого процесу в результаті діяльності органів державного керування).
3. Податковий ризик – можливість втрат внаслідок зміни податкової політики та формування несприятливої
системи оподаткування інвестиційної діяльності (нові види податків, обмеження податкових пільг).
4. Ризик зовнішньоекономічної діяльності – виникає у випадку, якщо підприємство працює на
закордонному ринку та характеризується Такий ризик бути у політично-законодавчій та економічній сфері

Ризики
економічної
сфери

1. Валютний ризик – характеризує ймовірність фінансових втрат внаслідок нестабільності валютних курсів.

2. Інфляційний ризик – можливість втрат внаслідок зростання інфляції та знецінення грошових доходів
Комерційний ризик – виникає в процесі виробництва
додаткових обсягів продукції, диверсифікування виробничої
діяльності внаслідок реалізування проектів реального
інвестування. Виявляється шляхом недоотримання доходу
внаслідок:
- зменшення цін на продукцію, виготовлену в рамках
певного проекту,
- зниження обсягів реалізації внаслідок падіння попиту;

- отримання збитків внаслідок діяльності конкурентів

Фінансовий ризик – виникає в процесі
здійсненні фінансових угод та виникає
внаслідок:
- зміни процентних ставок за фінансовими
інструментами;
- неочікуваних змін в фінансовому стані або
процесі управління підприємствами, в
акціонерний капітал яких здійснюється
фінансова інвестиція

Внутрішні ризики – виникають у внутрішньому середовищі підприємства, на які інвестор переважно може впливати
(суб’єктивні ризики)

Ризики
організаційно-
управлінської
сфери

1. Управлінський ризик – виникає внаслідок неправильних дій зі сторони керівництва в процесі
прийняття рішення щодо інвестиційної діяльності, характеризується:
- селективним ризиком – неправильний вибір напрямку інвестування та структури інвестиційних ресурсів
для фінансування інвестиційної діяльності;
- ризиком помилок керівництва в процесі управління інвестиційною діяльністю за обраними напрямками і
стратегіями.

2. Інформаційний ризик – ризик втрат внаслідок недоотримання або отримання неправдивої інформації з
доступних джерел

Ризики
виробничо-
господарської
сфери

Виробничі ризики – характеризуються додатковими
витратами внаслідок
- недотримання або використання неефективної технології;

- зниження або невідповідності якості продукції;

- збільшення матеріальних затрат.
Ризики
структури
портфелю

1. Ресурсні ризики – незаплановані обмеження у обсягах фінансування з певних джерел, або підвищення
вартості інвестиційних ресурсів



2. Ризики втрати платоспроможності підприємства в результаті зниження рівня фінансової стійкості та
ділової активності підприємства

3. Кредитний ризик – ймовірність не виконання кредитних зобов’язань (щодо виплати тіла кредиту, або
відсоткових платежів)

Сформовано автором на основі [1, с. 39; 2, с. 8; 3, с. 39-50; 4; 5]

У системі формування портфелю інвестор намагається максимально знизити
рівень ризику. Також можна зазначити, що ризик є одним з параметрів оцінювання
проектів, які є потенційними об’єктами використання інвестиційного портфелю. За
рівнем ризику можна виокремити [6, с. 123]:
допустимий – втрати від інвестиційної діяльності не перевищують доходів;
високий – втрати від інвестиційної діяльності еквівалентні доходам;
критичний – втрати від інвестиційної діяльності перевищують доходи.

На основі аналізу науково-літературних джерел, можна визначити основні
методи аналізування рівня ризику (табл. 2).
Таблиця 2. Методи оцінювання ризику та їх характеристики

Методи оцінювання
ризику

Характеристики методу

Кількісні методи
Експертний Аналізування рівня ризику на основі експертних оцінок. Такий метод можна використовувати за

умови недостатності інформаційного забезпечення.
Метод аналогій Оцінювання рівня ризику використовуючи дані щодо аналогічних процесів інвестиційної діяльності

у попередніх періодах.
Метод аналізування
чутливості

Аналізування впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на очікувані результати від реалізування
проекту та визначення множини складових ризику, які мають найбільш негативний вплив на
інвестиційний процес.

Якісні методи
Статистично-прогнозні Прогнозування рівня ризику на основі дослідження коливань показників протягом певного періоду

часу (показники прибутку, витрат). Для даного методу аналізуються показники дисперсії та
середньоквадратичного відхилення, а також вимірюється коливання дохідності використовуючи
варіацію і коваріацію.

Аналітичні Визначення рівня ризику в результаті комплексного аналізу основних показників ефективності
інвестиційної діяльності: періоду окупності, внутрішньої норми прибутку, індексу рентабельності,
чистого приведеного доходу.

Сформовано автором на основі [1, с. 40-41; 4; 7, с. 59-61;8, с. 192]
Можна виокремити такі основні етапи оцінювання ризику інвестиційного

портфелю:
1) інформаційне забезпечення – діагностика фінансового стану підприємства,

аналізування фінансової звітності підприємства, дослідження запланованої структури
інвестиційного портфелю;

2) визначення основних причин виникнення ризику та аналізування сфер ризику у
загальній структурі, в залежності від класифікації інвестиційного портфелю
підприємства (табл. 1);

3) визначення імовірності настання та оцінювання впливу кожної складової
ризику;

4) встановлення бажаного максимального рівня ризику при очікуваному рівні
дохідності з метою забезпечення рентабельності інвестиційного портфелю;

5) оцінювання фактичного рівня ризику (табл. 2);
6) формування висновків щодо ризикованості інвестиційного портфелю;
7) розробка рекомендацій щодо контролювання та мінімізації рівня ризику.
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