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Формування управлінських рішень, пов’язаних із залученням або
здійсненням інвестицій, неминуче зумовлює необхідність врахування ризиків
інвестиційної діяльності. Неадекватне ідентифікування цих ризиків, а також їх
необ’єктивне оцінювання є причиною низького рівня ефективності заходів
щодо запобігання, зниження чи ліквідації ризиків інвестиційної діяльності.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні положення з
формування методики оцінювання ризикованості інвестиційної діяльності.
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АКУТАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Управління фінансово-інвестиційною діяльністю
для підприємства-неспеціалізованого інвестора доцільно формувати як
підсистему загальної системи управління, що тісно пов’язана з вирішенням
підприємством інших проблем, а тому вона повинна мати підпорядкований
характер. Об'єктом дослідження є процес оцінки ризикованості та рівня
ефективності інвестиційних проектів машинобудівного підприємства.
Проблема співвідношення ризику та прибутку є однією із головних у сфері
інвестування. Здійснення реального чи фінансового інвестування вимагає
уміння управляти ризиком (тобто визначати рівень загрози ризику і, виходячи з
цього, вибирати методи управління ними, а саме: передачу, збереження чи
зниження ризику), а також здійснювати постійний контроль за реалізацією
інвестиційного проекту [1, 2].
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Оцінку рівня ефективності та ризикованості інвестиційних проектів
розглянуто на прикладі машинобудівного підприємства ПАТ «Крюківський
вагонобудівний завод» (надалі ПАТ «КВБЗ).
Основними видами дiяльностi підприємства є виробництво магiстральних
вантажних і пасажирських залiзничних вагонiв, запасних частин і
комплектуючих до залiзничного транспорту, вагонам метро та метрополiтенам,
виготовлення
ескалаторiв,
автошляхової технiки,
контейнерiв
для
транспортування вантажiв, крупногабаритних зварних металоконструкцiй.
Аналіз існуючих методів оцінювання ризикованості інвестиційної діяльності
ПАТ «КВБЗ» протягом 2008–2011 рр. показав, що доцільно розглядати
інтегральний ефект інвестиційного проекту як випадкову функцію (залежить
від значного числа показників, що можуть розглядатися як випадкові
величини). Як інструмент моделювання такої випадкової функції може
застосовуватися метод статистичних випробувань. Насамперед, цікавим є
механізм взаємодії рентабельності інвестицій з іншими показниками.
Розроблена модель матиме такий вигляд:
Rінв = f (СФ; Rакт; Rкап; Кпокр ; Кшв.лікв.; Кабс. лікв.),

(1)

де Rінв – рентабельність інвестицій (Y); СФ – розмір статутного фонду; Rакт –
рентабельність активів; Rкап – рентабельність капіталу; Кпокр – коефіцієнт
покриття; Кшв. лікв – коефіцієнт швидкої ліквідності; Кабс. лікв – коефіцієнт
абсолютної ліквідності, тобто ми маємо винайти залежність, яка матиме
наступний вигляд:
Y = f (X1; Х2; Х3; Х4; Х5; Х6),

(2)

Запропонована в даній роботі модель факторної залежності рівня
рентабельності інвестицій (рис. 1) може бути застосована для наукової обробки
звітних даних, які будуть отримані в процесі виробництва, та може
застосовуватися в різних галузях промисловості, що дозволить більш повно
вивчити закономірності, які виявляються в результаті роботи підприємства.
Нами була використана методика побудови та аналізу рівняння множинної
лінійної регресії для опису взаємозв'язку між економічними показниками
роботи підприємства [3–5], тобто ідентифікація даної моделі передбачає
визначення її параметрів залежно від рівня показника кореляції, що встановлює
взаємозв'язок між впливом окремого фактора на рівень рентабельності
інвестицій підприємства.
Дослідження динаміки змін окремих показників моделі дає підстави
говорити про певну їх взаємозалежність та взаємообумовленість. Цей факт дає
підґрунтя для виникнення гіпотези про мультиколінеарність між відібраними
показниками. Розрахована регресійна модель залежності рівня рентабельності
інвестицій підприємства ПАТ «КВБЗ» представлена у табл. 1. Графічне
відображення залежності рентабельності інвестицій від рентабельності активів,
коефіцієнту швидкої ліквідності представлено на рис. 2, 3.
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НАГРОМАДЖЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ
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Рисунок 1 – Алгоритм побудови багатофакторної регресійної моделі залежності
рівня рентабельності інвестицій ПАТ «КВБЗ»
В отриманій моделі застосовано тільки п'ять чинників, хоча аналіз починався
із шести. Провівши оцінку впливу окремих чинників на аналізуємий чинник Y,
який аналізується, варто зазначити, що найбільший вплив мають перший та
другий чинник Х1 та Х2. Отже, якщо підприємство ставить за мету підвищення
своєї інвестиційної привабливості та значення рентабельності інвестицій, то
необхідно впливати на рентабельність активів і капіталу.
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Таблиця 1 – Багатофакторна регресійна модель залежності рівня
рентабельності інвестицій
Показник
Оцінка параметрів
множинної лінійної регресії

Значення

Середні квадратичні
відхилення оцінок
параметрів
Коефіцієнт
детермінації
R2=0,913
Розрахункове значення F –
статистики
F розр =7,510
Сума квадратів відхилень
розрахункових значень від
його середнього значення
= 1,055

а6 =

а5 =

–0,513

0,423

а4 =
–0,072

а3=0,000

0,437

0,262

0,153

0,000

Середнє
квадратичне
відхилення
показника
S = 0,142
Число
ступенів
вільності
k=5,000

а2 =

а1 =

0,568

2,073

а0 = –
1,009

0,270

0,828

0,347

Y= –1,009+2,073X1 +0,568X2 –0,072X4 +0,423X5 –0,513X6

Залишкова сума
квадратів=0,1

0,9
0,8

Рентабельність інвестицій, коеф.

0,7
y = 1,0412x - 0,0716
R2 = 0,1606

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

-0,1
Рентабельність активів,коеф.

Рисунок 2 – Графічне відображення залежності рентабельності інвестицій
від рентабельності активів (з прогнозом зменшення фактора на 0,5 пункти)
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Перевіримо адекватність прийнятої моделі експериментальними даним. Для
цього скористаємось критерієм Фішера. Дисперсія відхилень знаходиться з
використанням вбудованої статистичної функції СУММПРОИЗВ.
Для виявлення зв’язку між показниками багатофакторної регресійної моделі
залежності рівня рентабельності інвестицій ПАТ «КВБЗ» були знайдені оцінки
параметрів моделі, коефіцієнти a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6. Необхідні для цього суми
та вибіркові середні “y” та “x” були обчислені за допомогою відповідних
майстер-функцій.
0,8

Рентабельність інвестицій, коеф.
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Рисунок 3 – Графічне відображення залежності рентабельності інвестицій
від коефіцієнту швидкої ліквідності (з прогнозом збільшення фактора
на 0,5 пункти)
Оскільки Fрозр>Fтабл , то с надійністю Р=0,95 можна вважати, що прийнята
математична модель адекватна експериментальним даним та може бути
використана для економічних прогнозів. З надійністю Р=0,95 можна вважати,
що вплив факторів X1, X2, X4, X6 на показник Y є значним.
В результаті виявлення цього зв’язку отримана відповідна модель
залежності, адекватна істотній залежності:
Y= -1,009+2,073X1 +0,568X2 -0,072X4 +0,423X5 -0,513X6.
Тому отримана модель залежності з надійністю 0,95 може бути використана
для економічного аналізу та прогнозу.
Для оцінки інвестиційного ризику ПАТ «КВБЗ» пропонується застосування
моделі, заснованої на аналізі зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають
на його рівень. В основу моделі оцінки залежності рівня інвестиційного ризику
від факторів, що впливають на нього, покладено припущення про змінний
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характер інвестиційного ризику, пов'язаного, насамперед, зі структурою
інвестиційного капіталу. Кожний фактор впливу може бути представлений
конкретним аналітичним показником, до яких належать:
– показник привабливості інвестицій у реальний сектор економіки (1/к1);
– реальна внутрішня норма прибутковості інвестиційного проекту (к2);
– реальна прибутковість інвестора (1/к3);
– середня ставка відсотка за позиковими джерелами фінансування (г);
– частка позикового капіталу в загальному обсязі фінансування
інвестиційного проекту (dзк).
Детермінована модель залежності факторного аналізу виражається
формулою:
FR= r 

ЗК  rf IRR i 
 1         , ,
ЗКСК  IRR i r  r dзк 1 к1 к2 к3





(3)

де ЗК – величина позикового капіталу, тис. грн.; СК – величина власного
капіталу, тис. грн.; rf – безризикова ставка рентабельності; і – річна ставка
інфляції; IRR – внутрішня норма прибутковості інвестиційного проекту.
Вихідні дані й аналітичні показники факторного аналізу інвестиційного
ризику ПАТ «КВБЗ» наведені у табл. 2.
Таблиця 2 – Вихідні дані й аналітичні показники факторного аналізу
інвестиційного ризику
Фактична Прогнозована Абсолютне Темп
Показники
величина
величина
відхилення, росту,
+/–
%
1
2
3
4
5
Вихідні дані для факторного аналізу
1. Середня ставка відсотка по
0,28
0,5
+0,22
178,57
позикових джерелах фінансування інвестиційного проекту, r
2. Величина позикового
240
175
-65
72,92
капіталу, ЗК, тис. грн.
3. Величина власного капіталу,
137,5
145
+7,5
105,45
СК, тис. грн.
4. Безризикова ставка
0,2
0,3
+0,1
150
рентабельності, rf
5. Внутрішня норма
0,5
0,4
-0,1
80
прибутковості інвестиційного
проекту, IRR
6. Річна ставка інфляції, і
0,25
0,5
+0,25
200
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1

2
3
4
Аналітичні показники факторного аналізу
7. Частка позикових джерел
0,636
0,547
–0,089
фінансування в загальній
величіні інвестованого в проект
капіталу, dзк= ЗК/(ЗК+СК)
8. Показник, зворотний
0,4
0,75
0,35
коефіцієнту привабливості
довгострокових інвестицій,
к1= rf / IRR
9. Коефіцієнт реальної
2
0,8
–1,2
рентабельності проекту
(без обліку інфляції), к2= IRR/ і
10. Показник, зворотний
0,893
1
0,107
коефіцієнту реальної
прибутковості інвестора, к3= і/ r
11. Рівень інвестиційного
0,051
0,11
0,059
ризику, FR=( r–rf)∙dзк

5
86,01

187,5

40

111,98

215,69

Розрахунок впливу факторів проводиться методом ланцюгових підстановок
шляхом порівняння результату, отриманого в графі 7, з попереднім результатом.
Розрахунок очікуваного впливу факторів на рівень інвестиційного ризику ПАТ
«КВБЗ» наведений у табл. 3. Відносний вплив факторів розраховується шляхом
розподілу розрахункового результату на підсумкове значення (на 100 %).
Таблиця 3 –Розрахунок очікуваного впливу факторів на рівень інвестиційного
ризику ПАТ «КВБЗ»
Послідовність
розрахунків

1
1. Розрахунок за
фактичними
даними
2. Розрахунок
впливу зміни
ставки відсотка за
позиковими
джерелами
фінансування

Фактори впливу на рівень
інвестиційного ризику
r
dзк
к1 к2
к3
2
3
0,28 0,636

4
0,4

5
2

Розрахунок Відносний
FR
впливу
вплив
факторів факторів,
%
6
7
8
9
0,893 0,051
х
х

0,50 0,636

0,4

2

0,893 0,091

+0,040

68,26
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1
2
3
4
5
6
7
3. Розрахунок
0,50 0,547 0,4 2 0,893 0,078
впливу зміни
частки позикового
капіталу
4. Розрахунок
0,50 0,547 0,75 2 0,893 –0,093
впливу зміни
показника
зворотного
коефіцієнту
привабливості
інвестицій
5. Розрахунок
0,50 0,547 0,75 0,8 0,893 0,127
впливу зміни
коефіцієнта
реальної
рентабельності
проекту
6. Розрахунок
0,50 0,547 0,75 0,8
1
0,109
впливу зміни
показника
зворотного
коефіцієнту
реальної
прибутковості
інвестора
7. Загальний вплив усіх факторів

8
–0,013

9
–21,71

–0,171

–292,05

+0,220

375,49

–0,018

–29,99

100

Розрахунок очікуваного впливу факторів на рівень інвестиційного ризику
ПАТ «КВБЗ» показав, що за рахунок впливу зміни ставки відсотка за
позиковими джерелами фінансування показник рівня інвестиційного ризику
збільшився на 0,04 пункту. Це необхідно враховувати при оптимізації
підприємством структури фінансування інвестиційної діяльності та залученні
зовнішніх джерел.
За рахунок зміни частки позикового капіталу базовий показник зменшився на
0,013 пунктів, за рахунок зміни показника, зворотного коефіцієнту
привабливості інвестицій відбулось також зменшення на 0,171 пунктів. Зміна
коефіцієнта реальної рентабельності проекту збільшила рівень ризику на 0,220
пунктів. Факторний аналіз очікуваного рівня інвестиційного ризику
ПАТ «КВБЗ» показав, що за даних вхідних умов найбільш небезпечним
фактором є зміна коефіцієнта реальної рентабельності проекту.
ВИСНОВКИ. Таким чином, використання моделі оцінки інвестиційного
ризику на основі факторного аналізу є доцільним при оптимізації вхідних
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параметрів інвестиційних проектів ПАТ «КВБЗ».
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