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ризики згруповано в три великі розділи. Це полегшує завдання аналі-
тикам щодо оцінки ризиків та надання порад щодо їх запобігання.  

Таким чином, концесійні проекти мають специфічні ризики, які 
відрізняються від загальних ризиків інвестування. Розрізняють три 
групи ризиків: політичні, макроекономічні, ризики проекту. Встанов-
лено, що для запобігання політичним і макроекономічним ризикам 
використовуються різноманітні інструменти, серед яких найважливішу 
роль відіграє підтримка та гарантії приймаючої країни. В той же час 
ризики проекту цілком залежать від дій концесіонера. Наведена схема 
ризиків полегшує завдання класифікації і аналізу ризиків для прийнят-
тя рішення щодо інвестиційного проекту за умов концесії.   
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДУ ОЦІНКИ РИЗИКІВ  
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Пропонується механізм вибору методів оцінки ризиків, який дозволяє врахувати 
особливості інвестування: інвестиційний клімат, умови здійснення інвестиційної діяль-
ності, пріоритети інвестора тощо. 
 

На практиці для оцінки ризиків інвестиційної діяльності застосо-
вують безліч методів: економіко-статистичний, експертний, аналого-
вий і комплексний (економіко-математичне моделювання). Однак ко-
жен з методів має певні переваги і недоліки щодо застосування.  
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Економіко-статистичні методи дозволяють кількісно визначити 
вплив факторів ризику на інвестиційну діяльність, але даний підхід до 
їх оцінки  потребує статистичної інформації за параметром, який конт-
ролюється протягом визначеного проміжку часу, на основі якої скла-
дається найбільш імовірний прогноз [1, 3, 4]. Однак, нестабільність, 
яка є характерною рисою української економіки останніх років, при-
зводить до неможливості прогнозування майбутньої динаміки таких 
параметрів. 

Експертні методи оцінки ризиків (опитування, SWOT-аналіз, «ро-
за» та «спіраль» ризиків тощо) дозволяють прогнозувати вплив факто-
рів ризику на весь життєвий цикл продукту або на окремий його етап 
[3, 4].  Але основним недоліком цієї групи методів є суб’єктивізм. 

Аналоговий метод дозволяє оцінити ризик інвестиційної діяльно-
сті на підставі  досвіду минулих років, але не враховує індивідуальні 
випадки і також не може бути застосований в умовах нестабільності. 

Щоб розглянути різноманітну картину наслідків інвестиційної ді- 
яльності застосовують комплексні методи оцінки ризиків: аналіз чут-
ливості проекту, аналіз сценаріїв проекту, метод імітаційного моделю-
вання, метод «дерева рішень» [1, 2, 5].  

Метод аналізу чутливості дозволяє визначати критичні значення 
коливань змінних проекту, але не визначає величини втрат, які можуть 
виникнути у разі настання ризикової події. Аналіз сценаріїв проекту 
дозволяє оцінити вплив на кінцеві показники ефективності проекту 
при одночасній зміні декількох вихідних параметрів, що генерують 
можливі проектні ризики. Однак при застосуванні даного методу ви-
користовується обмежена кількість чинників. Метод імітаційного мо-
делювання дозволяє найбільш повно врахувати весь діапазон невизна-
ченостей вихідних значень параметрів проекту, з якими може зіштовх-
нутися його майбутнє здійснення, однак не враховує залежність між 
вартістю певних показників ефективності проекту і часом на його реа-
лізацію. Метод  «дерева рішень» дозволяє найбільш комплексно вра-
хувати ризики інвестиційного проекту за окремими послідовними ета-
пами його здійснення. Його основним недоліком є значна трудоміст-
кість. 

Отже, вибір кожного з методів оцінки ризиків потребує ретельно-
го аналізу інвестиційної ситуації і певного обсягу інформації про 
об’єкт інвестування. 

Метою даної статті є обґрунтування вибору методу оцінки ризи-
ків інвестиційної діяльності з врахуванням особливостей умов інвесту-
вання, інвестиційного клімату та пріоритетів інвестора. 

На здійснення інвестиційної діяльності впливає чимало чинників  
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(обсяг і надійність інформаційної бази для розрахунку ризиків;  еко-
номічний  розвиток країни і окремих суб’єктів господарювання; соціа-
льно-політичне становище у країні тощо), які спонукають появу різних 
видів ризиків.  Вибір методу оцінки кожного з них потребує їх деталь-
ної класифікації.  

Наведена на рис.1 класифікація ризиків інвестиційної діяльності 
дозволить простежити вплив кожного їх виду на результати інвесту-
вання і зробити вибір методу оцінки з урахуванням їх недоліків і пере-
ваг.  

Найчастіше на практиці застосовують економіко-статистичні    
методи оцінки ризиків, основу яких складає розрахунок певних показ-
ників:  рівня  інвестиційного ризику, дисперсії, середньоквадратичного 
відхилення, коефіцієнта варіації, бета- та альфа-коефіцієнтів. Аналіз 
можливостей застосування кожного з них для окремих видів ризиків 
наведено в табл.1.    

 

Таблиця 1 – Аналіз можливостей застосування економіко-статистичних методів 
оцінки ризиків 

 

Аналіз  можливостей застосування  показників економіко-
статистичного методу оцінки ризиків 

Групування 
ризиків  

рівень 
інвести-
ційного 
ризику 

диспер-
сія  

семіва-
ріація  

середньо-
квадратич-
не відхи-
лення 

коефіці-
єнт варі-

ації 

α- кое-
фіцієнт 

β- коефіці-
єнт 

Залежно від 
можливого 
результату 

Можливо Можли-
во 

Заслуго-
вує  на 
увагу 

Можливо Заслуго-
вує  на 
увагу 

Немож-
ливо 

Неможливо 

За джерела-
ми виник-
нення  

Можливо Можли-
во 

Можли-
во 

Можливо Можливо Немож-
ливо 

Неможливо 

За часом 
виникнення 

Неможливо Можли-
во 

Можли-
во 

Можливо Можливо Немож-
ливо 

Неможливо 

 За сферами 
прояву 

Неможливо Можли-
во 

Можли-
во 

Можливо Заслуго-
вує на  
увагу 

Заслуго-
вує на  
увагу 

Неможливо 

За видами 
діяльності 

Можливо Заслуго-
вує  на 
увагу 

Заслуго-
вує на  
увагу 

Заслуговує 
уваги 

Заслуго-
вує на 
увагу 

Немож-
ливо 

Заслуговує  
на увагу 

 

Поряд з економіко-статистичними методами оцінки ризиків вели-
кого значення набувають експертні та аналогові методи, аналіз можли-
востей застосування яких наведено в табл.2. 

Для зменшення ризику і більш детального аналізу наслідків інве-
стиційної діяльності використовують комплексні методи оцінки ризи-
ків. Аналіз можливості застосування кожного з них для оцінки окре-
мих груп ризиків наведено в табл.3.    
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Рис.1 – Класифікація ризиків інвестиційної діяльності 
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Таблиця 2 – Аналіз можливостей застосування методу експертних оцінок та  
аналогового методу 

 

Методи засновані на експертних оцінках 
Групування 
ризиків 

метод 
опиту-
вання 

SWOT-
аналіз 

„роза 
ризиків”  

„ спіраль 
ризиків”  

оцінка ри-
зику стадії 
проекту 

метод 
Дельфі 

Аналого-
вий ме-
тод 

Залежно від 
можливого 
результату 

Можливо Заслуго-
вує  на 
увагу 

Можливо Можливо Можливо 
 

Можливо Немож-
ливо 

За джерела-
ми виник-
нення 

Заслуго-
вує  на 
увагу 

Можливо Можливо Можливо Можливо Заслуго-
вує  на 
увагу 

Немож-
ливо 

За часом 
виникнення 

Неможли-
во 

Неможли-
во 

Немож-
ливо 

Немож-
ливо 

Заслуговує 
на увагу 

Немож-
ливо 

Немож-
ливо 

За сферами 
прояву 

Можливо Можливо  Можли-
во 

 Можли-
во 

Можливо  Можливо Немож-
ливо 

За видами 
діяльності 

Можливо Можливо Можливе Можливе Можливо  Можливо Заслуго-
вує уваги 

 
 

Таблиця 3 – Аналіз можливостей застосування комплексних методів оцінки ризиків 
 

Аналіз можливостей застосування комплексних методів оцінки ризиків: 

  Групи 
ризиків 

аналіз 
чутливос-
ті проекту 

„ точка беззби-
тковості” 

аналіз 
сценаріїв 
проекту 

метод іміта-
ційного 

моделюван-
ня 

метод іміта-
ційного моде-
лювання з 
використан-
ням кореля-
ційної залеж-

ності  

метод 
„ дерева 
рішень” 

Залежно 
від можли-
вого ре-
зультату 

Заслуговує 
на увагу 

 Можливо Можливо Можливо  Можливо  Можливо  

За джере-
лами вини-
кнення 

Заслуговує 
на увагу 

Неможливо  Можли-
во 

Заслуговує 
на увагу 

Заслуговує на 
увагу 

Неможли-
во 

За часом 
виникнення 

Можливо Неможливо  Можли-
во 

Не можливо Заслуговує на 
увагу 

Заслуговує 
на увагу 

За сферами 
прояву 

Неможли-
во 

Неможливо Немож-
ливо 

Неможливо Неможливо Можливо  

За видами 
діяльності 

Заслуговує 
на увагу 

 Можливо   Можливо Можливо  Можливо  Можливо  

 

Під час оцінки ризиків інвестиційної діяльності велика увага при-
діляється визначенню вірогідності настання ризикової події. Однак не 
всі ризикові події можна проаналізувати за допомогою визначення 
даного показника. Його розрахунок дозволяє оцінити лише деякі види 
ризиків. Аналіз можливостей  оцінки  ризиків  на підставі  визначення  
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вірогідності наведено в табл.4. 
 

Таблиця 4 – Аналіз можливостей оцінки ризиків на підставі визначення вірогідності 
 

Групи ризиків Можливість оцінки ризиків за допомогою 
визначення вірогідності 

Залежно від можливого результату Заслуговує на увагу 
За джерелами виникнення Заслуговує на увагу 
За часом виникнення Неможливо 
За сферами прояву Можливо 
За видами діяльності Можливо  

 

Для оцінки економічної ефективності інвестування використову-
ється метод дисконтування, основу якого складає визначення ставки 
дисконту, яка показує рівень суб’єктивної готовності інвестора йти на 
ризик. В економічній літературі наведено декілька підходів для розра-
хунку ставки дисконту. Аналіз можливостей  застосування  кожного  з  
них для оцінки ризиків інвестування наведено в табл.5. 

 

Таблиця 5 – Аналіз застосування методу дисконтування для оцінки ризиків 
 

Застосування 

Групи ризиків кумулятивної 
ставки дисконту 

методу експертних 
оцінок для визначен-
ня ставки дисконту 

метод аналізу до-
цільності затрат 
для визначення 
ставки дисконту 

Залежно від можливого 
результату 

Можливо  Можливо Неможливо 

За джерелами виникнен-
ня 

Можливо Можливо  Неможливо 

За часом виникнення Неможливо Можливо Неможливо 
За сферами прояву Неможливо Можливо  Неможливо 
За видами діяльності Можливо  Можливо  Заслуговує на  увагу 
 

Аналіз можливостей застосування певних методів оцінки ризиків 
інвестиційної діяльності для окремих їх груп дозволяє здійснити об-
ґрунтований вибір методів, враховуючи переваги і ліквідуючи існуючі 
недоліки кожного з них. Загальний механізм вибору методів оцінки 
ризиків інвестиційної діяльності наведено на рис.2. Цей механізм дає 
змогу врахувати широкий діапазон ризиків, які властиві певному виду 
інвестиційної діяльності і здійснити детальну їх оцінку, враховуючи 
ефективність існуючих методів.  

Запропонований механізм вибору методу оцінки ризиків інвести-
ційної діяльності дозволяє інвестору на підставі ретельного аналізу  
інвестиційної ситуації і при наявності  певного обсягу інформації ви-
явити кожен ризик об’єкту інвестування і здійснити ефективний і об-
ґрунтований  вибір методу оцінки для кожного окремого їх виду,  вра- 
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Рис.2 – Механізм вибору методу оцінки ризиків інвестиційної діяльності 
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ховуючи переваги і недоліки кожного з них. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 
СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ В 
ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ 
 

Розглядаються проблеми підвищення ефективності функціонування організацій-
них структур управління інвестиційними проектами в житловому будівництві. 
 

У сучасних умовах розвитку світової економіки, та зокрема еко-
номіки України,  дуже актуальним є необхідність управління проек-
тами, а саме необхідність координації використання людських та 
матеріальних ресурсів протягом життєвого циклу проекту за допо-
могою сучасних методів і техніки управління з метою успішного 
досягнення поставлених цілей з урахуванням високої якості про-
дукції та часу. В 60-х роках ХХ ст. в умовах посилення динамізму 
бізнес-середовища розпочалися пошуки нових гнучких методів 
управління та організаційних структур проектів. Упродовж 70-х 
років управління проектами формується як цілісна система, яка 
нині є визначною галуззю менеджменту. «Світ управління проек-
тами» поєднує національні і міжнародні організації – інвестиційні, 
промислові, будівельні, консалтингові та інжинірингові фірми 
[1, 3]. 

Досвід Німеччини, Японії, Кореї, США та інших розвинених кра-
їн свідчить, що система керування проектами – це потужний засіб ви-
ходу з економічної кризи й метод рішення великих наукових, вироб-
ничих і соціальних проблем. Саме цей метод є засобом керування в 
умовах, що змінюються, і системах, що розвиваються, в умовах неста-
більності й невизначеності, коли недостатньо пророблені питання за-


