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Глава 11 
Врахування ризику в інвестиційних 

проектах 
 
Ключовим моментом в оцінках доцільності реалізації інвести-

ційних проектів є проблема врахування ризику. Вона зводиться до двох 
основних питань: оцінки рівня ризику та можливостей включення ри-
зику в розрахунки. З метою опанування методами аналізу ризиків у 
главі розглядаються наступні питання: вступ до аналізу ризику прое-
кту; методи визначення окремих видів ризику; сутність ринкового 
ризику та методи введення ризику і структури капіталу у процес оці-
нки доцільності капіталовкладень. Далі йдеться про формування фір-
мою оптимального бюджету капіталовкладень.  

 
 
 

11.1. Вступ до аналізу ризику проекту 
 
В теорії та у практиці обґрунтування інвестиційних рішень іден-

тифікують три основних типи ризиків: 
1. Ризик проекту – ризик, що несе один актив у сукупності активів 

фірми, або ризик, що несе одна акція в портфелі цінних паперів 
інвестора. Вимірюється коефіцієнтом варіації сподіваних дохо-
дів проекту. 

2. Корпоративний, або ризик у межах фірми. Цей вид ризику відо-
бражає вплив ризику проекту (окремого ризику) на сукупний рі-
вень ризику корпорації, приймаючи до уваги те, що проект ви-
ражає тільки один з активів фірми. Звідси деякі з впливів ризику 
на прибутки фірми будуть диверсифіковані у межах фірми. Кор-
поративний ризик вимірюється впливом проекту на мінливість 
прибутків фірми. 

3. Ринковий, або бета-ризик – це ризиковість проекту в частині, в 
якій вона впливає на бета-коефіцієнт фірми. Іншими словами, це 
та частина ризику проекту, що не може бути усунена завдяки 
диверсифікації. Він визначається за допомогою бета-коефіцієнта 
проекту. 
Реалізація проекту з високим рівнем окремого ризику або кор-

поративного ризику не обов’язково відчутно вплине на бета-
коефіцієнт фірми. Однак якщо проект має високий рівень невизначе-
ності у надходженні прибутків і якщо ці прибутки мають високий рі-
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вень кореляції з прибутками по інших активах фірми, а також із біль-
шістю інших активів у економіці, тоді проект матиме високий рівень 
ризику всіх типів.  

Наприклад, припустимо, що корпорація вирішує розпочати ве-
лику експансію на ринку автомобілів і не впевнена щодо ефективності 
своєї технології масового виробництва. Отже, з огляду на масштабні 
інвестиції та невизначеність існує великий рівень ризику у цьому вен-
чурному проекті (окремого ризику). Керівництво також визначає, що 
проект матиме високу ймовірність успіху у разі стійкого стану еконо-
міки, при якому споживачі матимуть більше грошей, щоб витратити їх 
на новий вид автомобіля. Це означає, що проект може бути успішним, 
якщо інші відділення компанії покажуть добрі виробничі результати, і 
навпаки. У цьому прикладі проект також матиме високий рівень кор-
поративного ризику. Нарешті, оскільки прибутки корпорації мають 
високий рівень кореляції з прибутками більшості інших фірм, то β-
коефіціент проекту також буде високим. Таким чином, цей проект бу-
де ризикованим для всіх трьох типів ризику. 

Ринковий ризик важливий внаслідок його прямого впливу на ці-
ну акції фірми. Корпоративний ризик важливий з трьох причин: 
1. Недиверсифіковані акціонери, включаючи власників малого біз-

несу, більше зацікавлені в оцінках рівня корпоративного ризику, 
ніж ринкового. 

2. Емпіричні дослідження чинників необхідних норм прибутків (k) 
переконують, що і ринковий, і корпоративний ризики впливають 
на ціну акцій. Це означає, що інвестори, навіть ті, хто добре ди-
версифікований, розглядають інші фактори, ніж ринковий ризик, 
коли розраховують на необхідні прибутки. 

3. Стабільність важлива для менеджерів фірми, її споживачів, по-
стачальників, співробітників та середовища, в якому вона пра-
цює. Фірми, що знаходяться на межі банкрутства або навіть за-
знають низьких прибутків та падіння виробництва, мають труд-
нощі в залученні й утриманні кваліфікованих менеджерів та ро-
бітників. Постачальники та споживачі також неохоче мають 
справи з нестійкими фірмами, і такі фірми зустрічаються з про-
блемами при запозиченні грошей під задовільні процентні став-
ки. Ці фактори мають тенденцію до зменшення прибутковості 
фірми і звідси – цін на її акції, і, таким чином, це посилює важ-
ливість корпоративного ризику. 
Внаслідок цих трьох причин корпоративний ризик істотний, на-

віть якщо акціонери фірми добре диверсифіковані. 
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11.2. Методичні підходи до визначення 
ризику проекту 

 
Власне ризик проекту (або окремий ризик) не привертає достат-

ньо уваги в теоретичних дослідженнях. Однак фактично він важливий 
внаслідок двох причин. По-перше, на практиці легше визначити ризик 
проекту, ніж корпоративний ризик. Ще легше він піддається визначен-
ню у порівнянні з ринковим ризиком. По-друге, у більшості випадків 
усі три типи ризику мають високий кореляційний зв’язок. Якщо зага-
льна економіка функціонує на належному рівні, тоді і фірма функціо-
нуватиме відповідним чином, а звідси – й будуть прибутковими біль-
шість її проектів. Унаслідок цього високого кореляційного зв’язку цей 
тип ризику слугує гарною основою визначення корпоративного та ри-
нкового типів ризику. 

Початковим пунктом в аналізі ризику проекту є встановлення 
невизначеності, притаманної грошовим потокам. Цей аналіз можна 
провадити декількома шляхами, починаючи з неформального суджен-
ня до комплексних економічних та статистичних аналізів, що включа-
ють використання крупномасштабних комп’ютерних моделей.  

Більшості грошових потоків притаманна невизначеність. Напри-
клад, фактичні обсяги продажу в кожному році та чиста ціна продажу 
кожної одиниці продукції завжди відрізняються від прогнозованих. Таким 
чином, оцінки обсягу продажу та ціни є очікуваними величинами, що ба-
зуються на ймовірному розподілі, як і більшість інших величин. Зазначені 
розподіли можуть бути відносно “стиснутими”, означаючи невелике стан-
дартне відхилення і низький рівень ризику, або вони можуть бути “розтя-
гнутими”, що свідчить про великий рівень невизначеності щодо кінцевої 
величини змінної, яка знаходиться (рис. 9).  

Природа розподілення одиничних грошових потоків та їх коре-
ляція одного з іншим визначає природу ймовірності розподілу NPV і, 
таким чином, рівень ризику проекту. Далі розглянемо два методи ви-
значення ризику проекту: (1) аналіз чутливості реагування та (2) аналіз 
сценарію. 

Аналіз чутливості реагування 
Інтуїтивно ми знаємо, що більшість із змінних, що визначають 

грошові потоки проекту, базуються на ймовірності розподілу, а отже, 
невідомі з точки зору абсолютної впевненості. Також відомо, що вхідні 
змінні величини, наприклад, як обсяг продажу, зумовлюють зміни 
NPV проекту. Аналіз чутливості реагування – це методика, що вказує, 
наскільки точно зміниться NPV внаслідок даної зміни у вхідній змін-
ній величині, не враховуючи іншого. 
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Аналіз чутливості реагування починається з ситуації обрахунку 
базового випадку, що ґрунтується на очікуваних величинах кожної 
вхідної змінної. Він зображає, яким чином величина NPV змінюється 
під впливом змін вхідних показників. Приклад аналізу чутливості по-
казано у табл. 66 та на рис. 23.  

 
Таблиця 66 

 

Приклад аналізу чутливості проекту 
 

Чиста теперішня вартість 
Зміна від базового
рівня (%) Обсяг продажу Змінні витрати Вартість капіталу

-10 4100 12000 8000 

0 7000 7000 7000 
+10 9900 2500 6000 

 

NPV базового випадку – це NPV, при якій продаж та змінні ви-
трати відносяться до очікуваної вартості. 

В аналізі чутливості ми змінюємо кожну незалежну змінну ве-
личину на декілька визначених процентних пунктів вище та нижче 
очікуваної величини, залишаючи інші на базовому рівні. 

Після цього розраховується нове значення NPV для кожної з 
цих величин і, нарешті, набір значень NPV зображається на графіку 
разом із змінною величиною, що була змінена. Рис. 23 показує графіки 
чутливості проекту для трьох ключових вхідних змінних величин. 
Табл. 66 дає значення NPV, що були застосовані при їх побудові. На-
хил ліній на кожному графіку показує, як реагує NPV проекту на зміни 
у кожній вхідній величині: чим крутіший нахил, тим більш чутлива 
NPV до змін у величинах незалежних змінних. Так, ми бачимо, що 
NPV проекту чутливіша до змін у змінних витратах та відносно нечут-
лива до змін у вартості капіталу. 

Якщо порівняти два проекти, можна помітити, що той, який 
описується більшим кутовим коефіцієнтом ліній чутливості, буде і 
ризикованішим, тому що відносно невелика помилка в оцінці змінної 
величини, такої, наприклад, як обсяг продажу, зумовлює велику поми-
лку у проектованій NPV проекту. Таким чином, за допомогою аналізу 
чутливості можна отримати корисну інформацію щодо ризиковості 
проекту. 
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Рис. 23. Аналіз чутливості проекту до зміни факторів: 
а) обсягів продажу; b) змінних витрат; c) вартості капіталу 

 
Аналіз сценарію 
Хоча аналіз чутливості реагування широко застосовується як 

методика аналізу ризику, він має недоліки. Вони полягають у тому, що 
зміни оцінюються відносно одного показника, у той час як інші зали-
шаються на базовому рівні. У реальній дійсності всі чинники, що обу-
мовлюють рівень NPV, взаємозв’язані. Наприклад, зміни обсягів про-
дажу часто супроводжуються й змінами цін реалізації.  

Взагалі, ризик проекту залежить від: (1) чутливості його NPV до 
змін у ключових змінних величинах та (2) інтервалу можливих значень 
цих змінних (величин), що відображається в їхніх ймовірних розподі-
лах. Оскільки аналіз чутливості розглядає тільки перший фактор, тому 
він не є достатньо досконалим. 

Аналіз сценарію являє собою методику аналізу ризику, яка роз-
глядає чутливість реагування NPV до змін у ключових змінних вели-
чинах та можливий інтервал значень цих змінних. При цьому до аналі-
зу включаються: несприятливий набір обставин (низька ціна продажу, 
низький обсяг продажу, високі змінні витрати на одиницю тощо), се-
редній або “більш можливий” набір та сприятливий набір обставин. 
Потім розраховуються NPV грошових потоків за умов поганих і спри-
ятливих обставин і порівнюються з очікуваною NPV або з NPV у базо-
вому випадку. Таким чином: 

7000

a)

b)

NPV

c)

-10% 0 +10%
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1. Сценарій найгіршого випадку: аналіз, коли всі з наведених варі-
ацій відносяться до гіршої очікуваної вартості. 

2. Сценарій кращого випадку: аналіз, коли всі з наведених варіацій 
відносяться до кращої очікуваної вартості. 

3. Базовий випадок: аналіз, коли всі наведені варіації відносяться 
до можливої очікуваної вартості. 

 
Таблиця 67 

 

Аналіз сценарію 
 

Сценарій Імовірність 
виходу (р) 

Обсяг 
про-
дажу, 

Ціна про-
дажу, грн. 

NPV, 
тис.грн. 

Найгірший випадок 0,25 15 1500 -5768 
Базовий випадок 0,50 20 2000 6989 
Найкращий випадок 0,25 25 2500 23390 
   Очікувана 

NPV 
7900 

 
 σNPV  –  10349 
 CV NPV  –  1,3 

 
Обсяг реалізації на рівні 15 тис. шт. по ціні 1,5 тис. грн. визна-

чається як нижня межа, або сценарій найгіршого випадку, тоді як 25 
тис. шт. по 2,5 тис. грн. – як верхня межа, або сценарій найкращого 
випадку. Згадайте, що найбільш можливі величини (значення), які такі 
ж самі, як і значення базового випадку, у цьому прикладі – це 20 тис. 
шт. та ціна – 2,0 тис. грн. Щоб закінчити аналіз сценарію, ми застосо-
вуємо значення змінної найгіршого випадку для отримання значення 
відповідної NPV та значення змінної найкращого випадку для отри-
мання NPV грошових потоків у найсприятливішому випадку. 

До аналізу можна було б включити й інші чинники NPV, а саме 
– вплив змінних витрат, ставок податку на доход, ліквідаційних варто-
стей та ін.  

Табл. 67 містить дискретний імовірнісний розподіл прибутків. 
Очікувана NPV (у тис. грн.) дорівнює: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) .79002339025,069895,0576825,0
1

=−⋅+−⋅+−⋅=⋅=∑
=

n

i
ii NPVрNPV

. 
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Слід звернути увагу на те, що очікувана NPV не дорівнює NPV 
базового випадку (6989 тис. грн.). Це обумовлено тим, що дві невизна-
чені змінні – обсяг продажу та його ціна – помножуються одна на одну 
для отримання грошової суми продажу. Цей процес зумовлює такий 
розподіл NPV, що він має бути відхиленим у правий бік. 

Стандартне відхилення NPV дорівнює 10349 тис. грн.: 
 

( )

( ) ( ) ( ) .1034979002339025,0790069895,07900576825,0 222

1

2

=−⋅+−⋅+−−⋅=

=−⋅= ∑
=

n

i
NPViiNPV ENPVрσ

 

 
Нарешті, коефіцієнт варіації NPV проекту дорівнює 1,3: 

 

.3,1
7900

10349
===

NPV

NPV
NPV E

CV
σ  

 
Коефіцієнт варіації NPV проекту можна порівняти з коефіцієн-

том “середнього” проекту, щоб отримати уявлення про відносну ризи-
ковість проекту. Існуючі проекти корпорації мають коефіцієнт варіації 
в середньому приблизно 1,0. Таким чином, на основі цього виміру ри-
зику проекту (окремого ризику) менеджери корпорації дійдуть виснов-
ку, що проект комп’ютерного контролю за електроприладами більш 
ризиковий, ніж “середній” проект корпорації. 

Аналіз сценарію забезпечує нас корисною інформацією щодо 
ризику проекту. Він все ж таки обмежений в тому, що тільки розглядає 
декілька окремих результатів (NPV) для проекту, хоча в дійсності іс-
нує нескінченне число ймовірностей. 

Моделювання за допомогою методу Монте-Карло 
Моделювання Монте-Карло називається так тому, що цей тип 

аналізу виник при математичному дослідженні гри в казіно, який по-
єднує чутливість реагування та ймовірність розподілу вхідної змінної 
величини. Цей метод являє собою аналіз ризику, коли можливі випад-
ки моделюються в комп’ютері, обчислюючи рівень прибутку та індек-
си ризиковості. 

В аналізі моделювання програма починає наздогад вибирати 
значення для кожної змінної – ціна продажу, його обсяг, змінні витра-
ти на одиницю продукції тощо. Потім ці значення з’єднуються і розра-
ховується NPV проекту та записується у пам’яті комп’ютера. Далі від-
бирається наздогад інший набір вхідних значень і розраховується від-
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повідне значення NPV. Цей процес може повторюватись 1000 разів, і 
ми отримаємо 1000 значень NPV, які потім аналізуються й визначаєть-
ся медіана і стандартне відхилення набору NPV. Медіана, або середнє 
значення, використовується як вимір очікуваної прибутковості проек-
ту, а стандартне відхилення (або коефіцієнт варіації) використовується 
як вимір ризику проекту. 

Без сумніву, моделювання Монте-Карло – це корисна, але дещо 
і складна процедура. 

 
 
 

11.3. Ринковий ризик (або бета-ризик) 
 
За допомогою аналізу типів ризику менеджери в змозі отримати 

інформацію щодо ризику проекту і, таким чином, прийняти найкраще 
рішення. Однак ці виміри ризику не приймають до уваги ризик порт-
феля, ще вони не вказують, чи варто реалізовувати проект, чи ні. По-
долати цю проблему можна за допомогою моделі CAPM. Звичайно, 
CAPM має свої недоліки, але вона пропонує корисну інформацію щодо 
аналізу ризику в процесі оцінки доцільності капіталовкладень. 

Рівняння лінії надійності ринку виражає відношення ри-
зик/прибуток наступним чином: 

 
( ) .β⋅−+= RFmRFs kkkk  

 
Інвестори дадуть гроші в борг компанії для інвестування в про-

екти з середнім ризиком тільки у тому випадку, якщо вона сподіваєть-
ся заробити (припустимо) 22,4% або більше на цих грошах. Під серед-
нім ризиком ми розуміємо проекти, ризик яких дорівнює поточному 
ризику активів фірми. Компанія повинна інвестувати в основні активи 
тільки тоді, коли очікуваний прибуток цих проектів дорівнює 22,4% 
або більше. 

Внаслідок реалізації того чи іншого проекту може змінитися бе-
та-коефіцієнт компанії, що, в свою чергу, призведе до зміни вартості її 
власного капіталу. Наприклад, припустимо, що компанія розглядає 
проект А, β-коефіцієнт якого має бути в інтервалі між 1,5 і 1,1. Через 
те, що фірма тримає “портфель активів” і β будь-якого портфеля є се-
редньозваженою β-коефіцієнтів його активів, то, реалізуючи цей про-
ект, фірма тим самим змінює загальний β-коефіцієнт компанії, що за-
лежатиме від розміру інвестиції у проект А у порівнянні з розмірами 
інших активів компанії. 
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Якщо 80% сукупних активів буде зайнято в інших активах, се-
редня β яких дорівнює 1,1, та 20% – у новому проекті, β якого стано-
вить 1,5, тоді новий β-коефіцієнт буде дорівнювати 1,18: 

 
β=0,8·(1,1)+0,2·(1,5)=1,18. 

 
Це зростання β-коефіцієнта зумовлює падіння ціни акції компа-

нії до тих пір, поки збільшений β-коефіцієнт не буде дорівнювати істо-
тнішій сподіваній нормі прибутку. Характерно, що реалізація проекту 
зумовлює зростання загальної вартості капіталу корпорації з 22,4% до 
23,68%: 

 
kS =14%+(8,2%)·1,18=23,68%. 

 
Тому, щоб утримати вартість фірми від зниження внаслідок реа-

лізації капіталовкладень, загальна сподівана норма прибутку компанії 
повинна також збільшитись від 22,4% до 23,68%. Якщо на капіталовкла-
деннях у первинні активи фірма повинна заробити 22,4%, скільки ком-
панія повинна заробити на капіталовкладеннях у новий проект, щоб но-
ве значення загальної сподіваної норми прибутку дорівнювало б 
23,68%? Ми знаємо, що якщо компанія реалізує проект, вона матиме 
80% своїх фондів, інвестованих у основну діяльність компанії (або інші 
активи), на яких вона повинна заробити 22,4%, та 20% своїх фондів, ін-
вестованих у новий проект, на якому вона повинна заробити х%. Тоді 
середня необхідна норма прибутку буде дорівнювати 23,68%. Тому 

 
0,8·(22,4 %)+0,2х=23,68%, де х=28,8%. 

 
Підсумовуючи вищенаведене і знаючи, що якщо компанія реалі-

зує новий проект, її бета-коефіцієнт підвищується від 1,1 до 1,18, то її 
вартість капіталу зростає від 22,4% до 23,68%. Новий проект повинен 
буде заробити, принаймні, 28,8%, якщо компанія намагається отрима-
ти свою нову величину вартості капіталу. 

Вартість капіталу проекту, kр-вартість капіталу, скоригована на 
ризик для окремого проекту. Якщо можливо визначити бета-
коефіцієнт кожного проекту, βр, тоді вартість капіталу проекту, kр, 
знаходиться за формулою: 

 
( ) .β⋅−+= RFmRFp kkkk  
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Таким чином, компанії слід використовувати 22,4% вартості ка-
піталу для проектів основної діяльності. А вже новий проект, бета яко-
го дорівнює 1,5, слід аналізувати при 26,3% вартості капіталу: 
kр=14%+(8,2%)·1,5=26,30%. 

З іншого боку, проект низького ризику, бета якого дорівнює 0,5, 
матиме вартість капіталу 18,1%: kр=14%+(8,2%)·0,5=18,10%. 

Графічні висновки аналізу предствлено на рис. 24. 
 

 
Рис. 24. Оцінка доцільності інвестиційних вкладень на 

основі концепції лінії надійності ринку (SML) 
 
 
Лінія надійності ринку (MSL), яка зображена на рисунку, 

показує, як інвестори здійснюють балансування між перевагами та 
збитками від ризику, який вимірюється бетою, та сподіваним 
прибутком. Чим вище бета-ризик, тим значніша норма прибутку, що 
необхідна інвесторам для компенсації ризику. MSL вказує на природу 
цього зв’язку. 

Спочатку компанія мала бета-коефіцієнт 1,1, тому її необхідна 
норма прибутку на капіталовкладення середнього ризику становила 
22,4%. Більш ризикові інвестиції, такі як проект А, мають вищі норми 
прибутку, в той час як інвестиції низького ризику мають менші норми 
прибутку. Якщо компанія спрямовує нові капіталовкладення у високо- 
або низькоризикові проекти, то її бета-коефіцієнт або зросте, або 

β 0,5 1,0 1,5

18% 

20% 

22% 

24% 

Норма прибутковості 

SML= kS = kRF + (kM – kRF)×βi  

Зона прийняття проекту 

Зона відмови від проекту 
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знизиться від поточної величини 1,1. Отже, необхідна норма прибутку 
звичайної акції також зміниться від свого поточного значення. 

Якщо сподівана норма прибутку даного проекту знаходиться 
вище MSL, тоді цей проект варто реалізовувати, оскільки його 
сподіваної норми прибутку більш ніж достатньо для компенсації 
ризику. Однак якщо норма прибутку проекту знаходиться нижче MSL, 
тоді від цього проекту слід відмовитись. 

Для спрощення представлений приклад з умовною компанією 
базується на припущенні, що вона не використовує борг як джерело 
фінансування. Таке припущення дозволяє застосувати MSL для 
зображення вартості капіталу компанії. Однак дисконтна ставка, що 
застосовується у процесі оцінки доцільності капіталовкладень, є 
середньозваженою вартістю капіталу. Коли як джерело фінансування 
застосовується борг, вартість власного капіталу має бути скомбінована 
з вартістю боргу для отримання загальної вартості капіталу проекту. 

Методи виміру бета-ризику 
У главі 3 посібника розглядалося поняття бета-коефіцієнтів для 

акцій та було зроблено наголос на тому, що важко визначити значення 
майбутньої бети. В економіках з достатньо розвинутим фондовим рин-
ком для цього застосовуються два підходи щодо оцінки окремих акти-
вів – метод чистої гри та метод балансової бети. 

Метод чистої гри 
Метод чистої гри застосовують для оцінки бета-коефіцієнта 

проекту, при якому фірма ідентифікує декілька компаній, що вироб-
ляють тільки даний продукт, розраховує бету для кожної компанії і 
знаходить середню бету, яку використовує як приблизне значення для 
бети свого проекту. 

Метод чистої гри важко реалізувати внаслідок труднощів знахо-
дження таких аналогічних компаній. До того ж інформація щодо прое-
ктів часто є недоступною. Крім того, у дійсності більшість проектів 
розробляється й реалізується великими фірмами, а їхня діяльність що-
до реалізації таких проектів комбінується з іншими видами діяльності, 
що робить практично неможливим визначення ринкової бети для 
окремого проекту.  

Метод балансової бети 
Як зазначено вище, може бути практично неможливо знайти фі-

рми, що є акціонерними компаніями відкритого типу і мають виробни-
чу структуру, яка б підходила для використання методу чистої гри. 
Коли компанія зіштовхується з цією проблемою, вона застосовує ре-
гресію доходів акцій визначеної компанії на прибутки акцій ринкового 
індексу. 
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Метод балансової бети: метод оцінки бети проекту за рахунок 
оцінки регресії між базовою спроможністю компанії утворювати при-
бутки та середньою базовою спроможністю утворювати прибутки на-
бору фірм. Бета-коефіцієнти, визначені таким методом, тобто, викори-
стовуючи балансові показники фондового ринку, називаються балан-
совими бетами. 

Балансові бети нового проекту можуть бути розраховані тільки 
після того, як проект схвалено, введено у виробництво і він почав да-
вати результати. Однак якщо керівництво компанії вважає, що даний 
проект такий же, як і інші проекти, які фірма реалізовувала в минуло-
му, тоді за основу бети проекту, що розглядається, можна взяти балан-
сову бету деякого іншого проекту. На практиці балансові бети розра-
ховуються для цілих підрозділів або для інших великих виробничих 
одиниць, а не для одиничних активів. 

Диверсифікація у напрямку зменшення ризику 
Цінні папери можуть мати високий рівень ризику, якщо їх три-

мають в ізоляції, і зовсім невеликий рівень, коли вони є частиною доб-
ре диверсифікованого портфеля. Те ж саме стосується і процесу оцінки 
доцільності капіталовкладень: прибутки від одиничного проекту мо-
жуть мати високий рівень невизначеності. Але якщо цей проект неве-
ликий відносно всієї фірми та коли його прибутки не мають високого 
рівня кореляції з іншими активами фірми, цей проект може і не мати 
високого рівня корпоративного або ринкового ризику. Багато фірм 
намагаються диверсифікуватись: часто це виступає особливим пунк-
том у довгостроковому стратегічному плані. 

Основна мета диверсифікації – зменшення ризику – викликає сум-
нів. Чому фірми повинні диверсифікуватись, коли акціонери самі в змозі 
це зробити? Хоча може бути правдою те, що при злитті компаній, доходи 
на акції яких мають цілком негативну кореляцію, зменшується їх ризик. 
Чи зможуть інвестори диверсифікуватись самі, не зіштовхуючись із ви-
тратами та труднощами, що зазнають компанії при злитті? 

Відповідь на це питання не може бути однозначною, хоча акціоне-
ри в змозі за рахунок персональної диверсифікації отримати певні вигоди 
внаслідок зменшення ризику. Однак інші, значніші, вигоди можуть бути 
одержані тільки при диверсифікації на рівні корпорації. Наприклад, на-
дійніший банк у змозі залучити кращу робочу силу, а також отримати 
фонди під менші проценти, ніж два менш надійних банки. 

Основні висновки щодо ризику проекту 
Крім питань, що були розглянуті у контексті ризиків проектів, 

залишаються два, що є не менш важливими: чи слід фірмам турбува-
тись про окремий ризик та корпоративний ризик? що має бути зробле-
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но, коли оцінки окремого або корпоративного ризику та величина рин-
кового ризику призводять до різних висновків? 

З теоретичної точки зору, добре диверсифікованим інвесторам 
слід турбуватись про ринковий ризик, менеджерам – про максимізацію 
ціни акцій. Ці два фактори підштовхують до висновку, що у рішеннях 
щодо доцільності капіталовкладень перевага має бути віддана ринко-
вому (бета) ризику. Однак якщо інвестори не мають добре диверсифі-
кованих портфелів, якщо CAPM не діє точно, як вказує теорія, або ко-
ли менеджери не мають впевненості у підході CAPM до процесу оцін-
ки доцільності капіталовкладень, тоді було б правильно надати більше 
переваги окремому та корпоративному ризику, ніж тому, що пропону-
ють фінансові теоретики. Між іншим, CAPM ігнорує витрати, 
пов’язані з банкрутством, навіть якщо такі витрати можуть бути знач-
ними, та те, що ймовірність банкрутства залежить від корпоративного 
ризику фірми, а не її бета-ризику. Тому можна легко дійти висновку, 
що добре диверсифіковані інвестори в змозі вимагати від керівництва 
фірми приділити деяку увагу корпоративному ризику, ніж повністю 
зосереджуватись на ринковому ризику. 

Отже, найкраще, що можна зробити на практиці, – це оцінити 
ризик проекту в якомусь відносному значенні. Наприклад, можна з 
упевненістю сказати, що рівень ризику визначеного проекту вище або 
нижче рівня середнього проекту. Потім, припускаючи, що між окре-
мим ризиком та корпоративним існує сильний кореляційний зв’язок, 
як вимір корпоративного ризику взяти окремий ризик. Нарешті, при-
пускаючи, що між ринковим та корпоративним ризиком існує істотний 
кореляційний зв’язок (що мають більшість компаній), проект, корпо-
ративний ризик якого більше середнього, також матиме і більший рин-
ковий ризик. Протилежна ситуація складається для проектів з низьким 
корпоративним ризиком. 

 
 
 

11.4. Методи введення ризику та структури капіталу 
до оцінок капіталовкладень 

 
Оцінка доцільності капіталовкладень може істотно вплинути на 

ринковий ризик фірми, її корпоративний ризик або на обидва їх типи, 
але дуже важко кількісно виміряти будь-який тип ризику. Хоча можливо 
досягти загального висновку, що один проект більш ризиковий, ніж ін-
ший, важко розробити дійсно ефективний кількісний вимір ризику про-



                                                                         Верланов Ю.Ю. 

 233

екту. Внаслідок цього виникають труднощі при введенні диференційо-
ваного ризику в рішення щодо доцільності капіталовкладень. 

Для введення проектного ризику в процес оцінки капіталовкла-
день застосовуються два основних методи. Перший – метод еквівале-
нту певності. Згідно з ним всі грошові потоки, яким притаманна неви-
значеність, тобто сподівані грошові потоки, кожного року коригуються 
для відображення проектного ризику – ризикові грошові потоки змен-
шуються, і чим більший рівень ризику потоків, тим нижчі їх значення 
еквіваленту певності. Потім грошові потоки еквіваленту певності дис-
контуються за безпечною ставкою (kRF). 

Інший метод – метод дисконтної ставки, скоригованої на ри-
зик, при якому проблема диференційованого проектного ризику вирі-
шується за допомогою зміни дисконтної ставки. Проекти високого 
ризику дисконтуються на вищу вартість капіталу, а проекти, ризик 
яких нижче середнього рівня, дисконтуються – на ставку, що нижче 
WACC фірми. Втім не існує шляхів точного визначення значень вищої 
та нижчої дисконтних ставок, тому коригування на ризик носять 
суб’єктивний характер. 

Якщо при фінансуванні різних активів фірма використовує різні 
джерела, то при цьому має, звичайно, враховуватися структура капіталу. 

Дисконтна ставка, скоригована на ризик, – це дисконтна ставка, 
що застосовується для певного ризикового грошового потоку; чим ри-
зиковіший потік доходу від проекту, тим вище дисконтна ставка. 

 
 
 

11.5. Формування оптимального бюджету 
капіталовкладень 

 
Процес оцінки капіталовкладень та вартість капіталу взаємо-

пов’язані між собою. Неможливо визначити вартість капіталу, доки 
залишається невідомим розмір бюджету капіталовкладень. З іншого 
боку, неможливо визначити розмір бюджету капіталовкладень, доки не 
визначено вартість капіталу. На рис. 25 представлено загальний вигляд 
поєднання двох складових рішення щодо оптимального бюджету: гра-
ничної вартості капіталу та прибутковості інвестиційних альтернатив 
підприємства. 

Графік інвестиційних можливостей (investment opportunity 
schedule – IOS) показує їх класифікацію у порядку зменшення норм 
прибутків, які вони забезпечують. 
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Графік граничної вартості капіталу (МСС) демонструє залеж-
ність WACC від суми отриманого (збільшеного) нового капіталу. Піс-
ля деякої точки МСС почне зростати разом із збільшенням суми дода-
ткового капіталу. Як уже відмічалося, таке зростання має місце внаслі-
док того, що: (1) витрати на випуск та розповсюдження зумовлюють 
переважання вартості нового власного капіталу над вартістю нерозпо-
всюджених прибутків; (2) для стимулювання притоку від інвесторів 
додаткового капіталу можуть бути збільшені норми прибутку на борг, 
привілейовані акції та звичайні акції. 

 

 
 

Рис. 25. Поєднання графіків MCC i IOS для прийняття рішень що-
до інвестування 

 
Рис. 25 демонструє досить важливий момент: вартість капіталу 

фірми встановлюється перетином графіків IOS та MCC. Ця вартість 
визначається як гранична вартість капіталу фірми. Якщо її викорис-
товують у процесі прийняття рішень, рівень інвестицій фірми буде 
оптимальним. Коли вона використовує будь-яку іншу ставку для оцін-
ки проектів, то її бюджет капіталовкладень не буде оптимальним. 

 
 
 
Терміни 

 
Ризик проекту Вартість капіталу проекту 
Корпоративний ризик Лінія надійності ринку 
Ринковий, або бета-ризик Метод чистої гри 

MCC 

K 

IOS 

K1 

IRR 
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Недиверсифіковані акціонери Метод балансової бети 
Аналіз чутливості реагування Метод еквівалента впевненості 
Базовий випадок Дисконтна ставка, скоригована 

на ризик  
Аналіз сценарію Оптимальний бюджет 

капіталовкладень 
Сценарій найгіршого (кращого) 
випадку 

Графік інвестиційних 
можливостей 

Моделювання Монте-Карло  
 
 
 
Питання для перевірки 

 
1. Зробіть класифікацію та поясніть зміст типів ризиків інвести-

ційних проектів. 
2. В чому постає значення корпоративного ризику? 
3. В чому проявляється ризик проекту? 
4. Розкрийте зміст методу аналізу чутливості реагування? 
5. Як здійснюється аналіз сценарію? 
6. В чому полягає зміст методу Монте Карло? 
7. Що означає „ринковий ризик”, або „бета-ризик”? 
8. Як впливає ризик проекту на вартість капіталу фірми? 
9. Як використовується лінія надійності ринку в оцінках проектів? 
10. Як визначається рівень показника β? 
11. Яким чином здійнюється введення ризику та структури капіталу 

у процес оцінки доцільності капіталовкладень? 
12. Розкрийте поняття оптимального бюджету капіталовкладень. 
13. З якою метою поєднують графіки IOS та МСС? 
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Задачі 
 

Задача 109 
 

Чисті грошові потоки, р=0,2 Рік 
 р=0,2 р=0,6 Р=0,2 

0 -100 -100 -100 
1 20 30 40 
2 20 30 40 
3 20 30 40 
4 20 30 40 
5 20 30 40 
6 0 20 30 

 

Керівництво компанії “Макінтош” визначило чисті грошові по-
токи і ймовірності досягнення параметрів нового виробничого проце-
су. Дані наведені у таблиці. Припустимо, що існує тільки три можли-
вих варіанти надходження грошового потоку протягом часу: (1) найгі-
рший випадок; (2) базовий, або найбільш ймовірний, випадок; (3) най-
кращий випадок з імовірностями 0,2, 0,6 та 0,2 відповідно. Вартість 
капіталу компанії дорівнює 20%.  

Знайдіть очікувану NPV, стандартне відхилення та коефіцієнт 
варіації. Чи варто реалізовувати проект, чи слід відмовитись від нього? 

 
Задача 110  
Підприємство “Ван Дог” має таку структуру капіталу, що роз-

глядається як оптимальна за поточних та прогнозованих умов: борг – 
30%; власний капітал – 70%.  

У поточному році керівництво сподівається отримати 105 тис. 
грн. чистого доходу. Буде продовжена політика виплати дивідендів у 
розмірі 50% прибутків. Фірма в змозі позичити гроші під 18%. 

Поточна ринкова ціна акції компанії 50 грн. Останній розмір 
дивіденду складав 1,85 грн. на акцію і його очікуваний темп росту – 
8%. Зростання власного капіталу за рахунок зовнішніх джерел, тобто 
продажу звичайних акцій нового випуску, може бути здійснено за 
умов 1,5% витрат на їх випуск та розміщення. Інвестиційні можливості 
фірми у наступному періоді такі, як вказано у таблиці (тис. грн.). Кері-
вництво просить вашої допомоги у визначенні, які проекти варто реа-
лізовувати. 

 
 
 



                                                                         Верланов Ю.Ю. 

 237

Проект Вартість IRR, % 
А 50000 32 
В 15000 26 
С 20000 20 
D 50000 18 

 
Вам слід здійснити аналіз по етапах: 

1. Розрахуйте WACC, використовуючи і нерозподілені прибутки, і 
звичайні акції нового випуску. 

2. Покажіть графіки IOS та MCC. 
3. Які проекти фірми варто реалізовувати? 
4. Яке припущення щодо ризику проекту включено в цю задачу? 

Якщо ви вже визначили, що ризик проектів А або В вище серед-
нього, а фірма вже вибрала ті проекти, які ви вказали у частині 
С, як це вплине на ситуацію? 

5. Відповідно до задачі, фірма сплачує 50% своїх прибутків у фор-
мі дивідендів. Як змінився б аналіз, коли б коефіцієнт виплачу-
ваності дорівнював 0%, 100%? 
 
Задача 111 
Компанія “Риба-Раки” має прийняти рішення щодо двох взаєм-

но виключних інвестиційних проектів. Вартість витрат по кожному 
проекту 6750 грн. і кожен має 3-річний термін дії. Річні чисті грошові 
потоки почнуть надходити від кожного проекту в році, наступному за 
роком здійснення первинної інвестиції (тобто після 1-го року реалізації 
проекту), і розподіл їх ймовірностей такий, як показано в таблиці: 

 
Проект А Проект В 

р Чисті CF,  
тис. грн. p Чисті CF, 

тис. грн. 
0,2 6000 0,2 0 
0,6 6750 0,6 6750 
0,2 7500 0,2 18000 

 
Компанія вирішила застосовувати 26% ставку при аналізі більш 

ризикового проекту та 20% ставку – при аналізі менш ризикового про-
екту. 
1. Чому дорівнює очікувана вартість річних чистих грошових по-

токів кожного проекту? Чому дорівнює коефіцієнт варіації 
(СV)? 
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2. Чому дорівнює NPV, скоригована на ризик кожного проекту?  
3. Якщо б ми знали, що проект В мав би негативний кореляційний 

зв’язок з іншими потоками фірми, тоді як проект А мав би пози-
тивний кореляційний зв’язок, як би від цього тоді змінилось на-
ше рішення?  
 
Задача 112 
Компанія “Агроспорт” має тільки два відділи: перший спеціалі-

зується на виробництві шин для автомобілей, другий – на виробництві 
допоміжних матеріалів. Оскільки виробництво автомобілів знаходить-
ся у прямому зв’язку з загальним станом економіки, вплив прибутків 
відділу по виробництву шин на ціну акцій компанії має високу ступінь 
кореляції з доходами по більшості інших акцій. Бета-коефіцієнт відді-
лу по виробництву шин дорівнював би 1,50 у тому випадку, якщо б 
цей відділ працював як окреме підприємство. З іншого боку, продаж та 
прибутки другого відділу знаходяться у зворотному зв’язку, тому що 
продаж допоміжних матеріалів досягає свого максимуму, коли спожи-
вачі не можуть собі дозволити купувати нові шини. Очікувана бета 
цього відділу – 0,5. Приблизно 75% активів компанії інвестовані у від-
діл по виробництву шин та 25% – у відділ допоміжних матеріалів. 

Поточна процентна ставка на безризикові зобов’язання – 14% та 
очікувана норма прибутку середньої акції – 24%. “Агроспорт” викори-
стовує як джерело фінансування тільки власний капітал.  
1. Якою є необхідна норма прибутку на акції компанії? 
2. Яку дисконтну ставку слід застосувати для оцінки проектів капі-

таловкладень?  
Поясніть відповідь та проілюструйте її на прикладі проекту, 

який коштує 260 тис. грн., має функціонувати протягом 8 років та очі-
кувані чисті грошові потоки якого після сплати податку дорівнюють 
65 тис. грн. на рік. 

 
Задача 113 
Фірма “Африка” розглядає проект придбання трактора, вартість 

якого дорівнює 36 тис.грн. Проект має збільшити операційні грошові 
потоки до виплати податку та нарахування амортизації на 12 тис. грн. 
щорічно. Амортизація на трактор буде нараховуватись методом рівно-
мірного нарахування зносу протягом 5 років, поки не буде відшкодо-
вана його вартість. Амортизаційні нарахування дорівнюватимуть 7,2 
тис. грн. на рік, починаючи з року, наступного за роком придбання 
активу. Річні грошові потоки становитимуть 12 тис. грн. до сплати по-
даткових платежів плюс економія на податку внаслідок додаткових 
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амортизаційних нарахувань. Керівництво вирішує питання щодо дійс-
ного періоду експлуатації трактора. Директор твердить, що дійсний 
строк функціонування тракторів тільки 4 роки. Технічний директор 
погоджується, він доводить, що більшість тракторів виконують свої 
функції протягом 5-ти років. Головний бухгалтер каже, що деякі трак-
тори функціонують 8 років. 

Отже, керівництво доручило вам підготувати сценарій-аналіз 
для висвітлення важливості у прийнятті рішення невизначеності щодо 
періоду експлуатації трактора. Припустимо, що вартість капіталу – 
18%, а ліквідаційна вартість прийнята нульовою.  

 
Задача 114 
Безризикова ставка прибутку – 12%, ринкова премія за ризик – 

5%. Бета-коефіцієнт проекту в аналізі – 1,4, очікуваний розмір чистих 
грошових потоків дорівнює 1,5 тис. грн. щорічно протягом 5-ти років. 
Необхідні інвестиційні витрати на проект становлять 4,5 тис.грн. 
1. Визначте необхідну норму прибутку, скориговану на ризик про-

екту.  
2. Чи варто реалізовувати проект? 

 
Задача 115 
Корпорація “Нафтаторг”, виробник приладів для обслуговуван-

ня транспортування нафтопродуктів, розглядає проект експансії на 
новий ринок. Поточна вартість активів корпорації – 15800 тис. грн., 
бета-коефіцієнт – 1,4. Безризикова ставка та премія за ризик, дорівню-
ють, відповідно, 14% та 8%. Якщо цей проект буде схвалено, “Нафта-
торг” утворить новий відділ з 4000 тис. грн. активів. Бета нового відді-
лу становитиме 1,8. 
1. Визначте поточну необхідну норму прибутку корпорації. 
2. Визначте новий бета-коефіцієнт у разі схвалення проекту. Чому 

дорівнює нова гранична необхідна норма прибутку та яку форму 
прибутку повинен у своїй діяльності отримати новий відділ кор-
порації, який здійснює експансію на новому ринку, щоб залиши-
ти нову граничну необхідну норму прибутку незмінною? 
 
Задача 116 
Поточна структура капіталу корпорації “Сіон”, яка, за оцінкою 

керівництва, є оптимальною, складається з 50% боргу та 50% власного 
капіталу. Корпорація має тільки один потенційний проект експансії, 
IRR якого дорівнює 28% і вартість – 20 млн. грн. “Сіон” може інвесту-
вати у проект будь-яку суму до 20 млн. У наступному році корпорація 
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сподівається отримати у виробництві 3000 тис. грн. прибутків. Вона 
може зменшити новий борг до 5 млн. грн. з вартістю після виплати 
податків 18%, і весь борг після отримання цих перших 5 млн. буде ма-
ти вартість 16%. Вартість нерозподілених прибутків дорівнює 20%. 
Корпорація може збільшити капітал за рахунок продажу звичайних 
акцій нового випуску на будь-яку суму при постійній вартості нового 
власного капіталу 25%. Визначте оптимальний бюджет капіталовкла-
день корпорації. 

 
Задача 117 
Оптимальний бюджет капіталовкладень 
Керівництво “Карп, Int” планує чистий доход у розмірі 7,5 тис. 

грн. та коефіцієнт виплати – 40%. Постійний темп росту дивідендів 
компанії – 5%. Останній розмір дивідендів складав 0,90 грн. Поточна 
ціна акції – 8,59 грн. Вартість нового боргу дорівнюватиме 24%. Якщо 
“Карп, Int” здійснює новий випуск звичайних акцій, витрати на їх ви-
пуск та розповсюдження будуть складати 8%. “Карп, Int” досягла оп-
тимальної структури капіталу, яка складається з 40% боргу та 60% 
власного капіталу. “Карп, Int” має такі незмінні, неподільні та однако-
вого ризику інвестиційні можливості: 

 

Проект Вартість, тис. грн. IRR,% 
 

А 15000 27 
В 20000 24 
С 15000 20 
D 12000 18 

 
Визначте оптимальний бюджет капіталовкладень “Карп, Int”. 
 
Задача 118 
Компанія розглядає три незалежних проекти, кожний з яких 

вимагає 5,0 млн. грн. інвестицій. Розрахована внутрішня норма 
прибутковості (IRR) і вартості капіталу для цих проектів складає: 

Проект H (високий ризик): вартість капіталу – 16%; IRR – 20%. 
Проект M (середній ризик): вартість капіталу – 12%; IRR – 10%. 
Проект L (низький ризик): вартість капіталу – 8%; IRR – 9%. 
Який проект прийняти? Як обґрунтувати рішення? 
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