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Вступ 

У економічному просторі країни, де імпорт промислових товарів сягає 

високих відсотків а законодавча підтримки вітчизняного виробника є 

неналежною, започатковувати нові та ще й інноваційні виробництва є справою 

ризикованою, а надто – без достатнього методичного інструментарію. Через 

це питання економіки портфелю інноваційно-інвестиційних проектів 

та,зокрема, розробки робочих інструментів для фахівців з управління 

інноваційно-інвестиційними портфелями в Україні,набуває змісту, 

актуальнішого, ніж у країнах зі стабільною економікою. 

 

Постановка задачі 

Одна з задач, актуальних для управління портфелем інноваційно-

інвестиційних проектів,полягає в покращенні – доповненні та розширенні – 

інструментарію формування портфелю. Вона вирішується шляхом розробки 

формалізованого механізму укладання або оптимізації ефективного портфелю, 

застосовного при прийнятті рішень: 

a. в умовах ризику, 

b. в умовах невизначеності. 



Таким механізмом виступають аналітичні моделі оптимізації 

інвестиційно-інноваційних портфелів, що відтворюють економічну поведінку 

портфелів та дають можливість обрати ефективний їх склад. 

Відтворення процесів дослідження та вибору проектів у просторі 

економічних параметрів слід розглядати як економічне моделювання 

ефективного портфелю: окремі логічні угруповання процесів – як компоненти, 

придатні для формалізації у вигляді елементів моделі, сукупність логічних 

блоків процесів – як природний економічний алгоритм, здатний виступати 

прототипом для розробки моделі формування або оптимізації інноваційно-

інвестиційних портфелів. 

Виглядає несуперечливим засновувати підхід до оптимізації портфелю 

на наступних фундаментальних теоріях: підрозділі макроекономіки – теорії 

загальної рівноваги; економічному аналізі; теорії інвестицій, зокрема – теорії 

портфелю;теорії ймовірності,теорії прийняття рішень та проектного 

управління. 

Робота з формування (оптимізації) реальних портфелів інноваційних 

проектів має ґрунтуватися на глибинному розумінні суті та особливостей 

реалізації потенційних (дійсних) проектів, на виявленні й використанні їх 

синергетичних впливів.  

Наукові ідеї є результатом творчої діяльності, тож далеко не завжди їх 

генерування відбувається у зв'язку з певними потребами суспільства. Тому 

усякі ідеї, що претендують на реалізацію за кошти підприємства-інноватора: 

- проходять етап попереднього контролю економічних параметрів, 

обчислених у поданих фінансових моделях (бізнес-планах) проектів; 

- опрацьовуються для цілей контрольного моделювання з метою відбору 

тих, які найкращим чином відповідають завданням портфелю; 

- підлягають остаточному моделюванню у рамках формування портфелю. 

Для інноваційних проектів оцінюється комерційна ефективність за 

вимогами, встановленими для проектних пропозицій, та параметрами 

фінансових моделей проекту. Завданням етапу аналізу фінансової моделі є 



визначення потенційної корисності проекту, комерційної здатності інновації в 

цілому, виявлення чутливих показників. До факторів чутливості проекту слід 

віднести вихідні дані фінансової моделі, фактичні значення яких, через 

неможливість їх точного оцінювання або притаманну їм волатильність, 

можуть відхилитися від значень, закладених у модель, до критичного рівня, 

під чим розуміється зміна сценарію моделі до неприйнятної. 

Такий підхід дозволяє упритул розгледіти ефективність проекту, як 

такого, тобто інноваційну здатність, ефективність рішень, передбачених у 

проекті тощо.  

Важливим моментом для формування ефективного портфелю,є 

попереднє врахування взаємних кореляційних зв'язків між проектами. 

Урахування взаємних впливів проектів є необхідним для ефективної 

диверсифікації портфелю, через те, що розуміння кореляцій істотно знижує 

ризики. 

Зазвичай, при створенні портфеля реальних інвестицій, об'єднуються 

проекти, хоч і різні, проте найчастіше до певної міри споріднені, що є 

зумовленим можливостями інвестора щодо їх реалізації - виробничими та 

інтеллектуальними тощо. З такої однорідності (галузевої, технологічної 

абощо) випливає, що окремі проекти можуть мати позитивну кореляцію. І 

тоді, для зниження ризиків, постає важлива умова формування портфелю – 

проекти та, одночасно, їхні ризики, не мають корелювати один з одним.  

Таким чином, формуючи інноваційно-інвестиційних портфелів, слід не 

тільки піддавати ретельному аналізу вхідні дані проекту, але й враховувати їх 

взаємні впливи та вплив кожного проекту на функціонування портфеля в 

цілому. 

Виконуючи формування (оптимізацію)інвестиційних портфелів, що 

складаються з інноваційних проектів, слід враховувати характеристику, 

притаманну виключно інноваційним проектами:наявність унікального 

дискретного ризику, - ризику поразкового наукового результату, ризику 

недосягнення цілі наукових та інноваційних розробок (надалі - ризик НДД). 



Наявність такого виду ризику виводить інноваційні проекти у зону 

високоризикових інвестицій і потребує особливого до них підходу. 

Вбачається, що проектна група корпорації, яка формує інноваційний портфель 

має виконати нетрадиційну задачу – сформулювати ризики НДД, які є 

очевидними для кожного проекту, та обчислити їх. Під обчисленням 

дискретних ризиків будемо розуміти обчислення сум можливих втрат 

інвестиційних коштів при здійсненні сценарію (сценаріїв) ризику НДД. 

Іншими словами: скільки грошей втратить корпорація, що утримує портфель 

інновацій, у випадку, коли наукову ідею проекту виявиться неможливо 

реалізувати або науковий продукт неможливо буде довести до стадії набуття 

ним споживчих якостей, комерціалізувати тощо. 

Тобто, робота з дослідження та відбору інноваційних проектів вимагає 

аналітичного інструментарію, розробленого з урахуванням стохастичних 

невизначеностей. 

Розуміючи, що, крім зниження ризику портфелю, шуканим параметром 

також є його найвища дохідність, завдання оптимізації портфеля інноваційних 

проектів пропонується вирішувати за допомогою алгоритму обчислення, який 

концептуально спирається на координатну систему «ризик-дохідність» (risk / 

return trade-off) портфельної теорії Марковіца. При цьому, під категорією 

«дохідність» для даного завдання може розумітися будь-який параметр 

корисності проекту, якщо такий параметр може бути заданий у числовому 

вигляді та підданий максимізації. 

Формуючи портфель інноваційних проектів, необхідно: 

1) визначити цільові та чутливі параметри кожного проекту; 

2) визначити ризик кожного проекту, який претендує увійти до складу 

інвестиційного портфелю та виразити його як економічну величину; 

3) перевірити проекти на наявність кореляції та, за її наявності, обчислити 

коефіцієнт кореляції між кожною парою проектів, що корелюють;  

4) розподілити інвестиційні кошти таким чином, щоби сформований 

портфель був ефективним. 



Засновуючись на категоріях дискретних та неперервних ризиків, 

можливо пропонувати два підходи до формування та оптимізації інноваційно-

інвестиційних портфелів: 

І. Перший підхід: формування та оптимізації інноваційно-інвестиційних 

портфелів, проекти яких не мають ризику НДД (інших дискретних ризиків). 

Тобто, підхід застосовний для прийняття рішення в умовах ризику – для 

такого випадку ступінь неповноти інформації може бути обчислена через 

функцію розподілу ймовірностей. 

В межах підходу послідовно застосовуються компоненти, традиційні для 

інвестиційного моделювання. Сутність даних компонент:  

1) компонента, що виконується першою(компонента № 1), є покликаною 

підготувати формалізовані масиви даних:передбачає здійснення моделювання 

сценаріїв кожного окремого проекту, наприклад, методом імітаційного 

моделювання з нормальним розподілом ймовірностей та визначення найбільш 

вірогідної суми цільового показника. 

Економічна постановка задачі буде полягати в наступному: провести 

перевірку дійсної економічної ефективності представлених проектів шляхом 

визначення поведінки чутливих та ключових показників, обчислення 

параметрів ймовірнісного сценарію проекту та наступного аналізу результатів. 

Результатом опрацювання групи проектів за допомогою компоненти № 

1 має стати вибуття частини проектів з переліку претендентів на інвестиційні 

вкладення через унаочнення неявної інформації. У випадках, коли наступне 

експертне обговорення не потребується, група переходить до моделювання 

портфелю за допомогою компонент оптимізації. 

2) компонента, призначена для здійснення процесу відбору проектів до 

портфелю (компонента № 2): з використанням лінійного програмування 

абощо виконується подальша робота з формування (оптимізації) портфелю із 

застосуванням результатів, отриманих за допомогою компоненти № 1.  

Економічна постановка задачі: сформувати портфель з проектів, які 

мають найвищий очікуваний цільовий показник.  



Результатом роботи з компонентою стане відбраковування менш 

вигідних проектів та формування ефективного портфелю. 

Слід наголосити, що така модель є традиційною і застосовною тільки за 

наступних умов: 

- інноваційна ідея кожного проекту принципово відбулася -інноваційно-

інвестиційний портфель формується з проектів, орієнтованих на 

підтверджений інноваційний продукт, тобто має місце перелік проектів з чітко 

визначеними безперервними невизначеностями; 

- кореляція між проектами є відсутньою. 

Даний підхід не вирішує завдання за наявності дискретного ризику 

інноваційних проектів, який, зазвичай, має високу (зіставну із повною сумою 

вкладень у проект) вартість і не може бути ігнорований. 

Слід зазначити, що оскільки описані компоненти являють собою 

обчислення, для яких розроблено багато якісних економіко-математичних 

механізмів, визначальне значення для успішного вирішення задачі 

формування інноваційно-інвестиційних проектів, як представляється, має 

другий підхід.  

ІІ. Другий підхід: прийняття рішень в умовах невизначеності (ризику 

НДД), коли існування функцій для обчислення не гарантується. У даному 

випадку пропонується, застосувавши розподіл ймовірних сценаріїв та 

обчислення ризику втрат для кожного з них, перевести економічну задачу 

формування портфелю із категорії завдання прийняття рішень в умовах 

невизначеності до категорії завдання прийняття рішень в умовах ризику. 

Тобто, привласнивши ймовірність сценаріям та обчисливши вартість 

дискретних ризиків, можливо отримати формалізовані показники до яких 

застосовні методи економічного моделювання. 

Таким чином, у випадку, коли портфель буде формуватися, повністю або 

частково, з проектів з високим рівнем ризику НДД (або виявлятиме схильність 

до дискретних ризиків іншого виду), тобто, інноваційна ідея проектів є 

сформульованою першопочатково, нечітко окресленою, інноваційний 



продукт, як такий, є нерозробленим (відсутнім як фізично, так і у вигляді 

моделі, відсутньою є розробка щодо сфери застосування тощо), 

застосовуються наступні компоненти моделювання у пропонованій 

послідовності: 

 компонента № 1 - моделювання сценаріїв кожного окремого проекту, 

зокрема, методом імітаційного моделювання з нормальним розподілом 

ймовірностей та визначення найбільш вірогідної суми цільового показника,;  

 компонента № 3: 

1) обчислюються параметри розподілу дискретних ризиків для кожного 

проекту; 

2) на підґрунті визначених механізмом компоненти № 1 сум цільового 

показника та параметрів розподілу дискретних ризиків для кожного проекту, 

методом імітаційного моделювання відтворюються сценарії портфелю зі 

сценаріями ризику включно;  

3) шляхом лінійного (для складних умов – нелінійного) програмування 

здійснюється формування (оптимізація) інноваційно-інвестиційних портфелів, 

задане у форматі «ризик-дохідність», тобто, за критеріями мінімізації ризику 

портфеля та максимізації цільового показника (дохідності, іншої корисності) з 

урахуванням заданих обмежень.  

Економічна постановка задачі: сформувати портфель, що матиме 

найвищу очікувану корисність за мінімального ризику.  

Другий підхід вирішує задачу здійснення вибору такої структури 

портфеля, корисність (дохідність) якого є вищою від заданого значення або 

дорівнює йому, а ризикє мінімальним. 

Слід наголосити, що, оскільки сценарії портфелю моделюються зі 

включенням всіх проектів, стає очевидним, що другий підхід має здатність 

зберігати взаємну кореляцію між проектами. Ця властивість підвищує цінність 

підходу та розроблених у його межах обчислювальних алгоритмів, як 

економіко-аналітичних інструментів. 



Таким чином, теоретично другий підхід є придатним для мінімізації 

дискретних ризиків портфелів інноваційних проектів, а також – дискретних 

ризиків портфелів реальних інвестицій будь-якого виду, із можливістю 

встановлення різноманітних обмежень щодо портфеля, як економічної 

системи, як-от: обмежень щодо бюджету, очікуваних показників ефективності 

портфелю та інших обмежень, необхідних за логікою конкретного процесу 

оптимізації. Наголосимо, що послідовність обчислень є використовною тільки 

для мінімізації ризиків, виражених у вимірних економічних величинах, тобто 

– оцінених.  

Очевидно, що об’єднуючи обидва підходи, можливо створити єдиний 

обчислювальний період для вирішення завдання формування оптимальних 

портфелів за різного за типу ризиків проектів, що розглядаються.  

 Таким чином,визначено системний критерій на позначення інноваційних 

проектів – наявність ризику НДД.  Констатація наявності такого ризику,його 

обчислення, як економічної величини, та застосування в якості критерію при 

формуванні інвестиційного портфелю дає можливість проводити роботи 

передінвестиційної стадії – стадії формування портфелю на якісно новому 

рівні. 

Проблему існування дискретних ризиків переведено у практичну 

площину: підлягати обчисленню може не тільки пропонована категорія «ризик 

НДД» але й інші види дискретних ризиків. І це дає можливості для розробки 

інструменту, здатного враховувати наявні дискретні ризики при вирішенні 

задачі формування інвестиційних портфелів. 

Можливість застосування описаних підходів до розробки 

обчислювального інструменту інвестиційної діяльності дозволить якісно 

поліпшити складову економічної роботи - формування інноваційно-

інвестиційних портфелів та процеси виявлення, вимірювання й контролю 

ризиків проектів. 
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Анотація 

 

Задача формирования эффективного портфеля инновационных 

проектов является базовой составляющей экономической работы 

корпораций. В статье обобщены теоретические подходы к задаче 

формирования инновационно-инвестиционных портфелей,изложена логика 

принципиальных компонент вычислительных моделей, применимых для 

формирования или оптимизации таких портфелей. Применение логики 

моделей на практике позволит качественно улучшить выполнение 

экономической задачи формирования инновационных портфелей, а также –

процессы выявления, измерения и контроля рисков проектов. 

Завдання формування ефективного портфелю інноваційних проектів є 

базовою складовою економічної роботи корпорацій. У статті узагальнено 

теоретичні підходи до завдання формування інноваційно-інвестиційних 

портфелів та викладено логіку принципових компонент обчислювальних 

моделей, застосовних для формування або оптимізації таких портфелів. 

Застосування логіки моделей на практиці дозволить якісно поліпшити 

виконання економічної задачі формування інноваційних портфелів та процеси 

виявлення, вимірювання та контролю ризиків проектів. 

 


