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ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ
СУЧАСНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті досліджено особливості інвестиційних ризиків у сільськогосподарських підприємствах, зокрема
вплив на ймовірність виникнення цих ризиків особливостей виробничого процесу, який перебуває під
прямою дією погодно-кліматичних умов та особливостей росту й розвитку живих організмів, що є основою виробництва. Проаналізовано особливості управління інвестиційними ризиками на стратегічному та
операційному рівнях для сільськогосподарських підприємств. Узагальнено етапи управління інвестиційним ризиком на стратегічному рівні та їх подальшу реалізацію в межах операційного рівня. Окреслено
особливості суб’єкта та об’єкта управління в сільськогосподарських підприємствах, а також подано їх
характеристики. Охарактеризовано систему інформаційного забезпечення задля здійснення управління
інвестиційним ризиком у сільськогосподарських підприємствах. Узагальнено систему показників оцінювання інвестиційних ризиків.
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Постановка проблеми. Інвестиції та інвестиційна діяльність – це вагома складова частина
забезпечення життєдіяльності підприємства будьякої галузі господарювання. На шляху інвестування коштів у власну діяльність або діяльність
інших суб’єктів господарювання виникає низка
інвестиційних ризиків, котрі можуть провокувати
втрату або недоотримання прибутку, або взагалі
втрату капіталу. Варто зазначити, що інвестиційні
ризики можуть бути такими, що властиві будь-якій
галузі, однак вони також мають свої особливості в
конкретній галузі. Вважаємо, що питання дослідження інвестиційних ризиків, зокрема їх особливостей для сільськогосподарських підприємств,
та здійснення управління інвестиційним ризиком
з урахуванням цих особливостей є надзвичайно
актуальними, оскільки дадуть змогу сформувати
більш гнучку систему управління, що приведе до
зменшення, нейтралізації дії цих ризиків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідження стосовно фінансових ризиків, складовою частиною яких є інвестиційний ризик,
проводили І.О. Бланк [4], Р.В. Пікус [11], К. Редхед, С. Х’юс [13]. О.О. Томілін [5; 14; 15]. Вони
досліджували проблеми інвестицій та інвестиційної діяльності. Об’єктом дослідження багатьох
науковців є питання інвестицій та інвестиційного
ризику. Так, Ю.М. Барташевська здійснює аналіз
інвестиційного ризику за допомогою методу чутливості інвестиційного проєкту, окреслює основні
переваги та недоліки цього методу, а також визначає ризикові чинники інвестиційного проєкту [3].
Т.В. Майорова досліджує інвестиційний процес та
його активізацію в Україні, питання інвестиційного ризику [9]. Т.В. Баланська, М.Я. Постан аналізують сутність та основні види інвестиційних
ризиків і методи управління ними [2]. З.В. Литвин
досліджує основні причини виникнення ризиків,
їх класифікацію, ризики інвестиційного проєкту
та шляхи їх подолання [8]. Л.О. Рибіна аналізує особливості інвестиційної діяльності в галузі
сільського господарства [12]. В.І. Федорак досліджує основні чинники інвестиційної діяльності
та інвестиційну привабливість агропромислового
комплексу, обґрунтовує необхідність та основні
напрями державної та регіональної підтримки
інвестування для аграріїв [16]. М.А. Однорог
характеризує особливості інвестиційної діяльності
в аграрному секторі [10].
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Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Проблематика інвестиційного
ризику та управління ним не є новою, однак недостатньо дослідженими залишаються питання особливостей інвестиційного ризику в конкретній
галузі, серед яких слід назвати галузь сільського
господарства. Вважаємо, що саме врахування цих
особливостей інвестиційного ризику в межах конкретної галузі націлить управлінські стратегії
та методи на вузькі, ризикові ділянки, що дасть
додаткові переваги в утриманні, нейтралізації,
зменшенні інвестиційних ризиків.
Мета статті. Головною метою роботи є дослідження особливостей інвестиційного ризику в
сільськогосподарських підприємствах та особливостей управління цим ризиком на стратегічному
й операційному рівнях.
Виклад основного матеріалу. Прибуток починається з інвестицій, зокрема з інвестицій у власну
діяльність або діяльність інших суб’єктів господарювання. Варто відзначити, що, інвестуючи у власну
діяльність, суб’єкт господарювання ризикує цими
інвестиціями задля отримання прибутку, однак
цей ризик можна розділити із зовнішніми інвесторами. Під час розподілу ризику між власником та
зовнішнім інвестором досить часто постає питання
розподілу рішень та управління, адже оскільки
інвестор також задля отримання прибутку йде на
ризик, то зазвичай досить часто він починає диктувати власні «правила гри» на шляху отримання
цього прибутку. Варто сказати про те, що інвестиційна діяльність, як і будь-яка діяльність суб’єктів
господарювання задля отримання прибутку, є ризиковою діяльністю, тому суб’єкти господарювання на
шляху здійснення інвестицій мають досить ретельно
вивчити та проаналізувати ризики, котрі виникають під час конкретного інвестування, тільки потім
приймати рішення на користь інвестування або відхилення конкретного проєкту, на користь розподілу ризику із зовнішнім інвестором або його передачі страховій компанії. Ризики інвестування – це
ризики, які виникають у суб’єктів господарювання
будь-якої галузі, однак є такі ризики інвестування,
що властиві конкретній галузі. Врахування як
загальної групи інвестиційних ризиків, так і ризиків, властивих конкретній галузі, дасть можливість
здійснення ефективного управління, націленого на
максимізацію прибутків та мінімізацію фінансових
ризиків загалом та інвестиційних зокрема.
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Вважаємо, що галузь сільського господарства – це
одна з найбільш ризикових галузей щодо отримання
прибутку, оскільки операційний та фінансовий
цикли у цій галузі перебувають під дією погоднокліматичних умов та особливостей росту й розвитку
живих організмів, на які досить складно вплинути.
Саме детальне врахування всіх особливостей та
ризиків, властивих сільськогосподарським товаровиробникам, на нашу думку, дасть змогу зменшити
дію ризиків, уникнути їх або прийняти рішення про
розподіл ризику з інвесторами, його передачу страховій компанії. Основні особливості інвестиційних
ризиків, пов’язані з галуззю сільськогосподарського
виробництва, подані нами в табл. 1.
Отже, інвестиційний ризик для сільськогосподарських підприємств перебуває під значним
впливом зовнішніх факторів, особливих для цієї
галузі. Варто сказати про те, що хоча інвестиційний ризик – це несистематичний ризик, однак в
реаліях сільськогосподарських підприємств він
має риси систематичного, оскільки рішення, прийняті стосовно інвестування, досить часто є індертермінованими, бо залежать від погодно-кліматичних умов та особливостей росту й розвитку живих
організмів, що є основою виробничого процесу.
Дослідження особливостей інвестиційних ризиків – це перший крок на шляху здійснення управління інвестиційними ризиками в сільськогосподарських підприємствах, наступним кроком стане
формування стратегії управління інвестиційним
ризиком.
Стратегічне управління інвестиційним ризиком (на нашу думку, воно є невід’ємною складовою частиною інвестиційної стратегії підприємства) для сільськогосподарських підприємств, на
нашу думку, має включати такі етапи.
1)	Визначення мети формування інвестицій
(отримання додаткового прибутку, забезпечення
новим обладнанням чи складськими приміщеннями, залучення нових орендних ділянок задля
розширення виробництва). Як правило, вибирається одна головна мета. Надалі головна мета реалізується у стратегічних цілях, котрі далі реалізуються в тактичних цілях. Так, наприклад, якщо
головною метою вибрано забезпечення складськими приміщеннями, то стратегічними цілями
можуть бути забезпечення складськими приміщеннями з відповідним температурним режимом
для зберігання зерна, забезпечення складськими
приміщеннями з відповідним температурним
режимом для зберігання овочів, підвищення кваліфікації складських працівників.
2)	Означення фінансування інвестиційного
проєкту (власні інвестиції, залучення зовнішніх
інвесторів).
3) Аналіз досяжності цілей на базі побудови
прогнозної моделі з урахуванням інвестиційних
ризиків.
4)	Розрахунок ймовірності отримання прибутку за цим інвестиційним проєктом та дослідження ймовірних ризиків, що провокують фінансові втрати, дослідження сильних та слабких
сторін у діяльності підприємства та в реалізації
цього інвестиційного проєкту на базі коефіцієнтного аналізу та SWOT-аналізу. Надалі здійснюються коригування мети й цілей стратегії на базі
проведеного аналізу та коригування рішень стосовно залучення інвесторів, приймається рішення
про доцільність розподілу ризику за конкретним
інвестиційним проєктом зі страховою компанією.
5) Формування власне стратегії реалізації інвестиційного проєкту та стратегії управління інвести-
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ційним ризиком (стратегія уникнення ризику, стратегія утримання ризику, стратегія передачі ризику).
6) Дослідження основних помилок під час реалізації стратегії інвестиційного проєкту, стратегії
управління інвестиційним ризиком та коригування стратегічних рішень з урахуванням помилок в подальших інвестиційних проєктах [4; 11].
Вважаємо, що власне інвестиційна стратегія,
складовою частиною якої є стратегічне управління інвестиційними ризиками, для сільськогосподарських підприємств за своїми етапами не
відрізняється від аналогічних етапів стратегічного
управління для підприємств інших галузей, однак
особливості виникають під час реалізації цих етапів, оскільки під час їх втілення здійснюють вплив
на виробничий процес погодно-кліматичні умови
та особливості росту й розвитку живих організмів.
Стратегічне управління інвестиційним ризиком надалі реалізується в межах операційних
рішень, зокрема:
1) формування бази інформації задля дослідження інвестицій та інвестиційного ризику на
основі даних бухгалтерії, даних головного агронома, зооінженера, ветеринарного лікаря;
2)	означення основних інвестиційних ризиків
та особливостей інвестиційних ризиків для сільськогосподарських підприємств, виявлення сфер
підвищеного інвестиційного ризику в сільськогосподарських підприємствах з огляду на особливості
виробництва;
3)	розрахунок ймовірності настання ризикової події за конкретним інвестиційним проєктом,
інвестиційною діяльністю загалом з використанням методичного інструментарію оцінювання
інвестиційних ризиків, скорегованим для галузі
сільськогосподарського виробництва;
4)	розрахунок основних показників оцінювання
інвестиційного проєкту та інвестиційних ризиків;
5) прийняття рішення на користь інвестиційного проєкту або ухилення від нього (якщо проєкт
надто ризиковий за ймовірністю настання ризику
та за фінансовими втратами), розподіл ризиків
за цим інвестиційним проєктом, інвестиційною
діяльністю загалом, оцінювання доцільності передачі ризику страховій компанії;
6)	дослідження діяльності ймовірних зовнішніх інвесторів та вибір конкретного інвестора
задля залучення в проєкт;
7)	використання конкретних методів управління інвестиційним ризиком з огляду на кваліфікацію головного бухгалтера, фінансового менеджера, головного агронома, ветеринарного лікаря,
зооінженера;
8)	вжиття заходів стосовно мінімізації фінансових
втрат, якщо інвестиція спровокувала втрати [4; 11].
Вважаємо, що інвестиційний ризик є об’єктом
управління, що залежить від суб’єкта, тобто від
кваліфікації фінансового менеджера. Однак в
реаліях сільськогосподарських товаровиробників суб’єкт управління має бути не один, тобто
не лише фінансовий менеджер, до цього процесу
мають приєднатись головний агроном, зооінженер, ветеринарний лікар. Лише співпраця таких
спеціалістів дасть можливість зменшити ймовірність настання інвестиційного ризику в сільськогосподарському підприємстві.
Власне, об’єкт управління інвестиційним ризиком на операційному рівні, як зазначає І.Т. Балабанов, повинен включати дозвіл ризику; ризикові вкладення капіталу; діяльність зі зниження
ризику; процес страхування ризиків; економічні
відносини й зв’язки між суб’єктами господарського
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Особливості інвестиційних ризиків сільськогосподарських підприємств

Таблиця 1

Особливості
Значна ймовірність
настання несприятливих
наслідків; важкість
прогнозування

Деталізація особливостей
Щоби спрогнозувати ймовірність настання несприятливих наслідків, необхідно врахувати
погодно-кліматичні умови, які є досить мінливими, врахувати особливості росту та
розвитку організмів, що є продуктами та результатами праці, врахувати родючість ґрунтів
та підвищення родючості внаслідок внесення добрив. Однак врахування цих особливостей
все одно не забезпечить високої ймовірності прогнозування, оскільки погодно-кліматичні
умови досить мінливі та непередбачувані, а ці умови є неодмінною складовою частиною
забезпечення ефективного виробничого процесу перш за все галузі рослинництва, а
потім і галузі тваринництва (у вигляді якісних кормів). Варто сказати про те, що власне
прогнозування в цій галузі має здійснюватися не лише фінансовим менеджером, але й
менеджером за тісної співпраці з головним агрономом підприємства, ветеринарним лікарем
та зооінженером, які досить детально знають особливості виробничого процесу.
Низька підтримка з боку
Відсутність широкого спектру державних програм підтримки сільськогосподарських
держави
виробників та компенсації їх збитків вимагає пошуку зовнішніх інвесторів та кредиторів,
пошуку можливостей розподілу ризиків з цими інвесторами, передачі ризиків страховій
компанії. Варто акцентувати увагу на тому, що в цьому разі зовнішній інвестор порівняно
зі звичайним кредитором має переваги, пов’язані з тим, що за залучення зовнішнього
інвестора сільськогосподарське підприємство розділить ризики з ним, а за залучення
кредитора сплата по кредиту має відбутися в будь-якому разі. Власне, відсутність державної
підтримки провокує додаткові ризики, пов’язані з потребою у залученні коштів. Ці додаткові
ризики досить часто призводять до банкрутства аграріїв та неможливості господарювання
в подальшому.
Відсутність широкого
Виробничий процес у галузі є довготривалим, окрім того, залежним від погодних умов,
спектру банківського
клімату, ймовірності виникнення хворіб у галузі рослинництва й тваринництва, втрат
кредитування з
від шкідників тощо, тому вважаємо, що кредитування для аграріїв має врахувати ці
урахуванням особливостей особливості, зокрема сплата основної суми боргу та відсотків по ньому має здійснюватися
виробничого процесу
в період завершення операційного циклу; в разі значних фінансових втрат, пов’язаних із
погодно-кліматичними умовами, хворобами в галузі рослинництва й тваринництва, значних
втрат від шкідників мають бути можливості реструктуризації заборгованості.
Відсутність сучасних
Більшість вітчизняних сільськогосподарських підприємств не має сучасних складських
складських площ для
площ для зберігання як зернових культур, так і овочевих, що впливає на псування кінцевої
зберігання готової
продукції, отже, зменшення прибутку. Більшість цих сільськогосподарських підприємств
продукції у більшості
не має змоги залучити зовнішніх інвесторів для побудови сучасних складських приміщень,
сільськогосподарських
оскільки обсяги їх діяльності не окуплять інвестиційний проєкт, отже, підприємства не
підприємств
цікаві для зовнішніх інвесторів.
Потреба у кваліфікованих Досить часто заробітна плата в сільськогосподарських підприємствах невисока,
кадрах
тому відбувається відтік кадрів у ті галузі, де заробітна плата є вищою. Окрім того
сільськогосподарські підприємства зазвичай розташовані у сільській місцевості, а сучасна
молодь прагне жити в місті. Власне, нестача висококваліфікованих кадрів провокує додаткові
інвестиційні ризики внаслідок некваліфікованої діяльності працівників підприємства.
Окрім того, суб’єктивність оцінювання ймовірності виникнення інвестиційного ризику, що
залежить від кваліфікації менеджера, також позначається на прийнятті рішення стосовно
певного інвестиційного проєкту, що може підсилювати або зменшувати інвестиційний ризик.
Застаріле обладнання
Техніка та обладнання, що є застарілими, зменшують вихід за кількістю та якістю готової
продукції, що позначається на кінцевому результаті, а саме прибутку, а залучити інвесторів,
як уже зазначалося, досить складно. Купити нове обладнання на умовах лізингу або ж
кредиту також має великий ризик, що залежить від ймовірності отримання фінансового
результату, що перебуває під дією погодно-кліматичних умов та особливостей росту й
розвитку живих організмів.
Потреба інвестування
Господарювання сільськогосподарських товаровиробників вимагає значних обсягів
коштів в оренду
земельних ділянок для вирощування продукції галузі рослинництва, для випасання худоби,
земельних ділянок у
тому значні кошти в цій галузі витрачаються на орендну плату. Ця ситуація досить часто
значних обсягах
провокує залучення зовнішніх інвесторів.
Об’єктивність прояву
Особливості інвестиційних ризиків сільськогосподарської діяльності супроводжують усі, без
винятку, інвестиційні проєкти.
Залежність виробничого
Залежність виробництва від особливостей росту й розвитку живих організмів перш за все
процесу від особливостей
пов’язана з таким:
росту та розвитку живих
–	інвестування коштів відбувається на тривалі строки, оскільки ріст і розвиток живих
організмів
організмів є тривалими, отже, довготривалим є також виробничий, фінансовий цикл;
–	деяка продукція галузі рослинництва у вигляді кормів знову залучається в галузь
тваринництва з оминаючи реалізацію, що подовжує тривалість операційного та фінансових
циклів;
–	виробництво в галузі тваринництва залежить від ймовірності хворіб, якості кормів,
отриманих вітамінів, кваліфікації ветеринарного лікаря, зооінженера тощо;
–	виробництво в галузі рослинництва перебуває під прямою дією погодно-кліматичних
умов, патогенів, шкідників, якості та родючості ґрунтів, дотримання агротехнічних строків,
кваліфікації агронома;
–	якість і родючість ґрунтів, погодно-кліматичні умови тощо впливають також на галузь
тваринництва, бо вона отримує корми з галузі рослинництва;
–	саме індертермінованість погодно-кліматичних умов, особливостей росту й розвитку, котрі
виникають у конкретному виробничому процесі і навіть в одному і тому ж підприємстві, є
різними в окремих виробничих циклах, що провокує додаткові інвестиційні ризики;
– галузь є досить ризикованою, бо залежить від біологічних факторів та погоднокліматичних умов, а це провокує відтік інвесторів у більш прибуткові та менш ризикові
галузі господарювання.
Джерело: узагальнено на основі джерел [4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 16]

процесу [1]. Суб’єкт управління інвестиційним
ризиком на операційному рівні, за І.Т. Балабановим, має здійснювати прогнозування інвестицій-

ного ризику та можливого прибутку від інвестицій;
здійснювати організацію втілення інвестиційного
проєкту та управління інвестиційним ризиком;
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здійснювати процес регулювання інвестиційного
проєкту та управління інвестиційним ризиком;
координувати діяльність під час втілення інвестиційного проєкту та управління інвестиційними
ризиками; стимулювати працівників, що задіяні
в цьому інвестиційному проєкті, та здійснювати
контроль за реалізацією інвестиційного проєкту й
управління інвестиційним ризиком [1].
Вважаємо, що важливою складовою частиною
дослідження інвестиційних ризиків у сільськогосподарських підприємствах є система інформаційного
забезпечення інвестиційного ризику сільськогосподарського підприємства. На нашу думку, ця система
інформаційного забезпечення має включати:
–	дані фінансового менеджера стосовно ймовірності виникнення ризику за конкретним інвестиційним проєктом, можливих несприятливих
наслідків, доцільності залучення зовнішніх інвесторів, розподілу ризику зі страховою компанією;
–	дані головного бухгалтера про можливі
витрати за проєктом та його дохідність;
–	дані агронома, зокрема технологічні карти,
дані стосовно патогенів галузі рослинництва,
шкідників, добрив, якості та родючості ґрунтів,
чергування вирощування культур;
–	дані ветеринарного лікаря стосовно хворіб
тварин, потреби у кормах, вітамінах тощо;
–	дані зооінженера стосовно потреби у кормах,
утримання тварин, термінів виробничого процесу
у тваринництві.
Задля аналізу інвестиційного проєкту сільськогосподарського підприємства використовуються
стандартний математичний апарат, що враховує

ймовірність отримання прибутку за проєктом за
обсягами, рівень інвестиційного ризику, коефіцієнт фінансового ризику (середньоквадратичне
відхилення та коефіцієнт варіації, якщо порівнюються декілька проєктів інвестування коштів),
термін окупності проєкту, витрати щодо нього,
його рентабельність, аналіз чутливості проєкту,
аналіз сценаріїв проєкту, аналіз на базі методу
імітаційного моделювання (метод Монте-Карло),
використання експертних методів, метод доцільності витрат, метод оцінювання ефективності
нововведень, метод оцінювання на базі побудови
схеми К. Ісікава, метод оцінювання на базі побудови дерева рішень, метод оцінювання на базі імітаційного моделювання [4; 11].
Висновки і пропозиції. Отже, інвестиційний
ризик виникає у суб’єктів господарювання будьякої галузі, однак кожна галузь, окрім загальних
чинників, що можуть формувати інвестиційні
ризики, має власні особливості інвестиційного
ризику, отже, виникають певні особливості управління цим ризиком у межах конкретної галузі.
Саме дослідження цих особливостей та особливостей управління цим ризиком у конкретній галузі
дасть змогу вчасно нейтралізувати його або за
неможливості нейтралізації зменшити.
Власне, особливості інвестиційного ризику
для сільськогосподарських підприємств пов’язані
із залежністю виробничого процесу від погоднокліматичних умов та особливостей росту й розвитку живих організмів, окрім того, ці особливості
пов’язані з нестачею кваліфікованих кадрів та
інвестиційних і кредитних ресурсів.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Резюме
В статье исследованы особенности инвестиционных рисков в сельскохозяйственных предприятиях, в частности влияние на вероятность возникновения этих рисков особенностей производственного процесса, который находится под прямым действием погодно-климатических условий и особенностей роста и развития
живых организмов, которые являются основой производства. Проанализированы особенности управления
инвестиционными рисками на стратегическом и операционном уровнях для сельскохозяйственных предприятий. Обобщены этапы управления инвестиционным риском на стратегическом уровне и их дальнейшая реализация в пределах операционного уровня. Очерчены особенности субъекта и объекта управления
в сельскохозяйственных предприятиях, а также предоставлены их характеристики. Охарактеризована
система информационного обеспечения с целью осуществления управления инвестиционным риском в
сельскохозяйственных предприятиях. Обобщена система показателей оценивания инвестиционных рисков.
Ключевые слова: риск, инвестиции, инвестиционный риск, сельскохозяйственные предприятия, управление инвестиционным риском.
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INVESTMENT RISKS IN THE ACTIVITIES OF MODERN AGRICULTURAL ENTERPRISES
Summary
An important component of ensuring the viability of the enterprise of any industry – investments and investment
activities. While investing funds in their own activities or the activities of other business entities, there is a number of investment risks occurs that can lead to loss or loss of profit, or even loss of capital in the enterprise. The
problems of investment risk and its management is not new, but it should be noted that today are not sufficiently
studied aspects of the features of investment risk in the context of a particular industry, including the agricultural sector. Timely emphasis on these features of investment risk within a particular industry will focus management strategies and methods on narrow, risky areas, which will provide additional benefits in the maintenance,
neutralization, reduction of investment risks. The purpose of the article is to study the features of investment risk
in agricultural enterprises and the features of risk management at the strategic and operational level. Thus, the
features of investment risks in agricultural enterprises, in particular the impact on the probability of these risks
features of the production process, which is under the direct influence of weather and climatic conditions and
features of growth and development of living organisms are researched in the article. We believe that the agricultural sector is one of the most risky industries in terms of investment, as the operating and financial cycle in this
area are under the influence of weather and climatic conditions and features of growth and development of living
organisms, which are quite difficult to influence. The peculiarities of investment risk management at the strategic
and operational levels for agricultural enterprises are also analyzed. The stages of investment risk management at
the strategic level and their further implementation within the operational level are summarized. The features of
the subject and object of management in agricultural enterprises are described and their characteristics are given.
The system of information support for the purpose of investment risk management in agricultural enterprises is
outlined. The system of investment risk assessment indicators is generalized.
Keywords: risk, investments, investment risk, agricultural enterprises, investment risk management.
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