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ризиками та забезпечення більшої стабільності при виробництві аграрної 

продукції. 
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РИЗИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Інвестиційна діяльність підприємств відбувається в умовах невизна- 

ченості, спричиненої факторами як внутрішнього, так і зовнішнього харак- 

теру. У зв’язку з цим виникають небезпеки, загрози та ризики, які впливають 

на результат інвестування. Для розроблення ефективної інвестиційної 

стратегії підприємства необхідно проаналізувати небезпеки, загрози та 

ризики, які виникають в процесі інвестиційної діяльності а також вплив на неї 

дестабілізуючих факторів. 

Специфічна роль інвестиційної діяльності підприємства та її безпосередня 

залежність від стану економіки зумовлює її більш високу ризикованість 

порівняно з іншими видами діяльності, а отже несе суттєві потенційні загрози 

його економічній безпеці [1, с. 185]. 

В процесі інвестиційної діяльності підприємства виникає небезпека 

часткового або повного неотримання прибутку протягом деякого періоду 

часу. У випадку, коли підприємство використовує лише власні кошти для 

фінансування інвестиційних проектів у нього не виникають зобов’язання 

перед зовнішніми інвесторами. Якщо ж підприємство залучає зовнішні 

інвестиції, то виникають потенційні загрози неповернення коштів зовнішніх 

інвесторів [2, с. 13]. 

Загрози економічній безпеці підприємства можуть виникати як в процесі 

так і в результаті його інвестиційної діяльності у вигляді: залучення у 

ризиковані інвестиційні проекти; штучного зниження доходності інвестицій; – 
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націоналізація та експропріація інвестицій; поглинання більш сильними 

компаніями-інвесторами [3, с. 268]. 

Однією з основних загроз економічної безпеки підприємства є загроза 

втрати його незалежності від контрагентів не тільки в юридичному, але й у 

економічному сенсі. Тому, з метою мінімізації ризиків при укладанні інвести- 

ційних угод необхідно оцінювати економічну благонадійність інвесторів та 

інших контрагентів [4, с. 15]. 

Негативно вплинути на економічну безпеку підприємства може будь-яке 

залучення коштів, що стає актуальним в процесі його інвестиційної діяль- 

ності. Однією з поширених форм зовнішнього інвестування є участь у капіталі 

підприємства-реципієнта, що означає передачу частки права власності на 

юридичну особу. Таким чином, залучення прямих інвестицій загрожує 

підприємству втратою частки прибутку, а його власникам – частки права 

власності [5, с. 14]. 

В рамках забезпечення інвестиційної безпеки підприємство намага- 

тиметься уникнути загроз недостатнього фінансування його діяльності, яка 

може значно знизити рівень економічної безпеки підприємства. Разом з тим, 

уникаючи загрози недостатнього фінансування, шляхом залучення інвести- 

ційних коштів підприємство може зіштовхнутись з можливістю появи іншої 

загрози, а саме часткової, і в деяких випадках повної втрати контролю над 

управлінням підприємством, в результаті чого виникає ризик. 

Неможливість розробки універсальних заходів, які спрямовані на нейтра- 

лізацію будь-яких загроз вимагають від суб’єкта господарювання використо- 

вувати наявний інструментарій, що дає змогу мінімізувати негативний вплив 

окремих факторів впливу, наражаючи суб’єкта їх застосування на загрози 

іншого характеру. Саме вдале використання таких інструментів з урахуванням 

їх недоліків дає змогу мінімізувати або повністю знешкодити негативний 

вплив загрози. Тому в рамках такої протидії загрозам виникає ризик. Тобто 

здійснюючи заходи щодо усунення негативного впливу загроз, потрібно 

розуміти, що існує певна вірогідність настання такої події, за якої зазначенні 

вище заходи не досягли бажаного результату, в чому і полягає ризик. 

Сьогодні сучасний ринок дозволяє отримувати доступ до різних 

фінансових інструментів, включаючи боргові зобов’язання, гранти, гарантії та 

інші інструменти, надані кількома інвесторами. Інвесторами можуть бути 

фінансові установи, приватні компанії, комунальні підприємства, фонди 

прямих інвестицій, донорські і багато донорські установи, комерційні банки 

тощо. Проте боргові запозичення і залучення коштів до складу власного 

капіталу є двома основними джерелами фінансування. Також, урядові гранти 

для фінансування деяких аспектів бізнесу можуть бути ефективним 

механізмом фінансування. 

Інвестиції у власний капітал підприємства дозволяють інвесторові на 

постійній основі розраховувати на прибуток компанії, оскільки такі інвестиції 

передбачають участь інвестора у власному капіталі компанії, що залучає 

інвестиції. Така особливість капітальних інвестицій може впливати на 

економічну безпеку підприємства у довгостроковій перспективі, оскільки 
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фактично інвестор не тільки фінансує той чи інший проект, але стає частиною 

компанії. 

Тому в контексті забезпечення економічної безпеки інвестиційної 

діяльності підприємства інвестиції, з огляду джерела їх надходження, можна 

розглядати не тільки як інструмент для залучення додаткового фінансування 

але і як фактор дестабілізуючого впливу. Разом з тим, слід зазначити, що тут 

важливу роль відіграє співвідношення залучених інвестиційних коштів до 

обсягів власного капіталу підприємства, а залучення коштів стратегічних, або 

мажоритарних інвесторів може загрожувати керівництву втратою контролю 

над підприємством. 

В контексті забезпечення безпеки інвестиційної діяльності підприємства 

деструктивними є здебільшого фактори зовнішнього середовища такі як 

економічна ситуація в країні, стан ринку, законодавство. Також тут важливим 

аспектом є правильність прийняття управлінських рішень в залежності від 

обраних цілей інвестиційної діяльності. При цьому фінансування окремого 

інвестиційного проекту потребує розробки якісного бізнес плану, який 

враховуватиме зокрема і вплив факторів зовнішнього середовища. 

Отже, в процесі здійснення інвестиційної діяльності керівництву 

підприємств необхідно звернути увагу на ризики, які визначаються 

ймовірністю: втрати контрольного пакету акцій, неповернення кредитів, 

банкрутства, втрати контролю над випуском та реалізацією продукції, втрати 

контролю над управлінням підприємством, втрати об’єктів майнового та 

немайнового права, втрати основних фондів, технологічного відставання, 

втрати конкурентоспроможності. 
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