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РИЗИКИ КРЕДИТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кисіль С.С.
ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ

У статті розкрито економічну сутність ризику. Ідентифіковано сукупність ризиків, що супроводжують 
діяльність банківських кредитних установ. Виявлено сучасні тренди банківського кредитування сільсько-
господарських підприємств. Представлено роль і значення банківського кредитування в інноваційній ді-
яльності сільськогосподарських підприємств. Запропоновано пріоритетні напрями управління ризиками 
кредитування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств. 
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Постановка проблеми. Формування інно-
ваційної моделі національної економіки 

полягає у переході від галузей індустріальної 
епохи до сучасних, які витребувані світовим 
ринком – високотехнологічне аграрно-промисло-
ве виробництво та переробка, машинобудування, 
інформаційно-комунікаційні технології. Подаль-
ший конкурентоспроможний розвиток вітчизня-
ної аграрної галузі уможливлюється на засадах 
інноваційної діяльності сільськогосподарських 
підприємств. Трансформаційні процеси, що від-
буваються в національній економіці, формування 
нової парадигми розвитку аграрної галузі визна-
чають наявну потребу зміни фінансового підґрун-
тя діяльності сільськогосподарських підприємств 
та переформатування системи кредитування їх 
інноваційного розвитку. 

Реалізація інноваційної моделі розвитку сіль-
ськогосподарських підприємств вимагає відпо-
відного фінансового забезпечення, визначальною 
складовою якого є фінансові ресурси. Проте, за 
умов обмеженості видів власних джерел фінан-
сових ресурсів та динамічності фінансового се-
редовища, діяльність сільськогосподарських під-
приємств на засадах інноваційності не можлива 
без застосування кредитування. За таких умов, 
важливого значення набувають фінансові ризики 
банківського кредитування інноваційної діяль-
ності сільськогосподарських підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідженням питань банківських ризиків кре-
дитування діяльності підприємств, приділено 
значну увагу в працях таких вчених як І. Бланк, 
В. Базилевич, В. Федосов. Проблематика кре-
дитування сільськогосподарських підприємств 
досліджується багатьма вченими. На особливу 
увагу заслуговують наукові розвідки таких укра-
їнських економістів-аграрників як П. Саблук, 
Б. Пасхавер, Л. Молдован, О. Непочатенко. Спе-
цифічні особливості кредитування, кредитних 
відносин та кредитного забезпечення діяльності 
сільськогосподарських підприємств досліджені 
в наукових працях таких вчених як О. Гудзь, 
І. Зеліско, П. Стецюк. Їх наукові дослідження 
та фундаментальні розробки збагатили фінан-
сову наукову думку й вплинули на розв’язання 
практичних питань представленої проблемати-
ки. Проте, негайною потребою сьогодення є до-
слідження питання кредитування інноваційної 
діяльності та створення концептуальних засад 

управління фінансовими ризиками кредитуван-
ня інноваційного розвитку сільськогосподарських 
підприємств. 

Невирішені частини загальної проблеми. 
В наукових дослідженнях вчених не отримали 
належного висвітлення питання фінансових ри-
зиків банківського кредитування інноваційного 
розвитку сільськогосподарських підприємств. 
Дослідження потребують питання банківського 
кредитування інноваційної діяльності сільсько-
господарських підприємств в контексті визна-
чення фінансових ризиків, що супроводжують 
діяльність кредитних інституцій.

Мета статті. Головною метою дослідження 
є виявлення сучасних трендів банківського кре-
дитування сільськогосподарських підприємств 
та розробка пріоритетних напрямів управління 
фінансовими ризиками кредитування їх іннова-
ційної діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Здійснення сучасного процесу виробничого від-
творення, фінансові реалії функціонування 
економічних суб’єктів та динамічність фінансо-
вого середовища, уможливлюють потребу кре-
дитування та необхідність превентивних заходів 
щодо попередження, ідентифікації та мінімізації 
ризиків. Наявність фінансових ризиків та загроз, 
притаманних процесу кредитування економіч-
них суб’єктів банківськими установами, визна-
чають важливість та необхідність управління 
ними. У сукупності ризиків найбільшу питому 
вагу займають кредитні ризики. Комплекс за-
ходів, пов’язаних із системою банківського кре-
дитування та наявність кредитних ризиків, що 
супроводжують цей процес спрямовані на забез-
печення фінансової стійкості кредитних інститу-
цій та створення фінансових умов їх подальшого 
розвитку.

Діяльність банківських установ супроводжу-
ється сукупністю наступних ризиків: кредит-
ні ризики, валютні ризики, інвестиційні ризи-
ки, курсові ризики фондового ринку, ризик при 
формуванні депозитів, відсоткові ризики, ризики 
неотриманих доходів і прибутків, операційні ри-
зики, ризики банківських зловживань тощо [1]. 
Детальніше зупинимося на кредитних ризиках.

Щодо загального розуміння економічного зміс-
ту поняття «ризик», з цього приводу існує роз-
маїття інтерпретацій. Найпопулярнішими тракту-
ванням ризику є його розуміння в якості втрати 
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або ймовірності втрат. Так, ризик презентують як 
«вірогідність несприятливого результату фінан-
сової операції» [6]. Також ризик розглядають як 
«імовірність настання події, пов‘язаної з можли-
вими фінансовими втратами...» [2, с. 392]. Відповід-
но ризики банківської діяльності, розкриваються 
як «вірогідність зазнати втрати у разі виникнення 
несприятливих для банку обставин» [7]. 

В Економічній енциклопедії ризик визнача-
ється як «атрибут прийняття рішення у ситуації 
невизначеності», а банківський ризик як «загро-
зу втрат, пов’язаних із специфікою банківських 
операцій, які здійснюють кредитні установи». 
Ризик не являє собою постійний процес, або ве-
личину, для нього притаманна мінливість. Зміни 
якісних та кількісних характеристик ризику обу-
мовлюється динамікою природних, суспільних 
явищ та змінами в економіці [4, с. 5]. 

Кредитний ризик трактують як «наявний або 
потенційний ризик для надходжень та капіталу, 
який виникає через неспроможність сторони, що 
взяла на себе зобов’язання, виконати умови будь-
якої фінансової угоди із банком або в інший спосіб 
виконати взяті на себе зобов’язання» [3, с. 46]. 

Щодо розуміння кредитного ризику на заса-
дах кількісних та якісних характеристик – це 
кількісно оцінена можливість невідповідності 
очікуванням обсягових, просторових та часо-
вих параметрів фінансових потоків, пов’язаних 
з поверненням тіла кредитів та відсотків за ним, 
у результаті цілеспрямованого або стихійного 
порушення порядку здійснення процесу банків-
ського кредитування, яка призводить до зміни 
фінансового стану та динаміки розвитку банку 
[9, с. 101]. Л. Прийдун уточнює наведене визна-
чення кредитного ризику з точки зору наявності 
помилок з боку банківської установи, що при-
зводить до його виникнення: «спричинена, на-
самперед, допущеними помилками при оцінці 
кредитоспроможності позичальників, несвоє-
часним виявленням проблемних кредитів і недо-
статністю створених під них резервів, а також 
недосконалістю кредитного контролю в банках» 
[8, с. 39].

Тобто, наявність кредитних ризиків сприяє 
появі фінансових загроз для банківських уста-
нов. Така тенденція особливо посилюється під час 
трансформаційних фінансових процесів в країні 
та існуючого динамічного глобального фінансово-
го простору. Таким чином, роль системи управ-
ління ризиками в діяльності банківських кредит-
них інституцій особливо актуальна за сучасних 
фінансових реалій.

Діяльність банківських установ супроводжу-
ється прийняттям ризиків, управлінням ними 
та убезпеченням їх негативних проявів та впливів. 
Успішність банківських установ також пов’язана 
із контрольованістю ризиків, їх допустимістю, 
якщо вони знаходяться в межах компетенцій 
співробітників та фінансових можливостей.

Рівень ризику може збільшуватися в на-
ступних випадках: недосконалість нормативно-
правової бази щодо питань ризиків; раптовість 
виникнення негативних впливів; відсутність ви-
конання дій або комплексу заходів, направлених 
на уникнення ризиків, нівелювання їх негатив-
них проявів; відсутність практичного досвіду 
розв’язання нових завдань та ситуацій.

Банківський кредит може презентуватися 
в якості джерела фінансового забезпечення ді-
яльності економічних суб’єктів. Він за своїм еко-
номічним змістом та функцією створює умови 
щодо формування позитивного фінансового ре-
зультату як у позичальника, так і для кредитора. 
Для цього необхідно приділяти увагу кредитним 
ризикам – їх недопущенню, виявленню, корегу-
ванню та управлінню. Цей процес повинен здій-
снюватися з обох сторін, з метою недопущення 
збитків та втрат. Економічні суб’єкти та банків-
ські установи зацікавлені у позитивному фінан-
совому результаті діяльності обох суб’єктів кре-
дитних відносин.

Таким чином, кредитний ризик можна пред-
ставити як ймовірність збитків, пов’язаних із не-
поверненням позичальником суми кредиту та (або) 
відсотків за ним, а також несвоєчасністю повер-
нення боргу і відсотків. Кількісно можливо пред-
ставити ступінь ризику банківських кредитних 
операцій за допомогою відсоткових ставок кре-
дитування. Зростання ризиків кредитування по-
зичальника супроводжується паралельним зрос-
танням відсоткових ставок кредитування. Тобто, 
відсоткова ставка за своєю сутністю є індикато-
ром ризику повернення вартості кредиту, ризику 
зміни вартості застави, а також ризику невико-
нання взятих позичальником на себе зобов'язань. 

Кредитні відносини між позичальни-
ком і кредитором являють собою комплексну 
і взаємопов’язану систему. Кредитор повинен 
перевірити кредитоспроможність та кредитну іс-
торію позичальника. Протягом терміну кредиту-
вання позичальника, відбувається оцінка ризиків 
з боку комерційного банку. Це необхідно з метою 
уникнення виникнення проблемної заборгованос-
ті, а також мінімізації ризиків у зв’язку із цим. 
З іншого боку, підприємства, здійснюючи кре-
дитні відносини з комерційними банками, мало 
приділяють уваги питанню надійності та про-
зорості діяльності кредитної установи. Це може 
убезпечити підприємство у майбутньому щодо 
питань повноти та своєчасності отримання кре-
дитних ресурсів, а також умов угоди.

 Щодо кредитування сільськогосподарських 
підприємств, існує багато непідтверджених 
сумнівів серед банківських кредитних установ 
з питань результативності діяльності, ліквіднос-
ті застави та можливостей виконання кредитних 
зобов’язань. Управління ризиками кредитуван-
ня сільськогосподарських підприємств передба-
чає з боку банківської установи наступні заходи. 
Оцінка стану та перспектив розвитку аграрної 
галузі, аналіз фінансового стану сільськогоспо-
дарського підприємства, діагностика рівня ри-
зикованості кредитування підприємства, оцінка 
ліквідності та вартості застави. З іншого боку, 
здійснення страхування діяльності та майна 
сільськогосподарськими підприємствами, спри-
ятиме зменшенню фінансових ризиків для по-
зичальника та ризиків і загроз для банківських 
кредитних установ [6, с. 82].

В процесі кредитування сільськогосподар-
ських підприємств, банківські установи повинні 
звернути увагу на наявність майна та земельних 
ресурсів у власності позичальника, забезпече-
ність технічними засобами та об’єктами вироб-
ничої та соціальної інфраструктури, отримання 
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додаткових доходів діяльності тощо. Також необ-
хідно враховувати природні чинники, галузеву 
специфіку виробничої діяльності та макроеконо-
мічне середовище функціонування сільськогос-
подарських підприємств.

На управління кредитними ризиками банків-
ських кредитних установ негативно впливають: 
наявність недосконалої нормативно-правової 
бази; різноманітність інструментів і методоло-
гій та відсутність їх уніфікації щодо виявлен-
ня, оцінки ризиків кредитування підприємств; 
фінансово-економічні трансформації в суспіль-
стві; турбулентність світового фінансового рин-
ку. В діяльності комерційних банків важливого 
значення набув менеджмент кредитних ризиків 
в сенсі інструментарію і методології їх діагносту-
вання та упередження.

Вважаємо за можливе розглядати управлін-
ня кредитними ризиками як сукупність інстру-
ментарію та методології виявлення, діагностики 
та оцінки ризиків з метою розробки заходів щодо 
їх мінімізації в процесі кредитування , а також 
з метою упередження та нівелювання проблем-
них заборгованостей у складі кредитного порт-
фелю банківської установи. 

Щодо кредитування інноваційної діяльнос-
ті сільськогосподарських підприємств, набуває 
визначального значення питання кредитних ри-
зиків впровадження інновацій. Сукупність не-
гативних чинників (непередбачуваність зовніш-
нього фінансового середовища, кліматичні зміни 
в регіонах України та в світі, інфляційні ризики, 
зростання конкуренції в аграрному бізнесі, три-
валість запровадження інновацій), впливають на 
умови, терміни та ступінь ризиків кредитуван-
ня інноваційної діяльності сільськогосподарських 
підприємств. Здійснення кредитування іннова-
ційної діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств та управління кредитними ризиками бан-
ківськими установами потребує комплексності 
у підходах та багатоаспектності реалізації. Бан-
ківським кредитним установам необхідно врахо-
вувати, як низку ризиків кредитної діяльності, 
так кредитні ризики фінансування інноваційної 
діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Важливим є усвідомлення різноманітності ри-
зиків за сутністю, проявами та можливими фі-
нансовими наслідками, щодо суб’єктів кредитних 
відносин. Для сільськогосподарських підприємств 
наявними є ризики впровадження інноваційного 
проекту, економічної ефективності та фінансової 
результативності його реалізації. Для банківської 
кредитної інституції – це ймовірні загрози не отри-
мати позитивний фінансовий результат, а також 
ймовірність недоотримати частину прибутку, як 
результату від реалізації інноваційного проекту.

Л. Вдовенко наголошує на великій кількос-
ті підходів та інструментів управління кредит-
ними ризиками (диверсифікація, лімітування, 
концентрація, страхування і самострахування 
(створення резервів за кредитними операціями 
банків), хеджування; здобуття додаткової інфор-
мації; моніторинг, контроль та моделювання ри-
зику) найбільш важливим і використовуваним 
в банківській практиці є створення резервів для 
відшкодування можливих втрат за кредитними 
операціями банків як один із основних методів 
управління кредитними ризиками в сучасних 

умовах ринкових відносин, що сприятиме дієвос-
ті ефективного управління ними [5]. 

 Кредитування інноваційної діяльності сіль-
ськогосподарських підприємств в першу чергу 
розглядається банківськими кредитними уста-
новами через призму обсягів ведення бізнесу. 
Кредитування великих сільськогосподарських 
підприємств та аграрно-промислових компаній - 
завжди в пріоритеті. Проте, практика аграрного 
бізнесу в Україні показує, що кредитування ве-
ликого аграрного бізнесу має теж значні ризики. 
Це доводить низка проблем, які торкнулися відо-
мих аграрних холдингів та їх кредиторів в остан-
ні роки: дефолти таких великих компаній як 
«Мрія», «Креатив», «Агротон». Якщо банківська 
кредитна установа не побудує системний підхід 
до визначення специфічних аграрних ризиків, не 
навчиться оцінювати управлінські здібності ме-
неджменту компанії і не почне коректно окрес-
лювати майбутні грошові потоки від різних видів 
виробництва, відповідні ризики залишаться не-
покритими незалежно від розміру підприємства. 

Побудова прибуткового портфелю аграрних 
кредитів вимагає від банківської установи страте-
гічного рішення про входження в цей сектор і по-
чаткові інвестиції у формування стратегії, проце-
сів, продуктів та якісної аграрної експертизи [10].

З метою достовірної ідентифікації кредитних 
ризиків та виявлення їх якісних характеристик, 
важливого значення набувають достовірність, 
оперативність, репрезентативність існуючої ін-
формації. Для цього необхідно застосовувати 
як формалізовані способи і прийоми та кількіс-
ну ідентифікацію, а також евристичні способи 
та якісний аналіз. 

Для кількісного аналіз ризику використо-
вують процедури, що включають аналітичні 
та прогнозні розрахунки на основі математично 
формалізованих моделей, формул і залежностей. 

Здійснення якісного аналізу на засадах еврис-
тичних способів, націлено на виявлення ймовір-
них джерел і потенційних загроз, тобто визна-
чення та узагальнення факторів, що створюють 
ризики з позицій їх логічної оцінки. Такий підхід 
уможливлює конкретизацію ризиків кредиту-
вання інноваційної діяльності сільськогосподар-
ських підприємств.

В сучасній теорії та практиці застосовують 
різноманітні підходи для управління кредитним 
ризиком, шляхом його ідентифікації та здійснен-
ня оцінки. Найбільш розповсюдженим у науковій 
літературі є «правило «сі». Воно застосовуєть-
ся з метою визначення рівня ділової репутації 
кредитора, його можливостей генерування, на-
копичення та трансформації фінансових потоків, 
фінансової здатності використовувати наявні ви-
токи фінансового забезпечення, витоки створен-
ня активів, наявність майна та якість кредитного 
забезпечення, умови угоди щодо кредитування, 
нормативний та правовий моніторинг здійснення 
кредитування.

На основі ідентифікації, здійснення оцінки та ді-
агностики кредитних ризиків створюється матриця 
кредитних ризиків для окремих інноваційних про-
ектів, які потребують кредитного забезпечення. На 
основі розробленої матриці уможливлюється при-
йняття рішень щодо доцільності надання креди-
тування, визначення конкретного виду кредитних 
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послуг та кредитного продукту, ідентифікація па-
раметрів кредитування, створення системи моніто-
рингу і контролю кредитного ризику.

З метою оптимізації процесу кредитування 
та управління кредитними ризиками, вважаємо 
за необхідне розподіл фінансової відповідальнос-
ті за ризиковість здійснення операції між всіма 
учасниками кредитних відносин – сільськогоспо-
дарськими підприємствами, банківськими кре-
дитними установами та державою. Такий підхід 
сприятиме ефективному використанню кредит-
них ресурсів, зацікавленості сторін у позитивних 
фінансових результатах діяльності, зменшенню 
витрат щодо кредитування, збільшенню гарантій 
та захищеності.

Зростання зацікавленості банківських кредит-
них установ щодо інноваційних процесів в аграр-
ній сфері знаходиться у нерозривному зв’язку 
із забезпеченням зменшення рівня ризикованос-
ті таких операцій шляхом уніфікації підходів до 
визначення рейтингів надійності позичальників, 
а також за умов наявних гарантій та захище-
ності з боку державних та галузевих організа-
цій. Кредитне забезпечення інноваційного розви-
тку сільськогосподарських підприємств повинно 
ґрунтуватися на ринкових засадах та поєднува-
ти систему державного регулювання та підтрим-
ки процесів кредитування в аграрній галузі. 

Перші кроки в цьому напрямку вже зробле-
ні. В Україні створений проект з розвитку аг-
роінновацій Agrohub. Він буде платформою для 
зв’язку українського аграрного бізнесу з інозем-
ними колегами, наукою, інвесторами, що об’єднає 
інноваційні технології та сільське господарство. 

Цей проект має за мету привернути увагу іно-
земних підприємців та міжнародних інвесторів 
до України и ввести нашу країну в пул світових 
інноваторів. Питання банківського кредитування 
інноваційної діяльності сільськогосподарських 
підприємств та зменшення фінансових ризиків, 
що супроводжують кредитування, повинно бути 
важливим пріоритетом реалізації проекту з роз-
витку агроінновацій Agrohub в Україні.

Висновки і пропозиції. Здійснення інноваційної 
діяльності сільськогосподарськими підприємства-
ми потребує достатнього та своєчасного фінан-
сового забезпечення. Одним із головних джерел 
фінансування інноваційної діяльності сільськогос-
подарських підприємств виступають банківські 
кредити. Проте, галузеві особливості процесів від-
творення та руху фінансових потоків, впливають 
на рівень ризиків кредитування, що ускладнює 
процес фінансування інноваційної діяльності.

Визначальною складовою забезпечення пози-
тивної результативності процесу фінансування 
інноваційного розвитку сільськогосподарських 
підприємств є дієва система управління ризика-
ми. З метою достовірної ідентифікації кредитних 
ризиків, необхідно застосовувати як формалі-
зовані способи та кількісну ідентифікацію, так 
і евристичні способи та якісний аналіз. Важли-
вим компонентом системного підходу до процесу 
кредитування інноваційного розвитку сільсько-
господарських підприємств, вважаємо розподіл 
фінансової відповідальності між всіма учасника-
ми кредитних відносин, а також наявність гаран-
тій та захищеності з боку державних організацій 
та галузевих інституцій.
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РИСКИ КРЕДИТОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация
В статье раскрыта экономическая сущность риска. Идентифицирована совокупность рисков, сопрово-
ждающих деятельность банковских кредитных учреждений. Выявлены современные тренды банков-
ского кредитования сельскохозяйственных предприятий. Представлены роль и значение банковского 
кредитования в инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий. Предложены при-
оритетные направления управления рисками кредитования инновационной деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий.
Ключевые слова: кредит, кредитные отношения, банковское кредитование, кредитование инновацион-
ной деятельности сельскохозяйственных предприятий, риск, риски кредитования, сельскохозяйствен-
ное производство.
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LENDING RISKS FOR INNOVATIVE ACTIVITY AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary
The article presents the economic essence of risk. A set of risks accompanying the activities of banking librar-
ies has been identified. The modern trends of bank lending of agricultural enterprises are revealed. The role 
and importance of bank lending in the innovative activity of agricultural enterprises is presented. The priority 
directions of risk management of lending of innovative activity of agricultural enterprises are offered.
Keywords: credit, credit relations, bank lending, crediting of innovative activity of agricultural enterpri-
ses, risk, lending risks, agricultural production.




