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АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРОЕКТІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ 
 

В роботі запропоновано застосовувати проектний підхід в агропромисловому комплек-
сі. Проведено аналіз ризиків в проектах агропромислового комплексу. Ідентифіковано ризики в 
проектах агропромислового комплексу, проведено кількісний аналіз ризиків сільськогосподарсь-
ких проектів в тваринництві, зокрема в свинарстві, залежно від розміру підприємств, а та-
кож розглянуті шляхи зменшення ризиків та наслідків від них. Визначено основні фактори ри-
зикованості аграрного сектору та розроблено рекомендації щодо їх зниження. 
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Постановка проблеми. Сільське госпо-

дарство є пріоритетною галуззю національного 
господарювання України. Стратегія входження 
до світових торгових організацій, посилення 
процесів глобалізації, лібералізації торгівлі 
вимагають швидкої адаптації до нових та пос-
тійно змінних умов ринку [1]. Спроможність 
своєчасно коригувати як початкові цілі та за-
вдання, так і способи їх досягнення для сільсь-
кого господарства є особливо  важливим, так 
як поряд із звичайними чинниками ризику іс-
нують і специфічні галузеві ризики [2].  

Управління ризиками в проектах вели-
ких сільськогосподарських підприємствах та 
корпораціях почали застосовуватися на прак-
тиці. Але невеликі підприємства й надалі не 
застосовують проектний підхід до ведення 
господарства. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У своїх працях Кобилянська О. М. [3] 
вивчала вплив виробничих ризиків на діяль-
ність сільськогосподарських підприємств, Ко-
лпакова Н. С. [4] основні групи ризику рест-
руктуризації та санації агроформувань, Лит-
винчук І. Л. [5] вивчав управління економіч-
ними ризиками корпоративних підприємств 
аграрної сфери, Матвієнко Г. А. [6] досліджу-
вала процеси управління страховими ризика-
ми та розробила пропозицій щодо удоскона-

лення управління ними при вирощуванні сіль-
ськогосподарських культур, Николюк  О. М. 
[7] описала аспекти управління підприємни-
цькими ризиками виробників хмелю. 

У зв’язку зі збільшенням чисельності 
малих та середніх суб’єктів господарювання в 
агропромисловому комплексі виникає необ-
хідність ідентифікувати, аналізувати ризики 
фермерських проектів з подальшою розроб-
кою заході щодо уникнення чи зменшення 
ризиків в цій сфері. 

Мета статті. В даній статті пропонуєть-
ся ідентифікувати та проаналізувати ризики 
сільськогосподарських проектів в тваринниц-
тві, зокрема в свинарстві, залежно від розміру 
підприємств, а також розглянути шляхи зме-
ншення ризиків та наслідків від них. 

Виклад основного матеріалу. Вико-
нання сільськогосподарських проектів, як і 
будь-яких інших, не можливе без урахування 
ризиків. 

Управління ризиком (Risk Management) 
можна визначити як мистецтво і науку аналізу 
ризику з подальшою організацією заходів, які 
дозволяють найкращим чином, з точки зору 
цілей проекту, ліквідувати або мінімізувати 
ризик. 

Управління ризиком передбачає [8]: 
1) використання всіх можливих (допус-
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тимих з моральної та правової точок зору) 
засобів для того, щоб уникнути чи знизити 
ступінь ризику, що пов’язаний із значними 
(катастрофічними) збитками; 

2) контроль ризику, коли немає можли-
вості уникнути його цілком (якщо це суттєвий 
ризик), оптимізація ступеня ризику, чи мак-
симально можливе зниження обсягів та ймо-
вірності можливих збитків; 

3) свідоме прийняття (збереження) чи 
навіть збільшення ступеня ризику у випадку, 
коли це має сенс. 

Методологія управління ризиком ви-
значає розмах і глибину заходів, які вжива-
ються щодо контролю ризиків [9]. 

Процеси управління ризиками включа-
ють в себе наступні етапи [10]: 

1) планування управління ризиками. В 
результаті планування управління ризиками 
ми повинні отримати План управління ризи-
ками. Це документ, котрий описує загальні 
підходи до управління ризиками в проекті, їх 
класифікацію, способи ідентифікації та реагу-
вання; 

2) ідентифікація ризиків – визначення 
того, які ризики можуть вплинути на проект, 
та документальне оформлення їх характерис-
тик. 

Вхідні данні для проведення ідентифі-
кації ризиків: фактори навколишнього сере-
довища підприємства, активи організаційного 
процесу, зміст проекту, план управління ри-
зиками, план управління проектом. 

Інструменти та методи: огляди докуме-
нтації, методи збору інформації, контрольний 
аналіз, аналіз припущень, методи побудови 
діаграм, експертний метод. 

На виході отримуємо реєстр ризиків. 
3) якісний аналіз ризиків – розташуван-

ня ризиків за ступенем їх пріоритету для по-
дальшого аналізу або обробки шляхом оцінки 
та сумування вірогідності їх виникнення та 
впливу на проект; 

4) кількісний аналіз ризиків – це процес 
проведення кількісного аналізу впливу ризи-
ків на цілі проекту. 

5) планування реагування на ризики - це 
процес розробки шляхів і розробки плану дій 
по збільшенню можливостей та зменшенню 
загроз для цілей проекту. 

6) моніторинг та управління ризиками 
являє собою процес реагування на ризики, 
відстеження виявлених ризиків, контролю 
остаточних ризиків, ідентифікації нових ризи-

ків та оцінки ефективності управління ризи-
ками протягом проекту. 

Виробництво, маркетинг, фінанси, ін-
ституції і людина є найбільш поширеними 
джерелами ризику в проектах сільського гос-
подарства [11, 12]. 

Стратегічні ризики є найбільш руйнів-
ними для всіх проектів, аналізуються з точки 
зору перспектив розвитку компанії і визнача-
ються ймовірністю втрат в довгостроковій 
перспективі. Вони можуть проявлятися, як 
наявність помилкової «самосвідомості» фір-
ми, помилкових оцінок її стратегічного поте-
нціалу і стратегічних пріоритетів.  

Виробничі ризики тісно пов'язані з по-
годними умовами, шкідниками та хворобами 
як тварин, так і рослин, а також пов’язані з 
технікою, обладнанням та програмним. До 
виробничих ризиків також відносимо неефек-
тивне використання сировини, зростання со-
бівартості, впровадження нових методів ви-
робництва.  

Фінансові ризики включають в себе 
зростання та спадок вартості капіталу, валют-
ні ризики (експорт/імпорт), дебіторська забо-
ргованість (сумнівні борги), ризик недостат-
ньої ліквідності, неможливість отримання 
кредитування, інвестиційні ризики (недоот-
римання інвестиційних ресурсів для реалізації 
проектів, імовірність виникнення фінансових 
втрат при здійсненні інвестиційної діяльності 
підприємства). 

Інституційний ризик являє собою ризик, 
що пов'язаний з непередбачуваними змінами в 
рамках політики держави (сільськогосподар-
ської та іншої), які впливають на виробничі та 
/ або маркетингові рішення і, в підсумку, не-
гативно впливають на фінансовий результат 
проекту. Наприклад, бажання держави висту-
пати регулятором ринку (ліцензування, квоти, 
мита, податки). Інституційні ризики включа-
ють також ризик укладання контрактів, на-
приклад, ризик порушення договору [13]. 

Кадрові або особисті ризики, пов'язані 
із смертністю, хворобами або травмами тру-
дових ресурсів проекту. Ці ризики є загаль-
ними для всіх бізнес-операцій і співробітни-
ків. Дефіцит кваліфікованих робітників та  
текучість кадрів, пов’язана в першу чергу з 
небажанням молоді працювати на фермі,  
через низький соціальний статус та низьку 
оплату праці. 

Маркетингові ризики пов’язані зі змі-
ною попиту, із недостатньо детальними мар-
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кетинговими дослідженнями в проектах сіль-
ського господарства. 

Зміна цін знаходяться поза контролем 
будь-якого фермера. Вартість сільськогоспо-
дарської продукції залежить від пропозиції 
товару, попиту на продукцію та вартості ви-
робництва. Цю групу ризиків можна віднести 
до ринкових.  

Собівартість виробництва одиниці про-
дукції залежить від кількості понесених ви-
трат і одержаного рівня врожаю. Ця взаємодія 
робить даний показник дуже змінним. Хоча 
виробничі витрати мають тенденцію бути 
менш мінливі, ніж ціни на готову продукцію, а 
в поєднанні з виходом продукції (врожайніс-
тю/продуктивністю), зміни собівартості проду-
кції стають серйозним джерелом ризику [14]. 

Іноді цінові рухи мають сезонні або ци-
клічні тенденції, які можна передбачити. Про-
те, пропозиція або попит часто змінюються 
несподівано і, в свою чергу, впливають на ри-
нкову ціну. Коли фермери садять культури 
або виділяють ресурси для тваринництва, во-
ни роблять це не знаючи напевно, які ціни 
вони отримають за свою продукцію пізніше.  

Більш детально розглянемо ризики та їх 
вплив на проекти в тваринництві, а саме на 
проекти по виробництву продукції свинарства. 

Свинарство є традиційною галуззю аг-
ропромислового комплексу України. Спожи-
вання продукції свинарства займає значну 
долю в раціонах українців. Виробництво сви-
нини є найбільш розповсюдженим видом ве-
дення господарювання, в цій галуззі задіяні, 
як великі агрохолдинги, середні та малі підп-
риємства, так і сімейні господарства. На малі 
суб’єкти ринка припадає приблизно половина 
всього виробництва м`яса свиней [15]. 

Управління ризиками хоч і є дуже знач-
ною частиною ведення господарювання, але 
малі та середні суб’єкти господарювання у 
свинарстві, на жаль, не знайомі з проектним 
підходом. Тому виникає необхідність описати 
та надати рекомендації по ризик-
менеджменту саме для них. 

Всі вище перераховані види ризиків є 
загальними для всіх аграрних підприємств, 
але сила та наслідки від них є неоднаковими 
для різних за розміром господарств.  

Корпоративні структури в аграрній 
сфері володіють недоступним для інших уча-
сників економічних відносин спектром пере-
ваг, зокрема економією на масштабах прид-
бання засобів виробництва; можливістю сіль-

ськогосподарської продукції виступати заста-
вою для несільськогосподарської діяльності і 
навпаки; підвищенням оперативності і манев-
реності використання виробничих, кадрових і 
фінансових ресурсів; спрощенням і раціоналі-
зацією процесу узгодження інтересів учасни-
ків об’єднання; зниженням ризику від погод-
них умов завдяки просторовій диверсифікації 
виробництва; розширенням можливості комбі-
нування виробництва та видів діяльності та 
згладжуванням сезонності використання мате-
ріальних ресурсів і робочої сили [5]. 

Малий та середній бізнес більш залеж-
ний від змін середовища ніж корпоративні 
структури в аграрній сфері. 

За допомогою експертного методу був 
проведений кількісний аналіз основних ризи-
ків для різних за розміром (великих та малих) 
господарств по виробництву продукції сви-
нарства (табл. 1). 

Згідно Господарського кодексу України 
[16], суб’єкти господарювання залежно від 
кількості працюючих та доходів від будь-якої 
діяльності за рік можуть належати до 
суб’єктів малого підприємництва, у тому чис-
лі до суб’єктів мікропідприємництва, серед-
нього або великого підприємництва. 

Суб’єктами мікропідприємництва є: 
- фізичні особи, зареєстровані в устано-

вленому законом порядку як фізичні особи - 
підприємці, у яких середня кількість праців-
ників за звітний період (календарний рік) не 
перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-
якої діяльності не перевищує суму, еквівален-
тну 2 мільйонам євро, визначену за середньо-
річним курсом Національного банку України; 

- юридичні особи - суб’єкти господарю-
вання будь-якої організаційно-правової форми 
та форми власності, у яких середня кількість 
працівників за звітний період (календарний 
рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від 
будь-якої діяльності не перевищує суму, екві-
валентну 2 мільйонам євро, визначену за се-
редньорічним курсом Національного банку 
України. 

Суб’єктами малого підприємництва є: 
- фізичні особи, зареєстровані в устано-

вленому законом порядку як фізичні особи - 
підприємці, у яких середня кількість праців-
ників за звітний період (календарний рік) не 
перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-
якої діяльності не перевищує суму, еквівален-
тну 10 мільйонам євро, визначену за середньо-
річним курсом Національного банку України; 
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- юридичні особи - суб’єкти господарю-
вання будь-якої організаційно-правової форми 
та форми власності, у яких середня кількість 
працівників за звітний період (календарний рік) 
не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-
якої діяльності не перевищує суму, еквівалент-
ну 10 мільйонам євро, визначену за середньорі-
чним курсом Національного банку України. 

Суб’єктами великого підприємництва є 
юридичні особи – суб’єкти господарювання 

будь-якої організаційно-правової форми та 
форми власності, у яких середня кількість 
працівників за звітний період (календарний 
рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від 
будь-якої діяльності перевищує суму, еквіва-
лентну 50 мільйонам євро, визначену за сере-
дньорічним курсом Національного банку 
України. 

Інші суб’єкти господарювання належать 
до суб’єктів середнього підприємництва. 

 

Таблиця 1  
Кількісна оцінка ризиків для різних господарств по виробництву свинини 

№ 
п/п 

Найменування  ризику Усереднена імовір-
ність виникнення (0 ÷ 
1) 

Усереднений вплив  
на реалізацію проекту  
(0 ÷ 1) 

Великі Середні та 
малі 

Великі Середні та 
малі 

1. Стратегічні ризики 
1.1. Помилкової «самосвідомості» фірми 0,4 0,5 0,8 0,8 
1.2. Помилкового визначення пріорите-

тів 
0,3 0,5 0,8 0,8 

1.3. Помилкової оцінки  перспектив роз-
витку ринку 

0,2 0,5 0,8 0,8 

2. Виробничі ризики 
2.1. Погодні негоди 0,4 0,4 0,6 0,6 
2.2. Хвороби тварин 0,3 0,4 0,6 0,8 
2.3. Несправність техніки, обладнання 0,2 0,3 0,4 0,6 
2.4. Постачання 0,2 0,2 0,4 0,3 
2.5. Низької якості сировини 0,2 0,4 0,4 0,6 
2.6. Впровадження інновацій 0,3 0,1 0,3 0,8 
3. Фінансові ризики 
3.1. Коливання вартості капіталу 0,2 0,2 0,4 0,6 
3.2. Курсове коливання 0,2 0,1 0,3 0,1 
3.3. Дебіторська заборгованість  0,4 0,1 0,7 0,1 
3.4. Недоступність кредитів 0,1 0,8 0,3 0,1 
3.5.  Недостатня ліквідність 0,5 0,5 0,2 0,8 
3.6. Недоотримання інвестицій 0,3 0,9 0,7 0,1 
3.7. Інвестиційна діяльність 0,5 0,1 0,5 0,8 
4. Інституційні ризики 
4.1. Зміна політики 0,2 0,2 0,5 0,2 
4.2. Податковий 0,2 0,2 0,6 0,8 
4.3. Квотування, ліцензування 0,2 0,2 0,5 0,2 
4.4. Порушення договорів 0,3 0,1 0,5 0,7 
5. Кадрові ризики 
5.1. Особистий (смерть, хвороба) 0,1 0,2 0,3 0,8 
5.2.  Брак кваліфікованих кадрів 0,2 0,4 0,4 0,4 
5.3. Текучість кадрів 0,2 0,2 0,3 0,4 
6. Ринкові ризики 
6.1. Коливання попиту 0,3 0,3 0,4 0,8 
6.2. Коливання ціни 0,3 0,3 0,4 0,8 
6.3. Повільної адаптації до змін  0,1 0,4 0,2 0,8 
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Оцінка важливості ризиків, тобто пріо-
ритетності для обробки здійснюється за до-
помогою матриці імовірності. Тому, наступ-
ним кроком є аналіз даних таблиці 1 з пода-
льшим визначенням, до якого типу ризику 
відносяться зазначені ризики, і представлення 
їх у вигляді таблиць 2 та 3. Згідно даних таб-
лиці 2, видно, до яких типів ризиків можна 
віднести ризики проектів великих госпо-
дарств: 

- високі ризики – 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 3.3; 
- помірні ризики – 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 

3.7; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4;5.2; 6.1; 6.2; 
- низькі ризики – 2.6; 3.2; 3.4; 3.5; 5.1; 

5.3; 6.3. 
Проаналізувавши матрицю ризиків для 

великих господарств по виробництву продук-
ції свинарства, можна зробити висновок, що 

високими ризиками для проектів таких госпо-
дарств є стратегічні ризики (ризик помилкової 
«самосвідомості» фірми, ризик помилкового 
визначення пріоритетів, ризик помилкової 
оцінки перспектив розвитку ринку), а також 
виробничий ризик (погодні умови) та фінан-
совий ризик (дебіторська заборгованість). До 
помірних відносяться такі ризики: хвороби 
тварин, ризик постачання, проблеми якості 
сировини, коливання вартості капіталу, ризи-
ки інвестиційної діяльності, політичні, подат-
кові, квотування, ліцензування, брак кваліфі-
кованих кадрів, коливання попиту, коливання 
ціни. До низьких ризиків: ризики від впрова-
дження інновацій, курсового коливання, не-
доступності кредитів, недостатньої ліквіднос-
ті, текучості кадрів та ризик повільної адапта-
ції до змін. 

Таблиця 2  
Матриця ризиків для великих господарств по виробництву свинини 

 
Усереднена імовір-
ність виникнення (0 ÷ 
1) 

Усереднений вплив на реалізацію проекту (0 ÷ 1) 
0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

0,8 ÷ 1,0      
0,6 ÷ 0,8      
0,4 ÷ 0,6 3.5  3.7; 2.1; 3.3 1.1 
0,2 ÷ 0,4  2.6;  

3.2; 5.3 
2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 4.1; 4.2; 
4.3; 4.4; 5.2; 6.1; 6.2 

2.2;  
3.6; 4.2 

1.2; 1.3 

0,0 ÷ 0,2  3.4;  
5.1; 6.3 

   

де  
 – зона помірних ризиків; 
 – зона високих ризиків; 
 – зона низьких ризиків. 

      Таблиця 3  
Матриця ризиків для середніх та малих господарств по виробництву свинини 

 
Усереднена імовірність 
виникнення (0 ÷ 1) 

Усереднений вплив на реалізацію проекту (0 ÷ 1) 
0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

0,8 ÷ 1,0 3.4; 3.6     
0,6 ÷ 0,8      
0,4 ÷ 0,6   5.2 2.1; 2.5 1.1; 1.2; 

1.3; 2.2; 
3.5; 6.3 

0,2 ÷ 0,4  2.4; 4.3 5.3 2.3; 3.1 4.1; 4.2; 
5.1; 6.1; 
6.2 

0,0 ÷ 0,2 3.2; 3.3   4.4 2.6; 3.7 

де  
 – зона помірних ризиків; 
 – зона високих ризиків; 
 – зона низьких ризиків. 
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Згідно даних таблиці 3 видно, до яких 
типів ризиків можна віднести ризики проектів 
середніх та малих господарств: 

- високі ризики – 1.1;1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 
2.5; 3.5; 4.1; 4.2; 5.1;6.1; 6.2; 6.3; 

- помірні ризики – 2.3;3.1;5,2; 5.3;  
- низькі ризики – 2.4; 3.2; 3.3; 3.4; 3.6; 

4.3;4.4. 
Таким чином, загальними високими 

ризиками для великих та малих господарств є 
всі стратегічні ризики та ризик погодних 
умов. Високими для малих є також ризики 
хвороби тварин, ризик неякісної сировини, 
недостатньої ліквідності, зміни політики, по-
датковий, особистий (смерть, хвороба), пові-
льна адаптація до змін, коливання попиту та 
коливання ціни. До помірних у малих та сере-
дніх ферм потрапили ризики пов’язані з тех-
нікою та обладнанням, коливання вартості 
капіталу, брак кваліфікованих кадрів та теку-
чість кадрів. До низьких ризиків відносяться 
ризики пов’язані з постачанням, курсовими 
коливанням, дебіторською заборгованістю, 
недоступність кредитів, недотримання інвес-
тицій, квотування та ліцензування та порушен-
ням договорів. 

Як видно, ті ризики, які для великих 
господарств потрапили в групу помірних та 
низьких, для малих суб’єктів господарювання є 
високими, так як вони є більш вразливі. Це по-
казує нагальну необхідність в розробленні про-
грам по підтримці та розвитку малого бізнесу 
не тільки в свинарстві, а й в інших галузях аг-
ропромислового сектору.  

Для підтримки малих та середніх 
суб’єктів аграрного ринку, потрібно ввести 
декілька програм направлених на інтеграцію - 
об’єднання в форми кооперативів, спілок та 
інших форм спільної діяльності, що дозволить 
їм вирівняти шанси з агрохолдингами в дос-
тупі до державних дотацій, пільгових умов 
кредитування та страхування [17, 18], можли-
вості виходу на біржі зі своєю продукцією та 
доступі до інноваційних технологій. Також 
пропонується створення дорадчих служб для 
малих та середніх сільськогосподарських під-
приємств таких як WODR в Польщі та DLG в 
Данії  та інших країнах. 

В Європі існує декілька програм по 
управлінню ризиками в агропромисловому 
комплексі [19]: 

1. Підвищення ефективності боротьби з 
нестабільністю і невизначеністю доходів для 
сільськогосподарських ринків, незалежно від 
її джерела (виробничі або ринкові). 

2. Введення нових інструментів управ-
ління ризиками: розширення обсягу субсиду-
вання на страхування ризику доходу; інтроду-
кція IST (Income Stabilisation Tool). 

3. Запровадження нових форм страху-
вання безпосередньо не пов’язаних з  вироб-
ничими результатами суб’єкту АПК – страху-
вання індексове. 

4. Зменшення технічних вимог для суб-
сидії страхування (наприклад 30% збитків, 
формальне підтвердження факту). 

5. Впровадження Програми Стабілізації 
Доходів (Revenue Stabilisation Scheme)- альте-
рнатива для IST. 

6. Створення нового кризисного фонду – 
Глобальний Фонд Ризик Менеджменту в АПК 
(Global Agricultural Risk Management Fund). 

Застосування вище перерахованих ін-
струментів дозволить ефективніше керувати 
ризиками в АПК. 

Висновки. Основними факторами ри-
зикованості аграрного бізнесу є: стратегічні 
ризики, сезонність виробництва; залежність 
від погодних та кліматичних умов; тривалий 
період обігу капіталу; складність зміни асор-
тименту продукції та технологій; жорстка об-
меженість технологічного процесу в часових 
рамках; залежність від біологічних чинників; 
висока капіталоємність.  

Корпоративні структури в аграрній 
сфері володіють недоступним для інших  
учасників економічних відносин спектром 
переваг.  

Малі та середні суб’єкти господарю-
вання в АПК є дуже вразливими до ризику. 
Для зменшення ризиковості ведення бізнесу 
ним запропонована інтеграція – об’єднання в 
кооперативи, спілки та інші форми спільної 
діяльності. Також пропонується створення 
дорадчих служб для малих та середніх сільсь-
когосподарських підприємств таких як WODR 
в Польщі та DLG в Данії та інших країнах. 

Перспективи асоціації України з ЄС 
визначають необхідність вивчення і інтродук-
цію програм ЕС по підтримці і розвитку села і 
сільського господарства як галузі , а також 
програми по управлінню ризиками в агропро-
мисловому комплексі. 
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PROJECT RISKS ANALYSIS IN AGRICULTURAL COMPLEX 
 

Agriculture is the field of the national economy that takes the priority in Ukraine. The strategy 
of its joining to the world trade/business organizations, the intensification of the process of globaliza-
tion, the liberalization of the trade require the prompt adaptation to the new and constantly changing 
market conditions. The ability to adjust in good time both initial aims with the corresponding tasks 
and the ways how to gain them are of the primary importance for agriculture because the specific in-
dustrial risks may exist at the same time with the ordinary factors of some risk. The risk management 
in the projects of large agricultural enterprises and corporations was used in practice. However, 
small enterprises aren't going to use the project approach in further. The purposes of the research are 
to identify and analyze the risks of the agricultural projects in stock-breeding and in pig-breeding in 
particular depending on the size of the enterprise and also to examine the reducing of some risks and 
some consequences accordingly.  

The implementation of the agricultural projects including any other ones is impossible without 
the risks' accounting. Risk Management may be defined like the art and science of the risk analysis 
with the following arrangement of some means that may eliminate or minimize the risk speaking about 
the project objectives. Production, marketing, financing, institutions and a man are the most widely 
spread risk resources in the agricultural projects. The risks and their influence into the projects of the 
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stock-breeding should be considered in details. The risks were identified and described for large, me-
dium and small organizations. A quantitative analysis of some risks was carried out for the pig-
production units different in size. The risks' importance evaluation meaning the priority for the pig-
processing is carried out using the probability matrices. 

All types of risks are common for all agricultural enterprises but the power and consequences 
aren't similar for the enterprises different in size. The corporate structures in the agricultural sector 
are the holders of some advantages inaccessible for other participants of the economic relations. 
Small and medium-sized individuals of the economic activity are very vulnerable for the risk. The inte-
gration in the form of Cooperative Association, unions and other forms of the joint activity is proposed 
to reduce some business risk. The establishment of the advisory services for small and medium-sized 
agricultural enterprises is also proposed.  

Keywords: project, method, risk, risk management, agribusiness projects, risks in pig produc-
tion. 
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