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Розроблено і досліджено моделі кредитно-фінансових ризиків і їх страхування для 
підприємств аграрного сектору в умовах невизначеності. 

 
Обґрунтування напрямів дослідження 
Моделі з кількісною невизначеністю фінансово-кредитних послуг 

досліджують різними способами. Наприклад, за допомогою моделей лінійного 
програмування можна отримати оцінку цільової функції для прогнозування 
майбутніх подій, накласти відповідні обмеження на виробничі ресурси 
підприємства: робочий час обслуговуючого персоналу, потужності обладнання, 
наявність сировини, напівфабрикатів, допоміжних матеріалів. Необхідну 
інформацію можливо отримати впродовж розрахункового періоду часу. Реальні 
ситуації звичайно залежать від факторів, які можуть проявитися в 
майбутньому, і які завчасно важко врахувати. Також потрібно зауважити, що 
така модель кредитного фінансування є недосконалою. В середині її закладена 
дійсна поведінка досліджуваної фінансово-кредитної ситуації, але оцінити 
адекватність і чуттєвість такої моделі малоймовірно. Проте, виробничий план 
та фінанси під його виконанням необхідно скласти сьогодні, тому фінансовий 
менеджер зобов’язаний оцінити майбутні виробничі можливості і тільки потім 
виконувати аналіз адекватності, чуттєвості моделі. Теорія прийняття рішень 
пропонує свої методи до аналізу моделей з неповною визначеністю. Подібний 
підхід отримав назву: прийняття рішень в умовах ризиків. Тут термін кредитно-
фінансовий ризик має достатньо визначений і чітко окреслений сенс. В класі 
моделей прийняття рішень, умовах кредитно-фінансових ризиків будемо 
досліджувати декілька станів оточуючого середовища (ринку) і поставимо у 
відповідність кожного можливого стану притаманну йому ймовірність. 
Вищесказане підтверджує важливість запропонованої теми досліджень, яка 
може при необхідності бути оформлена у вигляді відповідної державної або 
регіональної програми. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень 
З поміж вітчизняних розробок які присвячені проблемам побудови 

моделей кредитно-фінансових ризиків підприємств аграрного сектору варто 
виділити наукові праці Лисогора В., Фаюри Н., Голишевої А.[1-4]. Прямому 
дослідженні з питань кредитного фінансування сільськогосподарського та в 
цілому аграрного секторів присвячена комплексна програма розвитку 
українського села[5]. Розроблена концепція створення моделі інформаційної 
безпеки сільськогосподарського сектору України[6]. У джерелі [7] розкриті 
фінансово-економічні ризики та методи їх вимірювання. Аналіз періодичних 
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видань і досліджень показує, що вони є недостатніми, а тому тема статті є 
актуальною. 

Мета публікації 
Розробка і дослідження моделей кредитно-фінансових ризиків і їх 

страхування для підприємств аграрного сектору в умовах невизначеності, 
причому названі моделі – це два крила птаха, що забезпечують траєкторію руху 
підприємства в умовах жорсткої конкурентної боротьби на ринку попиту і 
пропозиції. 

Викладення основних результатів 
1.Моделі класифікацій фінансових ризиків підприємств аграрного 

сектору (якісний підхід) 
 

 
Рис. 1. Моделі-модулі ризиків підприємств аграрного сектору 

 
Важливий напрямком моделювання кредитних ризиків підприємств 

аграрного сектору є трансферт, що реалізується через страхування. У багатьох 
країнах Євросоюзу і США здійснюється активна підтримка страхового захисту 
підприємств аграрного сектору. У цьому ж напрямку активізується робота в 
Україні. Так, створена мережа компаній зі страхування наданих кредитів, де 
головними акціонерами виступають газотранспортні системи України, які, в 
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свою чергу, пов’язані із всесвітньо відомими страховими компаніями «Munich 
Re». 

Моделі кредитно-фінансового страхування (МКФС) розділимо на два 
класи  

– МКФС на рівні кредитора; 
– МКФС на рівні позичальника. 
МКФС на рівні кредитора виконуватимуть дві функції: МКФС 

страхування кредитів, МКФС страхування ризиків заставотримача. 
МКФС на рівні позичальника виконуватимуть більш складні функції: 
– МКФС відповідальності з непогашення кредиту; 
2. Моделі класифікацій кредитного страхування підприємств аграрного 

сектору (якісний підхід). 
– МКФС застави, куди включаються МКФС врожаю, МКФС 

будівель, споруд, іншого майна, МКФС тваринництва; 
– МКФС життя позичальника. 
МКФС у вигляді структурної схеми можна представити так (рис.2) 
 

 
Рис. 2. Моделі кредитно-фінансового страхування ризиків підприємств 

аграрного сектору 
 
В результаті моделювання показано, що види страхування, які 

застосовуються при укладанні кредитних договорів, можна об’єднати в одне 
поняття – кредитне страхування. Розгляд кредитного страхування будемо 
визначати як сукупність видів страхування, що мають на меті зниження 
кредитного ризику на рівні кредитора і позичальника. 

Ефективне і збалансоване використання видів кредитно-фінансового 
страхування як переконує зарубіжний досвід є засобом зниження вартості 
кредитно-фінансових ресурсів, сприяє підвищенню якості відслідковування 
використання кредиту, що в свою чергу, знижує ризики систем кредитування. 
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Рис.3. Динамічна взаємодія кредитно-фінансового ризику і його 

страхування 
 

Проведений аналіз показує, що ми отримали замкнену кібернетику 
(стохастичну) систему управління фінансовими ризиками підприємства 
аграрного сектору. 

3. Ймовірносна модель кредитно-фінансових ризиків і страхування в 
умовах невизначеності ( кількісний підхід) 

Припустимо, що існує mjJ 1(  стану оточуючого середовища, 
пов’язаних із nii 1(  прийнятих рішень відносно кредитно-фінансових ризиків 
оцінки ймовірностей Pj оцінюється на основі будь-яких статистичних даних за 
попередні періоди часу, де зафіксовані прояви станів J впродовж часу 
спостереження. Якщо ж статистичні дані відсутні або недоступні для 
використання, то фінансово-кредитний менеджер повинен оцінити ці 
ймовірності суб’єктивно. Нагадаємо, що очікуване значення будь-якої 
випадкової величини обчислюється як середньозважене всіх можливих її 
значень. Оскільки результат прийняття рішення виконання платежу r та j 
залежить від стану оточуючого середовища ( ринку), то загальний очікуваний 
результат платежів буде мати вигляд 
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Аналізуючи (1) – (3), бачимо, що ми отримали узагальнену модель 
лінійного моделювання кредитного ризику як одновиміркової величини, де 
кожному значення добутку ji JPr( ) ставиться у відповідність одне число. 
Ситуація схожа на варіаційну задачу, але в реальному житті ситуацію стану 
ринку і її ризиків набагато різноманітніші. Ускладнимо узагальнену модель, 
використавши багато вимірові моделі станів ринку з множиною поточних 
координат  xmxx ;...2;1 . Систему потрібно перевести в множину нових 
координат  m ;...2;1 , які мають корисності ( ) причому пронумеруємо 
корисності ( ) так, щоб  1  тобто вони утворюють повну групу подій 

1)(    то для опуклих оболонок станів ринку отримуємо модель у вигляді 
[ІІ] 

 mm xxxxxx )1(;...)1(;)1( 2211    (4) 
Модель (1,4) також можна представити так: 

  mm XXXXXX ...;)1(; 21...21    (5) 

Підприємство Кредит Ризик Оцінка ризику Страхування 



 77 

Аналізуючи (1)-(5) бачимо, що для нашої прикладної задачі аналізу 
моделей кредитних ризиків отримали коректні вирази, а можливістю 
використання аксиоматики адитивно мультиплікативних систем [11]. Ще один 
погляд отримані результати кредитних ризиків підприємства аграрного сектору 
– це ігрові моделі з одним, дома, трьома і т.д. учасниками. Для 3m  – це 
коаліційні ігри. 

Висновок 
Науково-практичним результатом є те, що вперше для прикладної задачі 

запропонованої моделі оцінки кредитних ризиків підприємств аграрного 
сектору, яке відрізняється від відомих тим, що вона, як модель лінійного 
програмування, сформульована в термінах теорії коаліційних ігор, тобто її 
можна оптимізувати в класі задач лінійного, нелінійного програмування та 
теорії коаліційних ігор. 
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