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ВСТУП
Аграрний сектор являє собою специфічну

частину економічного буття країни, осягнути
яку можна тільки зважаючи на її вікову мораль
у системі економічних взаємовідносин та істо"
ричних закономірностей розвитку сільського
господарства. Задача нового покоління, на на"
шу думку, полягає у спрямуванні ідеологічної
концепції державної аграрної політики у рус"
ло саме гуманістичних і суспільних перетворень
економічної дійсності.

Впровадження нових альтернатив розвитку,
безумовно, потребує перегляду науково"мето"
дологічної основи сучасного процесу пізнан"
ня, що формувалася колись у беззастережно"
му наслідуванні ньютонівських принципів "ра"
ціоналізму" і механістичних уявленнь про
відірваність людини від природи [1; 2]. Але ци"
вілізаційна ідеологічна криза, з якою зіштов"
хнулося суспільство на початку ХХІ ст., все ж
висуває на перший план моральну відпові"
дальність проваджуваної у життя наукової ра"
ціональності. Наприкінці 80"х років вітчизня"
на наука зорієнтувала свою методологію на
західні пріоритети, які не мали нічого спільно"
го із такими константами, як культурні тра"
диції, взаємодопомога, спільність, справед"
ливість, сприйняття людини як частини приро"
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ди (на кшталт нереалізованих концепцій "еко"
логічної" політекономії С.А. Подолинського
[3] та В.І. Вернадського [4]).

Руйнування старого соціально"економічно"
го порядку (планових основ господарювання)
потребувало утворення нових солідарних
зв'язків, але чи можливо це зробити в "атомі"
зованому" громадянському суспільстві ? Адже
роз'єднане суспільство не здатне давати відсіч
проявам владної корупції та орієнтувати дер"
жаву на формування реалістичних програм
розвитку країни. Індивідуальний стратегічний
інтерес виявився не здатним вирішувати дер"
жавні завдання розвитку всього суспільства,
адже вирішення їх нерозривно пов'язане із та"
кими параметрами, як спільна, солідарна, од"
носпрямована праця більшості. Так, на нашу
думку, нелогічно зважати лише на управлінські
похибки реалізації державної аграрної політи"
ки, адже вона існує у просторі суспільних
відносин, глобальних економічних тенденцій,
офіційно встановленого пріоритету ринкової
"дерегуляції". Коріння цієї системи пов'язане
із західними економічними дослідженнями по"
чатку 70"х років, коли демонтувати радянську
планову економіку пропонувалося через меха"
нізми "тіньової економіки" і "економічної де"
регуляції". Тобто неформальні параметри уп"
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равління економікою (корупція, тіньовий при"
ватизаційний процес, "наступність поколінь" в
органах державної влади тощо) свого часу ви"
ступили як каталізатор ринкових реформ. Про"
блема полягає у тому, що реалізація всіх без
винятку програм (державних, регіональних,
цільових) і планів (підприємницьке бізнес"пла"
нування, фінансове планування) здійснюється
у системі координат неформального економі"
чного середовища. Тож, якщо вони були виз"
нані на початку 90"х років революційними у
плані побудови ринкового суспільства, постає
питання: чому вони зараз не враховуються у
системі державного прогнозування і стратегі"
чного планування як реальні економічні пара"
метри, які потребують формалізації і побудо"
ви прогнозних моделей, а головне — системно"
го розрахунку багатофакторного ризику в га"
лузях економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є представлення авторсь"

кого бачення щодо формування системи оцін"
ки багатофакторного ризику в агарному сек"
торі економіки з позиції врахування гумані"
стичних параметрів державного стратегічного
планування.

РЕЗУЛЬТАТИ
У результатах даного дослідження втілена

логіка формування прогнозно"аналітичного
забезпечення узгодження систем макро" і
мікроекономічного прогнозування і плануван"
ня [5]. Досягалася мета — удосконалити мето"
дологію державного макроекономічного ана"
лізу і прогнозування, представляючи прогноз"
ний фон розвитку аграрної галузі, умови агро"
бізнесу і неформальні параметри управління
якісними критеріями експертних оцінок. Ре"
зультати проведеного експертного досліджен"
ня були представлені керівництвам двадцяти
п'яти аграрних підприємств для доповнення
позицій експертів. Попередньо підприємства
були груповані за сигналами фінансової систе"
ми, що дозволило співвідносити їх оцінку із
станом фінансового розвитку. Методика дос"
лідження базується на вихідній позиції пере"
хресної актуалізації базисних (БФ) і надбудо"
ваних факторів (НФ) у внутрішньому середо"
вищі підприємства, зонах його макро" і мікро"
оточення [6]. Встановлено [6, с. 144], що вихідні
величини системи управління фінансами —
фінансові результати — являють собою функ"
цію сукупності факторів (БФ1 БФ3, НФ1 НФ4),
що впливають на фінансову систему через мо"
дифікацію її прогнозних параметрів.

У дослідженні було визначено, що діяльність
аграрного підприємства обумовлена впливом
конгломерату ризиків маркетингового, органі"
заційного, виробничого і фінансового харак"
терів (НФ). Аналіз складності системи здійсне"
но на основі дослідження зв'язності у симпліці"
альних комплексах актуалізованих факторів
НФ і БФ, де А та В — це множини, утворені nQ та

nR  підмножинами. Кожна підмножина — це верти"
каль або горизонталь актуалізованого перехре"
стя, де, наприклад, AQaaaa 131211111 ),( озна"
чає, що комбінацію БФ1  НФ1 інтерпретуємо
як вузлову комбінацію зовнішнього макросе"
редовища та маркетингових ризиків для аграр"
ного підприємства; 11 — елемент напівгрупи
вузлового перетворення 3121 aa , які належать
до підмножини 1Q . Елементи 3212 bb напівгру"
пи, що описують комбінації, організаційних
зовнішніх і внутрішніх ризиків; 3313 — ком"
бінації виробничих зовнішніх і внутрішніх ри"
зиків, 3414 dd — комбінації фінансових
зовнішніх і внутрішніх ризиків.

Вихідні розміри i було представлено у виг"
ляді безрозмірних kY , які являли собою комбі"
нації iiiii dcba ,,,, відносно nif i ,...,2,1  — всієї мно"
жини відповідей експертів (множини відповідей
у групі дослідних підприємств). Звідси розмір"
не однорідне рівняння може бути виражене за
допомогою змінних Y , що утворюються з i:

mrYYY rn ),,..,,( 21 , де r — ранг розмірної матриці
n ; m— число розмірностей значень змінних.
Враховуючи, що економічні явища і процеси
багатоваріантні, то безрозмірні комбінації kY
тлумачаться як критерії подібності. З метою
розпізнавання множини варіантів комбінації
станів системи введено дискримінантну функ"
цію: kkYfYf ...111 . Кожна комбінаційна група
оцінювалася двома способами, перший демон"
стрував належність ),,,( iiiiik dcbaY до AQn , а
інший ),,,( iiiiik dcbaY до BRn . Перший спосіб оц"
інювався за кумулятивним відсотком у симплі"
ціальному комплексі, тобто який сумарний
відсоток дають найголовніші фактори за зна"
ченням змінних, а другий спосіб показує роз"
поділ коефіцієнта узгодженості відповідей ек"
спертів за агрегованими факторами. Інтерпре"
тації позиції досліджуваних підприємств пере"
дувала оцінка їх відносної однорідності за ме"
тодом k"середніх, що призначений для розбит"
тя багатовимірних спостережень на задану
кількість k(k<n). Сукупність досліджуваних
підприємств, що ранжувалися за індикаторами
стану фінансової системи (її сигналами) за пе"
ріод 2007—2008 рр., розділилася на чотири гру"
пи: "перспектив зростання", "стабільної дина"
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міки", "адаптованої нестій"
кості" і "втраченої стійкос"
ті".

Агрегований експертами
критерій подібності 1

1Y ( 11 )
вмістив основні компоненти,
які поєднують визначену
групу змінних відносно зов"
нішнього середовища аграр"
них підприємств та марке"
тингових ризиків, потенцій"
но впливають на фінансову
систему агропідприємства.
Отже, перший критерій под"
ібності розкрив такі пара"
метри, які об'єднують змінні
у частині неготовності біль"
шості аграрних підприємств
до виживання у ринкових
умовах (Кузг.= 0,33, кумуля"
тивний відсоток 17,1). Даний
елемент системи багатофак"
торного ризику розкриває
гостру потребу аграрних
підприємств у пом'якшенні
дії основних ринкових за"
конів, особливо в аграрно"
сировинній сфері. Дія цього
фактору обумовлена еконо"
мічними перетвореннями
початку 90"х рр., коли збит"
ковість підприємства вважа"
лася достатньою умовою
для його розпорошення або
ліквідації. Тут відображена
результативність "природного відбору" у
сільському господарстві, коли ситуація
нігілістичної невизначеності суспільного вибо"
ру спрямовує вектор владних зусиль на лобі"
стський спосіб керування галуззю.

Близьким по суті та узгодженості позицій
експертів виявися фактор відсутності держав"
них стимулів до активізації маркетингової
діяльності аграрних підприємств ( 1

2Y ( 11 ), Кузг.=
0,27, разом із першим фактором = 27,3 кум. %).
Елемент даного системного рішення для
БФ1 НФ1 позначає слабку інформаційно"об"
мінну систему щодо маркетингових досліджень
і моніторингу кон'юнктури аграрного ринку на
рівні держави, областей та районів. Законо"
мірно, що маркетингова діяльність окремого
підприємства має бути включена до системи
інформаційно"консультаційного забезпечення
на регіональному та галузевому рівнях. Кри"
терій подібності включав у себе і змінні, які ви"
ражали гостру потребу керівників у розбудові

дієвої ринкової інфраструктури, із широким
ступенем охоплення усіх верств виробників не"
залежно від масштабів виробництва.

Цікаво, що для групи підприємств "адапто"
ваної нестійкості" ця група ризиків (БФ1 НФ1,
( BRa 111 ) виявилася особливо болючою у за"
значених факторах "інформаційної непрозо"
рості" (0,30) та "дезорієнтації у процесах попи"
ту і пропозиції" (0,31). Очевидно, що маркетинг
як система управління на цих підприємствах не
базується на вивченні процесів, що відбувають"
ся на ринку, тим більше — на впровадженні
комплексу маркетингу або плануванні еконо"
мічних рішень. Зважаючи на високу вартість
платних інформаційно"консультаційних по"
слуг, цей вид інформаційної обізнаності також
є важкодоступним. Підприємства із групи "пер"
спективи зростання" менш дезорієнтовані у
можливості користування ринковою інформа"
цією і більш обізнані із ринками збуту своєї
продукції. Критерій подібності включив групу

Таблиця 1. Оцінка ступеня впливу елементів багатофакторного
ризику на фінансову систему класифікованих груп

агропідприємств
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змінних маркетингових ризиків БФ2 НФ1
відносно внутрішнього середовища аграрних
підприємств, що відбивається у сигналах їх
фінансової системи. Параметр, що поєднав
відповідні змінні 2

1Y ( 21a ), був узагальнений ек"
спертами як низький кваліфікаційний рівень
формування комунікаційної системи (Кузг.=
0,26, кумуляція = 16,3 %), що розкриває нечіткі
уявлення про функції маркетингу і відсутність
у кадровому складі фахівців необхідної квалі"
фікації.

 Дослідити вплив кожного агрегованого
фактора та актуалізованого ризику відносно
фінансової системи груп підприємств можна за
даними табл. 1.

Комунікаційна система здебільшого фор"
мується за спрощеним сценарієм, в якому аг"
рарне підприємство відіграє пасивну роль,
віддаючи функції збуту і просування своєї про"
дукції посередницьким фірмам. Цей фактор
також розкриває масштабну проблему тіньо"
вих схем збуту сільгосппродукції в обхід подат"
кових зобов'язань і статистичного обліку вро"
жайності, що, з одного боку, полегшує вижи"
вання агропідприємств у сформованих мере"
жах неформальних відносин, а з іншого — все
більш ускладнює повернення до цивілізованої
комунікаційної політики.

 Виділено у цьому актуалізованому пере"
хресті і фактор низького рівня користування
ринковою інформацією 2

2Y ( 21a ) , щоправда дос"
ліджувані підприємства уточнюють цей вплив
іншими, на їх думку, головними факторами:
"нестачею навичок з пошуків ринків збуту" та
"проблемою транспортування виробленої про"
дукції" (у середньому: 0,27 і 0,25).

Підприємства, що втрачають стійкість еко"
номічного зростання (групи 3 і 4), виявляють
більшу стурбованість щодо пошуків ринків збу"
ту, аніж великотоварні підприємства ( 2

1Y ( 21a ) =
0,31; 0,36), для більшості підприємств (76 % дос"
ліджуваної сукупності) транспортування ви"
робленої продукції є головним фактором мар"
кетингового ризику з боку внутрішнього сере"
довища. Актуалізацію маркетингових ризиків
відносно зовнішнього мікросередовища 3

1Y ( 31a )

з позиції експертного оцінювання на 18 % роз"
криває фактор низької ефективності співпраці
агроформувань і кредитно"фінансових установ
(Кузг.= 0,30, кумуляція = 18,0 %). Закономірним
є розходження інтересів установ банківського
сектора із інтересами споживачів кредитних
ресурсів у сільському господарстві: банківська
сфера залишається областю виключно приват"
них рішень, які не стосуються керування дер"
жавними інтересами щодо підтримки вітчиз"

няного виробника сільгосппродукції. Не
змінюючи статус "рівності" аграрія і фінансо"
вого спекулянта у доступі до вільних грошей,
нашій державі навряд чи вдасться відновити
ефективно діючу систему забезпечення продо"
вольчої безпеки України. У факторі 3

2Y ( 31a ) —
проблеми транспортування продукції за
межі області (Кузг.= 0,29, кумуляція = 25,9 %)
об'єднані змінні, що розкривають увесь спектр
обмежень економічних зв'язків, перепон на
шляху руху товарних ринків на території Ук"
раїни, недосконалої конкуренції на ринках аг"
рарної продукції. Сюди входять ознаки зрос"
таючої вартості паливно"мастильних матері"
алів, відсутності доступних умов зберігання
продукції, що швидко псується, на фоні зрос"
таючих вимог до якості продукції (часом навіть
вищих за європейські стандарти). Досліджува"
на група підприємств уточнює ці фактори на"
гальною у цьому контексті "нездатністю вис"
тояти у конкурентній гонці поряд із великими
агроформуваннями", на це особливо зважають
групи проблемної стійкості. Тут у зоні зовніш"
нього мікросередовища, окрім цього фактора,
виокремлено, зокрема, і такі ризики, як за"
лежність постачальників сировини і матеріалів
від кон'юнктури зовнішніх ринків ( 3

3Y ( 31a )  =
0,24), нестабільність цін ресурсів і товарів після
укладання контрактів ( 3

4Y ( 31a ) = 0,19).
Перехрестя БФ1 НФ2 актуалізує експертну

оцінку узагальнених факторів )( 12
1

1 bY )( 12
1

2 bY ,
одним з яких є відчуженість більшості підпри"
ємств від таких важелів регулювання, як держ"
замовлення та пільгові кредити (Кузг.= 0,27, ку"
муляція =15,3 %). Оцінку цього ризику уточню"
ють групи досліджуваних підприємств, які до"
волі узгоджено пояснюють свій БФ1 НФ2
( )( 12

1
1 bY ) високим рівнем злочинної активності

представників органів місцевого самоврядуван"
ня (1 гр. = 0,36, 2гр. = 0,33, 3 гр.=0,32, 4гр. 0,28).
Звідси більшість керівників"аграріїв сприйма"
ють систему сучасного державного програму"
вання не інакше як інструмент приватного роз"
поділення бюджетних коштів.

Системними організаційними ризиками у
сільському господарстві з боку зовнішнього
макросередовища визнано відсутність заходів
відтворення родючості земель ( )( 12

1
2 bY , Кузг.=

0,24), відлучення громадськості від обговорен"
ня планів розвитку територій )( 12

1
3 bY ,Кузг.=

0,17). У більшості випадків земельні відносини
знову ж таки базуються на пріоритеті приват"
них інтересів, без урахування безпеки суспіль"
ства і держави.

Критерій подібності, за яким були об'єднані
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ознаки БФ2 НФ2 )( 22
2

1 bY )( 22
2

2 bY , розкрив такі
організаційні ризики внутрішнього середови"
ща, як відсутність власних коштів для підтри"
мання нормального рівня виробничої інфраст"
руктури (Кузг.= 0,31, кумуляція = 13,7%) та
відсутність матеріальних і моральних мотивів
до важкої селянської праці (Кузг.= 0,22, куму"
ляція = 25,8%). Перший фактор розкриває про"
блему зниження фондозабезпеченості сіль"
ськогосподарських підприємств внаслідок не"
стачі власних коштів для здійснення інвестицій.
Другий розкриває проблему значного знижен"
ня фізичних і духовних здібностей робочої
сили, ці ознаки переплітаються із природно"
кліматичними умовами, розташуванням під"
приємства, родючості грунтів тощо.

Ризики у сфері ділової інфраструктури
(БФ3 НФ2) експертами були охарактеризовані
усуненням держави від регуляції міжгоспо"
дарських зв'язків ( )( 32

3
1 bY  Кузг.= 0,36, кумуляція

= 21,2%), що означає потребу в особливій дер"
жавній політиці зближення й інтеграції еко"
номічних процесів у аграрному секторі. Особ"
ливо актуальним є розрив між доходами
суб'єктів реалізації сільськогосподарської про"
дукції і суб'єктів процесу виробництва.

Тому у позначенні цього фактора ризику
групами досліджуваних підприємств відзна"
чається відсутність надійної постачальницько"
збутової мережі — як свідчення недоотрима"
них прибутків від невигідних умов реалізації
(гр.3 = 0,37, гр.4 = 0,44). Більшу важливість у
цій перехресній актуалізації факторів групи 1 і
2 знаходять у проблемі низької привабливості
сільгоспвиробництва та агробізнесу для потен"
ційних інвесторів (гр.1 = 0,39 гр.2=0,36).

Критерій подібності виробничого ризику
відносно зовнішнього макросередовища БФ1

НФ3 включає ознаки таких факторів, як ско"
рочення виробництва внаслідок зниження попи"
ту на світових і локальних ринках ( )( 13

1
1Y  Кузг.=

0,37, кумуляція = 13,4 %) та фактор цінового дис"
паритету ( )( 13

1
2Y  Кузг.= 0,27, кумуляція = 23,6 %).

У підсистемі внутрішніх виробничих ризиків в
актуалізації БФ2 НФ3 чільне місце за коефіці"
єнтом узгодженості позицій експертів посів
фактор організації меліораційних заходів
( )( 23

2
1Y Кузг.= 0,29, кумуляція = 17,2 %), що по"

єднав ознаки зменшення витрат на протие"
розійні й меліоративні роботи, низької врожай"
ності культур, втрат продуктивності грунтів,
відсутності систем регулювання водно"повітря"
ного режиму грунтів та ін. Наприклад, в Хер"
сонській області у 2007 р. було введено у дію 0,3
тис. га систем зрошення земель, що у 37 разів

менше, ніж у 1990 р. Тільки за 5 років (з 1990 по
1995 рр.) цей показник скоротився на 88 %, з цієї
ж причини були виведені з господарського обо"
роту майже усі кормові угіддя (посівні площі
скоротилися на 85 % з 1990 по 2007 рр.). Для сте"
пової зони іригація й інтенсивне освоєння зро"
шуваних земель завжди означало підвищення
культури землеробства і досягнення високих
врожаїв сільськогосподарських культур: у де"
сятій п'ятирічці в господарствах області щоріч"
но вводилося до 20 тис.га поливних земель. Уро"
жайність зернових на таких землях зростала до
40,1 ц/га (у 1980 р.) Нинішні 16,0 ц/га у 2007 р.
прирівнюються до урожайності зернових 1965
р., і то на богарних землях Херсонщини. В Ми"
колаївській області за сімнадцять років (1990—
2007 рр.) маємо тільки зниження врожайності
зернових на 40—65 %, в Одеській області з 2004 р.
по 2007 р. урожайність знизилася на 53,8 %.

 За погодженістю позицій експертів, один з
головних факторів внутрішніх виробничих ри"
зиків ( )( 23

2
2Y  Кузг.= 0,28, кумуляція =27,1 %) —

відсутність або нестача паливно"мастильних ма"
теріалів, групами досліджуваних підприємств
уточнено головний фактор — зростаючого на"
вантаження на зношену техніку за умов її якіс"
ного і кількісного зменшення ( )( 23

2
2Y  на рівні

0,25), ними відзначено, що забезпеченість техні"
кою за 2000—2008 рр. зменшилася у 2—3 рази,
майже 80 % техніки потребує заміни через її зно"
шення, навантаження на техніку за 2000—2008 рр.
зросло у 3—4 рази, що призводить і до скорочен"
ня посівних площ і втрат урожаю. Звідси об'єдна"
ний за ознаками наступний фактор пояснює
відсутність матеріальних і фінансових умов для
поліпшення якості сільськогосподарської про"
дукції )( 23

2
1Y (0,26). Якісна сільськогосподарсь"

ка продукція стає прерогативою великотоварних
агроформувань, наприклад, гр.1,2 позначили цей
фактор на рівні 0,19, тоді як групи втраченої
стійкості розвитку віддають 0,33—0,35 важли"
вості. Цьому сприяють великі обсяги сільськогос"
подарських угідь, широкі можливості для концен"
трації і спеціалізації, застосування інноваційних
технологій, вищий рівень продуктивності праці у
великих агроструктурах.

Виробничі ризики у зовнішньому мікросе"

редовищі БФ3 НФ3 )( 33
3

1Y )( 33
3

2Y розкрива"
ють такі фактори, як порушення умов розвит"
ку кола ділового оточення ( )( 33

3
1Y  Кузг.= 0,27,

кумуляція = 14,1 %) і низьку зацікавленість у
кооперуванні виробничих зусиль ( )( 33

3
2Y Кузг.=

0,24, кумуляція = 20,0 %). Обидва фактори до"
сить яскраво уточнені групами досліджуваних
підприємств, які об'єднали низку ознак у фак"
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тор невигідних умов співпраці із бізнес"пар"
тнерами і низький рівень партнерських альтер"
натив (0,37). Умови пріоритету індивідуально"
го комерційного інтересу в сільському госпо"
дарстві декомпенсуються надвисокою персона"
лізацією ризику ( )( 33

3
2Y = 0,23). Наймані пра"

цівники не відчувають себе причетними до про"
блем організаційних, виробничих, фінансових
та маркетингових процесів на підприємстві, а
сполучити диференціальні інтереси у приват"
ному агробізнесі, який керується ідеологією
індивідуального стратегічного орієнтування на
державному рівні, все ще не є можливим.

Фінансові ризики, породжені зовнішнім мак"
росередовищем, об'єднали змінні у факторі

)( 14
1

1 dY , що розкриває відсутність системного
зв'язку між державними програмами розвитку
сільського господарства і більшістю аграрних
підприємств. Цей фактор із дуже високим коефі"
цієнтом узгодження (Кузг.= 0,41, кумуляція = 19,7
%) формується у площині ознак відокремленості
левової частини підприємств від реалізації стра"
тегій і державних програм розвитку агропромис"
лового комплексу, слабкої взаємодії органів ви"
конавчої влади із підприємствами, організаціями
і громадянами у цій сфері, яка все ще формує 17 %
ВВП, 60 % фонду споживання і забезпечує зай"
нятість 4 млн чол. На думку експертів, стратегіч"
ною задачею держави має бути підвищення не
тільки інформаційної й ділової культури в агро"
сфері й агробізнесі зокрема, але й культури дер"
жавницької, поверненої обличчям до потреб сус"
пільства. Фактор, що поєднав зовнішні "макрори"
зики" відносно фінансової системи агро"
підприємств у позначенні Кузг.= 0,23, поєднав екс"
пертні обмежуючі параметри для формування
фінансових ресурсів за рахунок зовнішніх джерел,
темпів інфляції, вартості кредитів. Треба зауважи"
ти, що фінансова криза 2008—2009 рр. меншою
мірою позначилася на кредитуванні інтегрованих
агроструктур, виробничий процес яких включає
етапи заготівлі, зберігання, переробки та експор"
ту сільськогосподарської продукції. Наприклад,
для фермерських господарств 2009 р. взагалі став
переломним у сенсі подальшого існування на тлі
скороченого фінансування, зростаючого диспари"
тету цін і високих податків. Досліджувані групи
підприємств уточнили експертні фактори пробле"
мами узгодження виробничої і фінансової діяль"
ності із чинниками природно"кліматичного харак"
теру. Для підприємств 1 і 2 гр. більше, ніж для інших
підприємств, виявилися важливими важкопрогно"
зовані тенденції національного фінансового рин"
ку і темпи інфляції ( )( 14

1
2 dY = 0,42;0,31). Занепо"

коєність викликана можливим зниженням ринко"

вої вартості підприємств, скороченням витрат в
інвестиційних проектах, новою хвилею перероз"
поділу власності в аграрному секторі.

Внутрішні фінансові ризики БФ2 НФ4
)( 24

2
1 dY )( 24

2
2 dY сформували головні фактори за

ознаками переважання напряму покриття витрат
виробництва (порівняно із сумами витрат на ви"
робничий і соціальний розвиток) (Кузг.= 0,32) і
обмежувальних параметрів для формування
фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх дже"
рел (Кузг.= 0,28). Перший експертний фактор
включає ознаки проблем зменшення поточних
витрат, коли знизити їх можна тільки через змен"
шення зарплатоємності й матеріалоємності про"
дукції. Вважається, що досягти цього цивілізо"
ваним шляхом можна тільки підвищенням про"
дуктивності праці, а отже, впровадженням досяг"
нень НТП. Але реалізувати технологічне вдоско"
налення процесів виробництва і переробки про"
дукції сільського господарства, на думку екс"
пертів, можна тільки форсуючи темпи спеціалі"
зації та укрупнення масштабів виробництва.

Другий фактор розкриває природну для аг"
робізнесу проблему нестачі оборотних коштів,
дуже влучно його уточнює позиція досліджу"
ваних агропідприємств у власному факторі уск"
ладненого досягнення беззбитковості вироб"
ництва сільськогосподарської продукції ( )( 24

2
1 dY

= 0,33), який на однаковому рівні актуальний
для всіх груп (табл. 1).

Фінансові ризики у зовнішньому мікросере"
довищі, на думку експертів, зосереджені у тако"
му аспекті ділового партнерства, як банківська
"індиферентність" відносно сезонної специфіки
виробництва сільськогосподарської продукції
(Кузг.= 0,28, кумуляція = 10,3 %) )( 34

3
1 dY . Розкри"

ває проблему невиробленого державою механі"
зму взаємовигідної співпраці кредитно"фінансо"
вих установ із сектором, що забезпечує продо"
вольчу та ресурсну безпеку країни — аграрним
сектором. В уточненні експертної позиції дослі"
джуваними підприємствами виділено ознаки, що
сформували фактор дерегуляційного пріорите"
ту держави щодо створення ділової інфраструк"
тури із рівними умовами для усіх учасників, особ"
ливо підтриманого групами підприємств із про"
блемною економічною стійкістю (0,35;0,38), і фак"
тор відсутності співпраці держави та суб'єктів
господарювання щодо спільного фінансово"
економічного прогнозування, особливо відзначе"
ного групою "перспектив зростання".

ВИСНОВКИ
1. Формування системи оцінки багатофактор"

ного ризику в агарному секторі, перш за все, роз"

—
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криває спосіб ранжування економічних величин
у системах із значною кількістю гуманістичних
параметрів. Часто в процесі стратегічного дер"
жавного планування виникає необхідність вимі"
рювання величин різної природи, спільного ана"
лізу кількісних і якісних ознак без можливості
формалізувати цей зв'язок. Безумовно, це при"
зводить до втрачання цінної прогнозної інфор"
мації, що відбивається на якості державного
цільового програмування. Тому найбільш перс"
пективним напрямом обробки прогнозно"аналі"
тичної інформації, ми вважаємо, застосування
комбінованих методів багатомірного аналізу,
особливо це виявилося ефективним для обробки
результатів евристичного дослідження.

2. У проведеному дослідженні ставилася за"
дача узгодити окремо позиції експертів, позиції
груп агропідприємств, ранжованих за сигнала"
ми фінансової системи, і врешті погодити по"
зиції експертів і груп підприємств між собою. Усі
порівняння надають великий обсяг розрахунко"
вої бази для прогнозно"аналітичних досліджень
у галузі аграрного сектора, що мали б застосо"
вуватися в основі багатовимірної бази даних
оперативного аналізу економічних, правових і
адміністративних важелів державного регулю"
вання підприємницької діяльності в агросфері.

3. Масштабні евристичні дослідження мають
стати основою для інфокомунікаційних систем
галузевого моніторингу, розробки систем регіо"

нального та галузевого аналітичного прогнозуван"
ня. Участь незалежних експертних досліджень у
консенсусі із позицією суб'єктів господарювання
має бути визнана системою державного стратегі"
чного планування як індикатор суспільних на"
строїв і орієнтирів галузевого розвитку.
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