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систем: науково-виробничий журнал з міжна-
родною сферою розповсюдження. — Луганськ : 

Сільське господарство, як і будь-яка інша га-
лузь економіки, має свої особливості, які зумов-
люють певну специфіку проявів ризиків у ньому і 
які слід ураховувати при дослідженні цих ризиків.

Сільське господарство об’єктивно є галуззю з 
відносно високим рівнем ризику. Воно має низку 
особливостей, які обумовлюють певну специфіку 
прояву ризику та управління ним на аграрних під-
приємствах.

Аналіз останніх досліджень. Попри недо-
статність розвитку ринку страхування сільсько-
господарського виробництва і недосконалість 
законодавства проблемам управління ризиками 
сільськогосподарських товаровиробників і за-
безпечення їх системою страхування присвячено 
праці низки вітчизняних науковців: С. П. Смо-
ленюк, О. М. Калашникова, Т. Й. Сус, О. Гудзя, 
М. Кульбіди, М. Дем’яненка, А. С. Шолойка, 
Т. Кулистикової та ін. Проте недостатньо дослі-
дженими залишаються питання регулювання від-
носин у сфері страхування з державною підтрим-
кою [3].

Мета дослідження полягає у вивченні теоре-
тичних аспектів страхування ризиків, які виника-
ють при здійсненні підприємницької діяльності 
в сільському господарстві, обґрунтуванні шляхів 
покращення законодавчого та фінансового впли-
ву держави в цьому процесі. Метою допомоги дер-
жави є розвиток страхової інфраструктури, стан-
дартизація умов страхування, зниження вартості 
страхових продуктів для сільськогосподарських 
користувачів та підвищення якості страхових 
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Постановка проблеми. Україна має значний 
потенціал для розвитку сільського господарства 
та подальшого впливу на європейські ринки. 
Аграрний потенціал України з кожним роком 
привертає все більше уваги великих іноземних 
інвесторів і банківського сектору. Більшість з них 
з оптимізмом дивляться на можливості фінансу-
вання в розвиток агробізнесу [1].

Однак сільськогосподарське виробництво 
вирізняється високим ступенем ризиків. Це 
пов’язане з тим, що воно є сферою діяльності, на 
успішність якої значною мірою впливають різно-
манітні погодні та кліматичні фактори, дію яких у 
багатьох випадках контролювати неможливо [2].

Сучасні темпи розвитку економіки гостро 
ставлять питання вивчення і ефективного управ-
ління ризиками. Будь-яка економічна структура, 
у тому числі і сільськогосподарське виробництво, 
належить до категорії імовірнісних систем, схиль-
них до різноманітних ризиків. Ризиком необхідно 
управляти, тобто використовувати різні методи, 
які дозволяють певною мірою прогнозувати на-
стання ризикованої події та приймати заходи для 
зниження ступеня ризику.

Управління ризиками неможливе без попе-
реднього аналізу й оцінки імовірнісних характе-
ристик, які виявляються в процесі аналітичних 
досліджень. У зв’язку із цим в економічній літера-
турі велика увага приділяється проблемам моде-
лювання ризик-ситуацій, аналізу різних методик 
оцінки ризику, можливості їхнього застосування в 
тих чи інших ситуаціях.
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продуктів. Враховуючи, що в агробізнесі підпри-
ємства стикаються з багатьма різними ризиками, 
то для окремих видів ризику потрібно розробляти 
окремі методи їхнього страхування.

Виклад основного матеріалу. Сільське госпо-
дарство є одним із найризиковіших видів підпри-
ємницької діяльності, оскільки залежить від та-
ких факторів, як сезонність, погодні і кліматичні 
умови, тривалий період обороту капіталу та інших 
причин.

Одним із найважливіших інструментів міні-
мізації ризиків сільськогосподарського виробни-
цтва є агрострахування. Але аграрії не поспішають 
страхувати свої врожаї, адже в сучасних умовах 
агрострахування є недостатньо розвиненим та 
потребує реформування й удосконалення. Харак-
терними рисами сучасного агрострахування є:

1) низький попит на страхування з боку сіль-
ськогосподарських виробників, який спричине-
ний низьким відсотком участі у страхуванні та 
недовірою сільськогосподарських виробників до 
страхових компаній;

2) недостатня пропозиція з боку страхових 
компаній, яка спричинена недовірою страхових 
компаній до сільськогосподарських виробників;

3) недостатня державна підтримка агростра-
хування в країні, що може стати однією з осно-
вних перешкод на шляху розвитку ринку агро-
страхування.

Агрострахування розвивалося в усьому сві-
ті як головний інструмент управління ризиками 
з метою зменшення негативного впливу погоди 
та природних ризиків. Його перевагами є те, що 
воно:

— спрямовує допомогу до сільськогосподар-
ських товаровиробників краще, ніж альтернатив-
ні види державної підтримки на кшталт прямих 
виплат при настанні катастрофічних подій;

— при врахуванні певних критеріїв у ході роз-
робки програми страхування не суперечить вимо-
гам міжнародних торгових угод у частині держав-
ної підтримки;

— спроможне стимулювати аграріїв до запро-
вадження більш досконалих виробничих проце-
сів;

— сприяє довірі кредитодавців, а значить — 
розширенню доступу виробників до кредитних 
ресурсів, що у свою чергу сприяє запровадженню 
нових технологій;

— здатне слугувати платформою для 
об’єднавчих партнерських угод між державними 
органами та приватним сектором у галузі страху-
вання та перестрахування;

— спонукає до втілення в життя інших ініці-
атив з управління ризиками в сільському госпо-
дарстві [4].

Аграрне страхування — один із найефектив-
ніших способів управління ризиками. Воно до-

зволяє найкращим чином об’єднувати інтереси 
учасників ринку аграрного страхування та держа-
ви, першочергове завдання якої — забезпечення 
стабільного економічного зростання добробуту 
громадян та їхнього соціального захисту.

Покриття ризиків може сильно відрізнятися 
залежно від типу страхового продукту. Крім того, 
умови страхування та визначення ризиків за стра-
ховими продуктами різних компаній також можуть 
відрізнятися. Умови комбінованого та індексного 
страхування визначені в розділі 3 Закону України 
«Про державну підтримку сільського господарства 
України» [5]. У цьому законодавчому документі 
встановлено перелік ризиків, в основному погод-
них, від яких повинні страхуватися культури за до-
говорами субсидованого страхування.

Страхування озимих культур на осіннє-зи-
мовий період передбачає захист від ризиків, які 
можуть зашкодити культурі або викликати її заги-
бель. Водночас у договорах деяких компаній ви-
значення застрахованих ризиків можуть значною 
мірою різнитися, і якщо ризикова подія, що на-
стала, не відповідає цьому визначенню або якщо 
не вдалося зафіксувати відповідність цієї події ви-
значенню ризику, наведеному в договорі, то стра-
хувальник не зможе одержати виплату. Напри-
клад, вимерзання може визначатися як загибель 
культур при фіксуванні температури в точці вузла 
кущіння нижче мінус 17 градусів за Цельсієм. Таке 
формулювання застосовується в договорах стра-
хування озимих пшениці, ячменя й рапсу, хоча їх 
стійкість до низьких температур суттєво відрізня-
ється. Зазвичай пшениця витримує більш низькі 
температури, ніж ячмінь. Тому може статися так, 
що культура загинула, але регіональний підрозділ 
Гідрометцентру не підтвердить зниження темпе-
ратур нижче встановленої в договорі межі. У тако-
му разі страхувальник може виплату не одержати.

У договорах страхування культур на весь пе-
ріод вирощування або на весняно-літній період 
зазвичай наводиться перелік ризиків, від яких за-
страховані культури. Це в основному погодні ри-
зики, але в покриття також включається вогонь і 
загибель культур через протиправні дії третіх осіб 
(наприклад, підпал).

Якщо йдеться про страхування тварин, то до-
говори, як правило, надають клієнтам можливість 
вибрати кілька груп ризиків або всі запропонова-
ні. Програми страхування тварин переважно до-
зволяють застрахувати від загибелі або примусо-
вого вибою через інфекційні хвороби, нещасний 
випадок, вогонь (пожежу), природних несприят-
ливих погодних умов і протиправних дій третіх 
осіб.

В основному страхуються озимі культури 
(пшениця, ячмінь, рапс, жито) на зимовий період 
(приблизно 60 % договорів і обсягу премій). Та-
кож популярним є мультиризикове страхування 
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польових культур (пшениця, ячмінь, рапс; соя, 
кукурудза, соняшник, горох та ін.) на весняно-
літній період. Городина і фруктові насадження в 
Україні практично не страхуються через відсут-
ність попиту й спеціалізованих страхових продук-
тів. Теплиці теж практично не страхуються.

Велику рогату худобу і свиней страхують в 
основному при одержанні кредитів, щоб надати 
тварин у заставу. Страхування доходу (вартість 
приросту ваги й молока) при страхуванні тварин 
в Україні відсутнє.

Укладається багато договорів страхування 
культур від окремих і пойменованих ризиків (град, 
град-вогонь, град-вогонь-буря), але такі догово-
ри укладаються переважно при переданні культур 
у заставу з метою одержання кредиту. Дані щодо 
страхування, пов’язаного з кредитуванням, відсут-
ні. Основною метою таких договорів страхування є 
виконання вимоги Закону України «Про заставу» 
(заставне майно має бути застраховане), але такі 
договори в основному носять формальний харак-
тер і не надають якісного страхового захисту.

Основні проблеми розвитку страхування 
сільськогосподарської продукції в Україні:

 — недосконалість законодавства, що регулює 
діяльність зі страхування сільськогосподарської 
продукції, та обмеженість його дії лише за умови ре-
алізації державної програми здешевлення вартості 
страхування сільськогосподарської продукції;

 — не повністю реалізовані завдання держави 
щодо управління ризиками у аграрному секторі;

 — наявність взаємної недовіри у страховиків, 
які не мають достатньої інформації для розрахунку 
ризиків, та у сільгоспвиробників, які не мають впев-
неності у отриманні страхового відшкодування;

 — недостатня кількість стандартних стра-
хових продуктів для страхування різних видів 
сільськогосподарської продукції, наявність яких 
дозволяє забезпечити ефективний захист прав 
сільськогосподарських виробників, що мають не-
високий рівень обізнаності у страхуванні;

 — низький обсяг пропозиції страхових по-
слуг, які відповідають потребам сільгоспвиробни-
ків, та низький обсяг попиту з боку сільськогоспо-
дарських товаровиробників на страхові послуги, 
обумовлений недовірою до страхового ринку;

 — низький рівень поінформованості про 
страхування сільськогосподарської продукції 
сільгоспвиробників, які сприймають страхування 
як вимушений засіб для отримання банківського 
кредиту та/або державної дотації;

 — за відсутності системи страхування сіль-
ськогосподарської продукції, ефективно функці-

онує, існує високий рівень вірогідності надання 
прямої державної допомоги сільгоспвиробникам 
у випадку настання для них надзвичайних подій.

Висновки. Високий рівень ризику в сільсько-
му господарстві України потребує кваліфіковано-
го управління, тобто прийняття рішень з ураху-
ванням ризику. На жаль, на сьогодні управлінські 
рішення в сільському господарстві приймаються 
практично без урахування ризику.

Сьогодні агрострахування в Україні активно 
розвивається. Однак, незважаючи на позитивну 
динаміку, сучасний стан розвитку агрострахування 
в Україні не відповідає своєму основному завдан-
ню — управляти ризиками в аграрному секторі для 
забезпечення стабільності сільськогосподарського 
виробництва та сталого розвитку аграрного секто-
ру економіки. Сформована в Україні система стра-
хування сільськогосподарських ризиків, у тому 
числі при наданні державної підтримки сільському 
господарству, потребує удосконалення і має бути 
спрямована на забезпечення належного захисту ін-
тересів сільгоспвиробників та продовольчої безпе-
ки держави, на стабілізацію виробництва і доходів 
у аграрному секторі економіки та стимулювання 
використання кращих здобутків технології сіль-
госпвиробництва.

З метою успішного і стабільного розвитку 
агрострахування необхідно вжити низку заходів 
для вдосконалення законодавчої та регулятивної 
сфер.

Література

1. Ляшенко Н. В. Перспективи агростраху-
вання та необхідність страхового захисту в сіль-
ському господарстві [Електронний ресурс] / 
Н. В. Ляшенко. — Режим доступу : http://nauka.
kushnir.mk.ua/?p=74681

2. Агрострахування як інструмент управління 
ризиками в сільському господарстві [Електрон-
ний ресурс]. — Режим доступу : http://uaip.com.
ua/agrostrakhuvannya-yak-instrument-uprav.

3. Кульбіда М. Погодні ризики, пов’язані з 
сільськогосподарським виробництвом в Україні / 
М. Кульбіда [Електронний ресурс]. — Режим до-
ступу : http://www.agrorisk.biz.

4. Інформаційно-аналітичний портал Україн-
ського агентства фінансового розвитку «Україна 
фінансова» [Електронний ресурс]. — Режим до-
ступу : http://ufin.com.ua/analit.

5. Закон України «Про державну підтримку 
сільського господарства України [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.
ua/laws/show/1877-15.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 69.55, 741.23 Width 482.26 Height 36.60 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
    
            
                
         Both
         54
         CurrentPage
         57
              

       CurrentAVDoc
          

     69.5478 741.2287 482.2591 36.6041 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     3
     0
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



