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Розглянуто державну політику в аграрній сфері. Запропоновано оптимальну мо-

дель трансформації економічних відносин суб’єктів господарювання. Обґрунтовано по-
требу у змінах в інфраструктурі сільського господарства. Удосконалено модель страху-
вання сільськогосподарських ризиків за програмою державної підтримки. 

A public policy is considered in an agrarian sphere. It is offered optimal model of trans-
formation of economic relations of subjects of menage. A requirement is reasonable in changes 
in the infrastructure of agriculture. The model of insurance of agricultural risks is improved on 
the program of state support. 

 

Постановка проблеми. Головною метою економіки АПК є формування 
конкурентоспроможного аграрно-промислового виробництва, спрямованого на 
вирішення політичних, соціальних, економічних завдань та забезпечення продо-
вольчої безпеки країни. 

Державна політика в аграрній сфері повинна йти у напрямку пошуку 
оптимальної моделі трансформації економічних відносин суб’єктів господа-
рювання. Потребує змін також вся інфраструктура сільського господарства, а 
особливо модель страхування сільськогосподарських ризиків за програмою 
державної підтримки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблеми стра-
хування аграрних ризиків займається велика кількість зарубіжних та вітчизняних 
вчених, таких як: Александрова  М. М. [2], Балабанов І.Т., Безугла В. О. [3], Воб-
лий К. Г., Гайдук В. С., Гінзбург А. І., Гудзь О. Є. [4], Єрмошенко А. М. [5], Мат-
вієнко Г. А., Минкіна Г. О., Осадець С. С., Ротова Т. А., Свістунов О. С., Рай-
хер В. К., Руденко Л. С., Якубович В. А. та інші.  

За своєю сутністю ризик є подією з негативними, особливо невигідними 
економічними наслідками, які, можливо, настануть у майбутньому в розмірах, 
що невідомі. 
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Професор Гудзь О.Є. вважає: «Без наявності ризику немає страхування, 
тому що інакше відсутній страховий інтерес» [4]. 

Ризик – складне явище. Ось чому єдиного й загальноприйнятого визначен-
ня дати не можна, але сам термін «ризик», за Єрмошенко А. М. має у страхуванні 
декілька значень: 

Ризик страховий – термін, що відповідає кільком поняттям. Так. під Р. с. 
розуміють: 

- певну подію, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки 
ймовірності та випадковості настання (ст. 8 Закону України «Про страхування») 
Р. с. — можливість загибелі або пошкодження майна від вогню, повені, земле-
трусу та іншого лиха. В особистому страхуванні Р. с. можуть бути — непраце-
здатність, смерть, дожиття до певного віку або іншої обумовленої події; 

- об’єкт страхування; 
- вид відповідальності страховика; 
- розподіл між страховиком і страхувальником шкоди, заподіяної страхо-

вим випадком. 
Також для ризику можна надати такі тлумачення, що Ризик - це: 
- ймовірність настання події; 
- розмір відповідальності страховика; 
- майно, що береться на страхування; 
- вірогідність виникнення збитків внаслідок страхового випадку; 
- недоодержання доходів порівняно з прогнозованим варіантом; 
- астина вартості майна, що не охоплена страхуванням і залишається на ри-

зику страхувальника; 
- конкретні об’єкти страхування за їхньою страховою оцінкою та ступенем 

ймовірності нанесення збитку і т.д. [5]. 
Слід відрізняти ризик взагалі та страховий ризик. Найбільш точно та лако-

нічно цю різницю зазначено в Законі України «Про страхування», а саме: «Стра-
ховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має 
ознаки ймовірності та випадковості настання» (Ст. 8) [1]. 

Отже, будь-який конкретний ризик ( ризик пожежі, крадіжки) - це тільки 
можливість настання певної події з визначеною ймовірністю (наприклад, горіння 
застрахованого будинку або викрадення автомобіля). 

Випадковість – це раптовість та непередбаченість настання певної події. 
Безугла В. О. [3], вважає, що страхується «ризик», а не те, що повинно не-

минуче статися. Перелік ризиків, охоплених страхуванням, повинен бути суворо 
обумовлений в правилах страхування. 

Умовами здійснення будь-якого ризику є ризикові обставини. Усі вони, 
взяті у єдності та взаємодії, визначають ситуація ризику, що характеризує приро-
дний стан об’єкта страхування й оточення, в якому він знаходиться. При укла-
денні договору страхування ситуація ризику визначається залежно від ряду 
ознак, які спостерігаються та реєструються страховиком. До уваги беруться озна-
ки, що суттєво впливають на стан об’єкта страхування. 

Ризикові обставини дозволяють оцінити можливість настання певної події 
в майбутньому. Проте тільки одна або декілька ризикових обставин призводять 
до реалізації ризику, що означає настання страхового випадку. 
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Постановка завдання. Завданням даної статті є представлення результатів 
розроблення моделі страхування сільськогосподарських ризиків за програмою 
державної підтримки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З метою забезпечення розви-
тку системи страхування сільськогосподарської продукції потрібно створити  на 
законодавчому рівні умови для  її  організації, а саме: 

1) створення Державної аграрної страхової компанії; 
2) проведення страхування сільськогосподарської продукції за державної 

підтримки страховими компаніями, які отримали ліцензії на цей вид страхування; 
3) внесення змін до інших законів України, які стосуються питань страху-

вання сільськогосподарської продукції; 
4) забезпечення щорічного встановлення у законах України про Держав-

ний бюджет України відповідних видатків на державну підтримку страхування 
сільськогосподарської продукції; 

5) створення системи підготовки і сертифікації фахівців ринку страхуван-
ня сільськогосподарської продукції, забезпечення необхідних регуляторних ви-
мог щодо формування системи фахової підготовки кваліфікованих працівників, 
розробка нових типових страхових продуктів; 

6) підвищення рівня обізнаності населення про послуги зі страхування 
сільськогосподарської продукції шляхом запровадження різних програм  інфор-
мування. 

На першому етапі створення моделі організації системи страхування сіль-
ськогосподарської продукції в Україні (рис. 1) потрібно: 

– створення законодавчих умов та розробка відповідних нормативно-
правових актів для функціонування системи страхування сільськогосподарської 
продукції, а також забезпечення формування необхідних інфраструктурних еле-
ментів системи; 

– створення Державної аграрної страхової компанії як самостійного держа-
вного підприємства, що діє на принципах самофінансування та прибутковості. 

На другому етапі передбачене поступове запровадження необхідних типо-
вих страхових продуктів та проведення їх пілотного використання, а також фор-
мування необхідних баз даних для розробки тарифів по страхуванню сільського-
сподарської продукції. 

Успішне завершення другого етапу забезпечить створення необхідних 
умов для запровадження ефективної системи страхування сільськогосподарської 
продукції в Україні. 

Через Державну аграрну страхову компанію реалізується принцип парт-
нерства між державою (в особі ДАСК) і приватними страховими компаніями, за 
якого держава відіграє ключову роль у розвитку страхування сільськогосподар-
ських ризиків за державної підтримки, виконуючи властиві їй функції перестра-
хування,  контролю й адміністрування за бюджетними коштами.  

Останні чотири-п’ять років відчувається зростання активності на ринку 
страхування. За цей час кількість страхових компаній в Україні зросла на 17% – з 
328 до 383 (рис. 2). Порівняно з незначним поповненням компаній, що пропону-
ють страхові послуги, їх статутні фонди зросли у 3,4 рази, власний капітал – 
майже у 4, сформовані страхові резерви – у 5 разів. До того ж, частка внеску 
страхових компаній до ВВП збільшилася на 3 відсоткових пункти [10, с. 16]. 
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Рис. 1. Модель організації системи страхування сільськогосподарської 

продукції в Україні* 
* Джерело: розроблене автором 
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Рис. 2. Питома вага провідних страхових компаній, які здійснили страхування 

сільськогосподарських ризиків за 2011 рік. Комплексне та індексне страхування* 
 *Джерело: Електронне видання “Аграрний Тиждень” a7d. com. Ua.[6] 
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Як бачимо з рис. 2, НАСК «Оранта» займає перше місце в рейтингу 
страхових компаній України, які займалися страхування агроризиків в мину-
лому році. 

Реальний стан речей склався таким чином, що страхування сільськогос-
подарських ризиків не вигідно а ні страховим компаніям, а ні самим аграріям. 

Питання перестрахування передбачає обов’язкове часткове страхуван-
ня страховими компаніями прийнятої відповідальності в Державній аграрній 
страховій компанії. 

Державна аграрна страхова компанія буде виступати державним адмі-
ністратором пострахуванню сільгосппродукції з державною підтримкою. 

Механізм відбору страхових компаній для участі у страхуванні сільсь-
когосподарської продукції за державної підтримки передбачає реалізацію за 
такими основними критеріями: 

– наявність ліцензії на страхування сільськогосподарської продукції, 
виданої Держфінпослуг; 

– діяльність на ринку страхових послуг не менше 5 років та не менше 3 
років в агрострахуванні; 

– наявність кваліфікованих спеціалістів (агрономів, зоотехніків) у сфері 
страхування сільгосппродукції, які отримали відповідну освіту; 

– відповідність фінансовим критеріям оцінки страхових компаній, 
встановленим нормативними актами Держфінпослуг. 

Страхова премія за укладеними договорами субсидованого страхування 
сплачується страхувальниками (сільгоспвиробниками) в установлені строки 
страховику в частині, що не субсидується державою, тобто 50 % від встанов-
леного тарифу.  

Після подання Державною аграрною страховою компанією пакета до-
кументів Мінагрополітики зобов’язано протягом одного місяця виплатити 
ДАСК страхові субсидії в розмірі 50 % нарахованого страхового платежу 
(премії). Тільки після отримання страховими компаніями повної суми стра-
хового платежу, договір страхування діє в повній сумі відповідальності за 
договором страхування. 

ДАСК самостійно вирішує питання перестрахування переданої їй при-
ватними страховиками відповідальності на зарубіжному або внутрішньому 
страховому ринку. 

При настанні страхових випадків збитки сільгоспвиробників, які не є 
результатом надзвичайних ситуацій, покриваються страховиком та перестра-
хувальником відповідно до розмірів утримуваної ними відповідальності. Це 
дасть можливість: 

– значно зменшити видатки з резервного фонду Кабінету Міністрів 
України на відшкодування катастрофічних збитків сільгоспвиробникам; 

–  забезпечити функціонування прозорої та надійної системи страху-
вання сільгосппродукції під державним контролем; 

– уникнути незаконного використання  коштів державного бюджету; 
– досягти покриття ризиків сільгоспвиробників за рахунок страхування 

на рівні 70 %; 
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– забезпечити інтереси учасників системи агрострахування; 
– забезпечити прозору і економічно обґрунтовану процедуру компенса-

ції збитків сільгоспвиробникам; 
– створити умови для залучення інвестицій у галузь сільського госпо-

дарства; 
– за рахунок використання діючої мережі страховиків та страхових по-

середників зменшити витрати держави на впровадження агрострахування та 
його адміністрування; 

– забезпечити додатковий контроль за дотриманням технологій при 
сільськогосподарському виробництві; 

– досягти загальнодержавного результату за рахунок стимулювання 
розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції. 

Висновки. Дана схема організації фінансової моделі страхування сіль-
ськогосподарських ризиків за програмою державної підтримки забезпечує 
надійність та фінансову стійкість у страхуванні завдяки державному контро-
лю та економить значні кошти бюджету, що направлялись на прямі виплати 
сільгоспвиробникам, які покривали збитки, що виникали в результаті над-
звичайних ситуацій. 

Якщо дана модель страхування сільськогосподарських ризиків буде ді-
яти в Україні, то: 

1) загальний обсяг ринку страхування сільськогосподарської продукції 
складе 65,5 млрд. грн.; 

2) покриття у частині не менше ніж 50 % ринку з перших років існу-
вання Державної аграрної страхової компанії (зростання ринку щорічно по 
10 % до 90 % покриття); 

3) кошти Державного бюджету України на фінансування діяльності 
Державної аграрної страхової компанії не будуть  використовуватися, фінан-
сування проводиться за рахунок операційної діяльності Державної аграрної 
страхової компанії. 
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