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ВСТУП 

З метою розширення сфери страхової діяльності в мінливому 

зовнішньому середовищі страховики вимушені приймати управлінські 

рішення в умовах невизначеності. При цьому страхові компанії з певних 

обставин із пересторогою беруть на себе відповідальність страхування 

аграрних ризиків. Вони здійснюють свою діяльність у середовищі 

підвищеного ризику, тому що компенсують не тільки власні збитки, а й 

збитки інших суб'єктів господарювання. Отже, проблеми ефективного 

управління страховими компаніями набувають особливого значення для 

розвитку страхового ринку. 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що управління 

сільськогосподарськими ризиками страхових компаній дозволяє забезпечити 

підвищення ефективності страхової діяльності за рахунок залучення 

страхувальників, удосконалення системи планування і бюджетування, 

управлінського обліку, управління інформаційними потоками, моніторингу 

та аналізу результатів фінансово-економічної діяльності; оцінки, аналізу, 

контролю та фінансування ризиків страховика. 

Огляд наукових досліджень свідчить, що сільськогосподарське 

страхування нині тільки теоретично є ефективним механізмом захисту 

господарюючих суб'єктів аграрного сектору економіки. Проблемам 

агрострахування на різних етапах його функціонування присвятили багато 

праць вітчизняні й зарубіжні вчені-економісти, зокрема: М. Александрова, 

І. Балабанов, В. Базилевич, В. Бігдаш, В. Борисова, Є. Бридун, О. Васюренко, 

H. Внукова, К. Воблий, В. Галасюк, А. Гінзбург, Л. Горбач, С. Гоцуляк, 

I. Гринюк, О. Гудзь, М. Дем'яненко, А. Залєтов, Т. Калашнікова, М. Клапків, 

С. Навроцький, О. Непочатенко, С. Осадець, Л. Примостка, Н. Прокопенко, 

І. Рейтман, П. Саблук, Є. Сосенко, П. Стецюк, А. Таркуцяк, Л. Худолій, 
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А. Чупіс, В. Шахов, А. Шолойко, Р. Юлдашев та ін. Аналіз праць науковців 

дозволяє зробити висновок, що для дослідження страхового менеджменту існує 

теоретико-методологічна база і, водночас, потреба в подальшому вивченні 

даного питання. Необхідність удосконалення управління сільсько-

господарськими ризиками страхових компаній вимагає проведення системних 

досліджень і розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо його 

подальшого розвитку. 

Метою науково-технічного звіту є розробка науково обґрунтованих 

пропозицій щодо розвитку управління сільськогосподарськими ризиками 

страхових компаній шляхом удосконалення теоретичних, методологічних та 

організаційних положень. 

Поставлена мета передбачає вирішення таких наукових завдань: 

- поглибити теоретичні засади управління сільськогосподарськими 

ризиками страхових компаній з метою уніфікації застосування таких понять, 

як ризик, страхова діяльність, страховий захист, страховий менеджмент; 

уточнити визначення, основні елементи, принципи страхового менеджменту, 

його економічну сутність для підвищення фінансової надійності страховика; 

- узагальнити світовий досвід функціонування систем управління 

сільськогосподарськими ризиками страхових компаній з метою розробки 

пропозицій щодо удосконалення фінансового управління страховими 

компаніями; 

- розвинути класифікацію ризиків, виявити особливості їх страхування в 

аграрній сфері; 

- оцінити сучасний стан управління сільськогосподарськими ризиками 

страхових компаній з метою обґрунтування необхідності застосування більш 

ефективного механізму державної підтримки в поєднанні з іншими формами 

страхового захисту для забезпечення фінансової надійності та стійкості 

страхової діяльності; ' 
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- розробити систему ризик-менеджменту страхової компанії на базі 

стандарту ISO 31000; 

- удосконалити інформаційне забезпечення управління 

сільськогосподарськими ризиками страхових компаній; 

- сформувати концептуальні засади розвитку системи управління 

сільськогосподарськими ризиками страхових компаній, які дозволять 

підвищити надійність і стійкість страхових компаній, що працюють у цій 

сфері; 

- розробити методичні підходи щодо розрахунку фінансових 

показників діяльності страхової компанії для підвищення економічної 

ефективності управління сільськогосподарськими ризиками страхових 

компаній; 

- розробити науково-практичні рекомендації щодо удосконалення 

фінансового механізму управління сільськогосподарськими ризиками 

страхових компаній для покращення просування страхового продукту на 

ринок, підвищення конкурентоспроможності страховика. 

Об'єктом дослідження є система фінансового управління страховими 

компаніями, які страхують сільськогосподарські ризики. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти 

управління сільськогосподарськими ризиками страхових компаній. 

У ході дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи 

пізнання. Серед загальнонаукових методів застосовано абстрактно-логічний 

(постановка цілей і задач дослідження, удосконалення класифікації ризиків в 

аграрній сфері, вивчення зарубіжного досвіду страхування 

сільськогосподарських ризиків); історичний (формування концептуальних 

підходів до організації управління сільськогосподарськими ризиками страхових 

компаній); динамічний, структурний, порівняльний, монографічний (оцінка 

динаміки та закономірностей процесу страхування ризиків в аграрній сфері та 

економічної ефективності їх страхового менеджменту); економіко-
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статистичний (здійснення аналізу становлення та розвитку страхування ризиків, 

обґрунтування доцільності та ефективності запропонованих науково-

практичних рекомендацій щодо формування фінансового механізму 

управління сільськогосподарськими ризиками страхових компаній); 

економіко-математичне моделювання і прогнозування (розробка напрямів 

підвищення економічної ефективності діяльності страхових компаній); 

графічна та таблична інтерпретація (ілюстрація виявлених тенденцій); 

експертна оцінка (аналіз імовірнісних процесів); логічна структуризація 

(обґрунтування висновків і пропозицій). 

Інформаційною та методологічною основою дисертації є наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних авторів з питань розвитку системи страхування в 

аграрній сфері, матеріали науково-практичних конференцій, статті в 

періодичних виданнях, монографії, офіційна статистична інформація та 

нормативні документи, а також матеріали особистих спостережень авторів. 


