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но, щоб організована енергетична біржа існувала на 
спадному потоку перевантажених міжсистемних лі-
ній електропередач.

Подальші наукові дослідження будуть стосувати-
ся специфіки транскордонної торгівлі, аукціонної та 
біржової торгівлі з врахуванням методів управління 
перевантаженнями на енергетичних ринках європей-
ських країн.
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Постановка проблеми та її зв’язок з науковими й 
практичними завданнями. У сільськогосподарській 
сфері різноманітні форми кооперативної діяльності 
здавна отримали широке розповсюдження. Однак 
повністю відсутня кооперація в такому важливому 
секторі, як страхування. Уся система страхування 
на даний час тримається на комерційних страхових 
компаніях, які не зацікавлені в обслуговуванні клі-

єнтів з обмеженим платоспроможним попитом при 
високих ризиках. Як свідчить зарубіжний досвід, 
найбільш ефективною формою страхового захисту 
для середніх і дрібних товаровиробників могло б ста-
ти некомерційне кооперативне страхування. 

У міжнародній практиці до страхових коопера-
тивів відносять організації, створені за принципом 
взаємного страхування – колективного нагрома-
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дження страхового фонду особами, що мають одна-
кові майнові інтереси та еквівалентні страхові ри-
зики. Особливість взаємного страхування полягає 
у неприбутковому характері страхових операцій та 
наданні страхового захисту лише своїм членам. За-
вдяки своїй специфіці взаємне страхування особливо 
ефективно при відсутності статистичних показників 
для технічної організації страхування. Такий спосіб 
організації страхової справи найбільш прийнятний 
для сільського господарства, з його залежністю від 
природно-кліматичних умов і високого ступеня ризи-
ку. В умовах України впровадження некомерційного 
страхування могло б забезпечити надійним й недоро-
гим страховим захистом фермерські господарства й 
сільськогосподарських товаровиробників. Саме ці об-
ставини обумовили актуальність даного дослідження 
та вибір теми статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  До-
слідженню проблем теорії й практики страхування 
в сільському господарстві присвячені наукові праці 
В.Д. Базилевича, О.О. Гаманкової, М.Я. Дем’яненка, 
М.В. Мниха, С.С. Осадця, Д.В. Полозенка, С.К. Ре-
верчука, П.Т. Саблука, Н.В. Селецької, А.С. Шолой-
ко та інших. Страхування, як один з методів захисту 
майна сільськогосподарських товаровиробників, ви-
світлюють в своїх в роботах Л.М. Горбач, А.В. Гор-
дійчук, Р.П. Смоленюк, В.М. Фурман. Однак поряд 
з існуючими науковими доробками залишається ряд 
проблем, що потребують подальшого опрацювання, 
зокрема надання страхових послуг сільгоспвиробни-
кам на некомерційній основі, яке дослідниками не 
розглядалося або порушувалося побіжно. Безпосе-
редньо даної теми стосуються роботи С.А. Навроць-
кого «Розвиток товариств взаємного страхування в 
АПК» [7] і «Товариства взаємного страхування: стра-
тегія економічного розвитку» [8]. Особливості еконо-
мічної природи організацій взаємного страхування 
розглядав П.А. Стрельбіцький [11], механізм функ-
ціонування західноєвропейських товариств взаємно-
го страхування й страхових кооперативів досліджу-
вав А.О. Пантелеймоненко [9]. Разом з тим пошук 
шляхів оптимального страхового захисту дрібних і 
середніх сільськогосподарських товаровиробників 
потребує подальшої розробки питань, пов’язаних із 
створенням неприбуткових кооперативних підпри-
ємств взаємного страхування.

Завдання дослідження полягає в аналізі сутнос-
ті взаємного страхування як некомерційної форми 
страхового захисту сільськогосподарських ризиків. 
На основі зарубіжного досвіду страхування фермер-
ських господарств обґрунтовуються доцільність, по-
тенційні можливості та перспективи використання 
кооперативної форми взаємного страхування в Укра-
їні. Запропонована модель сільськогосподарського 
страхового кооперативу як елементу національного 
ринку страхових послуг. Методологічною базою від-
повідного дослідження є методи наукового пізнання, 
економічного та порівняльного аналізу. 

Основні результати дослідження. В останні роки 
науковці відзначають наявність кризи у сфері стра-
хових послуг на селі, яка викликана несприятли-
вим фінансовим становищем більшості фермерських 
господарств, несвоєчасним відшкодуванням збитків 
страховими компаніями, внаслідок чого компен-
сується у середньому не більш половини реальних 
втрат, високою вартістю страхових послуг; відсутніс-
тю єдиних підходів і сукупних статистичних даних 
щодо обґрунтованості страхових тарифів, низьким 
рівнем довіри сільських товаровиробників до страхо-
виків та ін. [12, с.193]. 

Безумовно, великі сільгосппідприємства готові до 
комплексного страхового захисту власної сільсько-
господарської продукції за допомогою комерційних 
страхових компаній. Однак значній частині дрібних і 
середніх фермерських господарств недостатня фінан-
сова спроможність не дозволяє купувати пропоновані 
страхові продукти. Між тим вони теж зазнають зна-
чних збитків від прояву стихійних факторів природи 
й при цьому найчастіше не потрапляють до числа 
тих, хто одержує засоби державної підтримки на від-
шкодування втрат . 

У таких умовах більшість сільськогосподарських 
ризиків може бути найбільш повно й надійно за-
хищене шляхом некомерційного взаємного страху-
вання, організаційно-правовими формами якого є 
товариства взаємного страхування (далі – ТВС) та 
відповідні спеціалізовані кооперативи.

Технологічно страхова діяльність комерційного й 
взаємного страхування схожі. Але при комерційному 
страхуванні головною метою акціонерних товариств 
є прибуток. Засновники чи акціонери, формуючи 
капітал страхового підприємства, розцінюють свої 
інвестиції як ефективну форму вкладання коштів. 
Страхові внески і активи є їх власністю, а все пере-
вищення страхових внесків над страховими виплата-
ми є прибутком страховика. 

Особливість взаємного страхування полягає у 
тому, що воно має некомерційний характер і тому 
в структурі страхового тарифу відсутня надбавка на 
прибуток, страхові послуги надаються за собівартіс-
тю, відповідальність за відшкодування збитків не-
суть солідарно усі його учасники, а страхувальник 
і страховик об’єднані в одній особі. Головною метою 
взаємного страхування є надання своїм членам най-
більш якісних та доступних за ціною страхових по-
слуг.

Товариства взаємного страхування та страхові 
кооперативи широко розповсюджені майже в усіх 
країнах світу з ринковою економікою. За даними до-
слідження, проведеного фахівцями Міжнародної асо-
ціації взаємних страхових компаній (AISAM) у 2012 
році, ТВС і страхові кооперативи становлять близько 
40% загального обсягу світового ринку страхових по-
слуг. Зокрема, в країнах-членах ЄС вони займають 
26% страхового ринку, у США – 33,9%, в Японії – 
38,2% Азії і Океанії – 11,4%, Латинській Америці 
– 10,7%, в Африці –2,7% [13]. Сильні позиції вза-
ємне страхування займає у таких країнах, як Фран-
ція, Фінляндія, Голландія, Австрія, Данія, Норвегія, 
Німеччина. Значно зросла за останні роки кількість 
організацій взаємного страхування в Іспанії та Пор-
тугалії, що пов’язано з наявністю кризових явищ 
в економіці цих країн та прагненням населення до 
страхового захисту від ймовірних збитків [15].

Найбільш показовим у цьому плані є досвід ка-
надських фермерів, які більше двохсот років тому 
об’єднались для взаємного страхування посівів на 
принципах взаємодопомоги. З часом ці об’єднання, 
уже оформлені юридично в ТВС, утворювали Асоці-
ації взаємного страхування. Мережу товариств вза-
ємного страхування Канади часто називають «фер-
мами взаємного страхування» [14]. Це означає, що 
означені співтовариства засновані на спільному май-
ні страхувальників і загальної відповідальності за 
результати страхуванні. Вони не мають акціонерів, 
і будь-який дохід компанії належить її власникам-
страхувальникам.

Типовим взірцем такого товариства є «Оксфорд-
ська компанія взаємного страхування» (Oxford Mutual 
Insurance Company), одна із численних організацій, з 
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яких складається Асоціації товариств взаємного стра-
хування Онтаріо. «Oxford Mutual Insurance Company» 
була утворена в 1859 році й єдиними видами її стра-
хування були фермерські будівлі, худоба та сільсько-
господарський реманент. Наприкінці першого року 
операцій компанія мала 48 страхувальників та баланс 
коштів у 22, 45 дол. США. Нині її зобов’язання за-
безпечені активами п’ятдесяти товариств взаємного 
страхування, вона має активи загальною вартістю 16 
млн. доларів США, а щорічний збір премій становить 
близько 7,5 млн. доларів США [16]. 

Із числа довірених людей страхувальники обира-
ють керівництво товариством (Раду директорів кіль-
кістю 6, 9 або 12 осіб), яка, у свою чергу, вибирає 
свого представника в Асоціацію. Третина Ради ди-
ректорів щороку переобирається на загальних збо-
рах компанії страхувальників, де кожний член має 
один голос. Це забезпечує особливу гнучкість, демо-
кратичність організаційної структури і у той же час 
підтримує високий рівень довіри між учасниками 
страхування за рахунок того, що вони здебільшого 
особисто знайомі. 

Заслуговує на увагу досвід кооперативного сіль-
ськогосподарського страхування в Японії. На від-
міну від комерційних страховиків, які вибірково 
підходять до обрання страхувальника, кооперативи 
страхують усіх фермерів без виключення, гаранту-
ючи кожному компенсацію в обумовлених контрак-
том випадках. Незначний розмір внесків робить їх 
для страхувальників особливо привабливими, що 
посилює конкурентні позиції кооперативів на ринку 
страхування, а контроль з боку членів сприяє раціо-
нальному розвиткові. Допомога держави в організа-
ції кооперативного страхування фермерів полягає у 
наданні пільгових кредитів кооперативам для попо-
внення їх резервних фондів, у випадку виплати ваго-
мих страхових відшкодувань [2, с. 91-101].

Значне поширення взаємного страхування обу-
мовлене рядом переваг, характерних для цього виду 
страхового захисту: воно значно дешевше комерцій-
ного, зібрані страхові резерви залишаються у безпо-
середньому розпорядженні страхувальників і вико-
ристовуються ними за власними потребами, завдяки 
взаємоконтролю забезпечується більша вірогідність 
інформації про дотримання умов страхування та 
причин настання страхових випадків, що виключає 
конфлікт інтересів страхувальника й страховика. 
При цьому усі процедури страхування значно спро-
щуються, оскільки страховики й страхувальники є 
членами одного товариства. 

Страхові кооперативи й ТВС практично не ма-
ють суттєвих відмінностей не тільки в організації 
та функціонуванні, але й в структурі органів само-
управління. Тотожність цих організаційно-правових 
форм підтверджують як статистичні дані, в яких 
вони представлені єдиним показником, так і ство-
рення спільної організації – Асоціації взаємних стра-
хових компаній і страхових кооперативів у Європі 
(AMICE) [9, с. 513]. У міжнародній практиці страхо-
вими кооперативами називаються організації, ство-
рені за принципом взаємного страхування.

Деякі науковці вважають ТВС різновидом обслу-
говуючих кооперативів у сфері страхування. Вони 
доводять, що відмінність у термінології не повинна 
викликати сумніви щодо їх кооперативного харак-
теру, на який вказує визначення «взаємне» у назві 
цієї організаційно-правової форми. Принципи вза-
ємного страхування – неприбутковість, солідарна 
відповідальність, надання послуг за собівартістю, об-
слуговування лише своїх членів – є характерними 

ознаками усіх кооперативів, незалежно від сфери ді-
яльності [5, с. 55]. 

На погляд автора, з цією думкою доречно пого-
дитись. Якщо звернутись до Закону України «Про 
сільськогосподарську кооперацію», то у ст.1 сіль-
ськогосподарський обслуговуючий кооператив визна-
чається як такий, що створений для надання послуг 
переважно своїм членам з метою впровадження їх 
сільськогосподарської діяльності. Серед його ознак 
можна виокремити особливий вид діяльності (об-
слуговування виробників сільськогосподарської про-
дукції); добровільність членства; демократичний ха-
рактер управління, рівні права у прийнятті рішень; 
розподіл доходу між членами кооперативу відповід-
но до їх участі в його діяльності; контроль членів ко-
оперативу за його роботою в порядку, передбаченому 
статутом кооперативу [4]. Це дає підставу стверджу-
вати про ідентичність економічної природи коопе-
ративних організацій і товариств взаємного страху-
вання, а, отже, й можливість останніх виступати у 
формі страхових кооперативів. Отримання статусу 
«обслуговуючий» означало б, що кооператив підпа-
дає під дію Закону України «Про сільськогосподар-
ську кооперацію» 

Створення організацій взаємного страхування 
відбувається за принципом взаємної угоди групи 
юридичних чи фізичних осіб про відшкодування 
можливих збитків один одному на підставі умов, що 
оговорюються. На основі своїх внесків вони утворю-
ють капітал, з якого покриваються збитки членів 
при наявності страхового випадку. Модель організа-
ції кооперативу взаємного страхування представлена 
на рис.1.

Визначення мінімальної 
кількості членів

Уточнення виду 
страхування

Встановлення розміру
пайового фонду 
(установчого капіталу) й 
джерел його утворення

Визначення розміру 
страхових внесків

Формування страхового 
фонду

Утворення резервного фонду 
( при необхідності, в 
залежності від способу 
формування страхового 
фонду)

Визначення методів
(способів) розподілу доходів

Кооператив взаємного страхування

Рис. 1. Організація обслуговуючого кооперативу 
взаємного страхування

Авторська розробка. Джерело: [6].

Страхові внески та активи перебувають у спільно-
му володінні членів кооперативу, які не мають права 
власності на капітал, але контролюють його. Це до-
зволяє їм самостійно визначати страхову політику, 
тобто види й умови страхування, включаючи рівень 
виплат страхового відшкодування. Страховий фонд 
кооперативів взаємного страхування формується за 
рахунок фіксованих чи непостійних страхових вне-
сків, які повинні забезпечувати покриття зобов’язань 
стосовно страхувальників. Якщо по закінченні звіт-
ного періоду кооператив не мав заборгованостей по 
страхових виплатах і сплаті обов’язкових платежів, 
то загальними зборами членів може бути ухвалене 
рішення про зменшення чергових страхових внесків 
чи призупинення їх сплати.

Окремі дослідники відзначають певні розбіжності 
між товариствами взаємного страхування й страхо-
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вими кооперативами: кооператори купують коопера-
тивні паї за фіксованою ціною та, на відміну від ТВС, 
не збирають повторні внески [7, с. 64]. 

Для сільськогосподарських товаровиробників, 
сфера діяльності яких однорідна, взаємне страхуван-
ня є найбільш зручною й доцільною формою страхо-
вого захисту. І не лише в силу переваг, про які йшла 
мова вище, а й завдяки єдності страхових інтересів 
та близькими по розміру ризиками.

Ці обставини істотно полегшують діяльність коо-
перативних організацій взаємного страхування, але 
викликають певні труднощі на етапі їх створення. 
Для ефективного функціонування страхових коопе-
ративних організацій потрібна достатня кількість 
учасників. У протилежному випадку, в разі настання 
страхового збитку навіть в одного страхувальника, зі-
браних внесків може не вистачити для виплати стра-
хового відшкодування, а збір додаткових коштів може 
виявитися занадто обтяжливим для інших членів. 

Виходом із такої ситуації могла б стати співпра-
ця на взаємній основі з кредитною кооперацією. Ді-
яльність кредитних спілок і страхових кооперативів 
побудована на єдиній неприбутковій основі: перші 
займаються взаємним кредитуванням, другі – вза-
ємним страхуванням. Страхові кооперативи могли 
б одержувати кредити (які б використовували ви-
нятково в інтересах своїх членів і під їх контролем) 
за меншими процентними ставками і, у свою чергу, 
мінімізувати вартість страхових послуг для кредит-
ної спілки та її членів. Кредитна спілка дістала б 
можливість отримувати відсотки за річними фінан-
совими результатами діяльності страхувальника. До-
датковим видом послуг могло б стати страхове посе-
редництво, тобто робота працівників спілки у якості 
страхових агентів для своїх членів. 

Така взаємодія передбачала б суттєві переваги 
для обох сторін, оскільки 

створювала б можливості для надання широкого 
спектру послуг своїм членам, зокрема вибору най-
більш оптимального варіанту страхування, встанов-
лення гнучких строків сплати страхових внесків та 
можливість розстрочки, одержання безвідсоткового 
кредиту або позики, у тому числі й на страхові по-
треби, зберігання заощаджень членів тощо. Як не-
комерційні організації страховий кооператив і кре-
дитна спілка здатні забезпечити істотне скорочення 
податкового навантаження на сільськогосподарське 
страхування та витрати на проведення страхових 
операцій.

Страхові кооперативи можуть бути двох видів: 
«сільськогосподарський страховий кооператив» або 
«сільський страховий кооператив». Статус «сільсько-
господарський» означає надання послуг по майново-
му страхуванню, право на їх створення надається 
тільки сільгоспвиробникам. Зазвичай такі коопера-
тиви створюються фермерами однієї спрямованості 
для страхового захисту засобів власного сільськогос-
подарського виробництва або врожаю від однакових 
страхових випадків. Якщо ж завданням кооперативу 
є особисте страхування (у тому числі й медичне), то 
такий кооператив можуть створювати фізичні особи, 
що проживають у сільській місцевості, й він отримує 
статус «сільський». 

Правовою підставою для створення організацій-
но-правових форм взаємного страхування є Закон 
України «Про страхування» [3], постанова Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Тимчасового 
положення про товариство взаємного страхування» 
від 1.02.1997 року [10], стаття 352 Господарсько-
го кодексу України від 16.01.2003 року [1]. Однак 

у цілому відсутність розробленої законодавчої бази 
залишає правове становище організацій взаємного 
страхування невизначеним. 

Висновки та перспективи подальших наукових 
досліджень. Отже, розвиток здорової конкуренції на 
вітчизняному страховому ринку потребує створення 
страховиками різних організаційних форм і надання 
страхових послуг як на комерційних засадах, так і 
неприбутковій основі. Цього вимагають низька пла-
тоспроможність значної частини потенційних стра-
хувальників, не завжди адекватна якості пропоно-
ваних послуг висока вартість страхових продуктів, 
необхідність наявності більш демократичного меха-
нізму страхування тощо. 

В Україні назріли передумови для впровадження 
організаційно-правових форм некомерційного взаєм-
ного страхування як одного з елементів вітчизняної 
страхової системи. Практичне їх втілення потребує, 
передусім, створення відповідної правової бази, якою 
може стати прийняття Закону «Про товариства вза-
ємного страхування», де був би врахований їх специ-
фічний характер, визначені основні положення щодо 
заснування, функціонування та принципів діяльності. 

Поєднання різноманітних форм страхування сіль-
ськогосподарських ризиків особливо актуальне у 
сфері агрострахування, де субсидії надає держава, а 
страхові послуги – приватний сектор. Створення не-
комерційних форм страхування, коли страховиками 
виступають сільськогосподарські товаровиробники, 
сприятиме зниженню навантаження на державу й 
мінімізації державних видатків з ліквідації наслід-
ків несприятливих подій.

Запровадження практики взаємного страхування 
в Україні нагально потребують фермерські господар-
ства. У його рамках значно легше розв’язати про-
блеми, пов’язані з відсутністю статистичних даних 
щодо врожайності сільськогосподарських культур, 
частоті стихійних подій, характеру їх прояву, необ-
хідних для адекватних розрахунків тарифних ставок. 
Як свідчить закордонний та вітчизняний дореволю-
ційний досвід, товариства взаємного страхування й 
страхові кооперативи утворюються, як правило, то-
варовиробниками однієї спеціалізації для страхового 
захисту від однакових страхових ризиків. Надання 
страховим кооперативам статусу «обслуговуючий» 
означало б, що вони підпадають під дію Закону 
України «Про сільськогосподарську кооперацію» 

Перспективи розвитку ТВС й страхових коопера-
тивів пов’язані з перевагами взаємного страхування 
в порівнянні з іншими формами організації страхо-
вого захисту, зокрема більш повним врахуванням 
конкретних потреб страхувальників, використанням 
страхових резервів винятково в інтересах членів, на-
дійністю системи страхового захисту та дешевизною 
страхових продуктів. Оскільки пріоритетом таких 
об’єднань є задоволення особистих потреб учасників 
у страхових послугах, а не отримання прибутку, їх 
соціальна роль більш значна, ніж акціонерних стра-
хових компаній. 

Перспективи розвитку організаційно-правових 
форм некомерційного страхування потребують по-
дальших наукових досліджень у галузі законодав-
ства, теорії, методології та принципів взаємного 
страхування. 
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КОН’ЮНКТУРА СВІТОВОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ

Проведено дослідження світових ринків сільськогосподарської продукції як основних ланок у вирішенні глобальної про-
довольчої проблеми. Проаналізовано стан світового рівня цін. Викладено власні бачення щодо забезпечення продовольчої 
безпеки в світі.

Ключові слова: кон’юнктура, продовольчий ринок, індекс цін, продовольча безпека, державні інструменти.

Федуняк И.О. КОНЪЮНКТУРА МИРОВОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
Проведено исследование мировых рынков сельскохозяйственной продукции как основных звеньев в решении глобальной 

продовольственной проблемы. Проанализировано состояние мирового уровня цен. Изложено собственное видение обеспече-
ния продовольственной безопасности в мире.

Ключевые слова: конъюнктура, продовольственный рынок, индекс цен, продовольственная безопасность, государственные 
инструменты.

Feduniak І.О. CONJUNCTURE OF THE WORLD FOOD MARKET
There was made an analysis of the world markets of agricultural products as the major elements in the settlement of the global 

food problem. An analysis of the stance of the global level of prices was conducted. Personal views, related to providing food security, 
are outlined. 

Keywords: conjuncture, food market, price index, food safety, state instruments.

Постановка проблеми. Незважаючи на безпреце-
дентне підвищення рівня процвітання у світі, то в од-
ному, то в іншому регіоні виникає голод. Звичайно, 
важко підрахувати, навіть приблизно, число людей, 
що страждають від хронічного недоїдання. За даними 
продовольчої та сільськогосподарської організацією 
ООН (ФАО) станом на 2013 р. у світі зареєстровано 
близько 1 млрд. голодуючих. Населення світу швидко 
зростає, за оцінками ООН до 2050 року воно збіль-
шиться на 2,5 млрд. осіб і становитиме понад 9 млрд.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важли-
вий вклад у дослідження питання забезпечення про-
довольчої безпеки як елементу економічної безпеки 

країни внесли такі вчені, як О.Г. Білорус, В.І. Власов, 
С.М. Кваша, Б.Й. Пасхавер, П.Т. Саблук та ін. В їхніх 
працях широко висвітлені питання, пов’язані з глоба-
лізацією світової економіки, і проблеми забезпечення 
населення нашої планети продуктами харчування.

Постановка завдання. Проблема продовольчої 
безпеки людства нині набуває надзвичайно важливо-
го значення для світового розвитку, а її розв’язання 
неможливе без як найширшого залучення всіх на-
явних в державі ресурсів, особливо в розвинутих 
країнах, для забезпечення високих темпів зростання 
світового виробництва продовольства. В статті визна-
чено необхідні інструменти, які повинна використо-


