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У тезах обґрунтовано необхідність реалізації існую-

чого потенціалу аграрного страхування. Акцентовано ува-

гу на необхідності поступальної інституціалізації потен-

ціалу розвитку страхових відносин у сільській місцевості. 

Сформульовано пропозиції щодо використання державно-

приватного партнерства в сфері аграрного страхування.  
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Результати наукових досліджень в галузі аграрного 

страхування свідчать, що існуючий потенціал її розвитку в 

Україні за 2012-2016 рр. використовується в межах 2,5 %-

3,1 %. Загальна застрахована площа у 2016 р. становила 

676 тис. га, що склало 2,5 % від посівних сільськогоспо-

дарських культур залучених до процесу аграрного страху-

вання [2]. Водночас об’єктивна потреба у страховому захи-

сті у сільській місцевості щороку збільшується, особливо з 

позиції нейтралізації ризиків та мінімізації непередбачува-

них витрат аграріїв у процесі виробництва сільськогоспо-

дарської продукції. 

Вагомий внесок у розвиток теорії і методології агра-

рного страхування зробили такі вчені, як Ю. Алексерова, 

О. Гудзь, С. Навроцький. Висвітлення економічної сутнос-

ті  потенціалу знайшло своє відображення у працях: 

І. Бистрякова, Е. Лібанової, М. Хвесика та ін. Проте й досі 
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залишаються невирішеними питання щодо наукового об-

ґрунтування методів і форм використання потенційних 

можливостей розвитку аграрного страхування в рамках 

інституціалізації страхового процесу. 

У національній доповіді  державної установи «Інститут 

економіки природокористування та сталого розвитку НАН 

України» щодо соціально-економічного потенціалу сталого 

розвитку України та її регіонів зазначається, що потенціал 

орієнтований на розвиток (майбутнє) (поєднує певні значен-

ня як «можливості» та «перспективи», так і «здатність» та 

«спроможність» одночасно із наявною в межах певної дер-

жави сукупністю різних ресурсів) [1, c. 14]. Фактичний поте-

нціал аграрного страхування базується на загальній посівній 

площі, на якій здійснюється виробництво сільськогосподар-

ських культур та надається страховий захист, на чисельності 

аграрних підприємств різних форм власності, фермерських 

господарств тощо, а також  страхових компаній, які отримали 

ліцензію на надання відповідних послуг аграріям.  

Оцінювання галузевого потенціалу розвитку аграрного 

страхування свідчить, що для покриття  50 % посівних площ 

в Україні необхідно забезпечити акумуляцію страхових пре-

мій у межах 3100,0 млн. грн. Водночас, сума зібраних премій 

з аграрного страхування у 2016 р. склала 156,0 млн. грн. [2]. 

Рівень використання потенціалу розвитку аграрного страху-

вання в Україні залежить від декількох ключових аспектів: 

по-перше, наявності платоспроможного попиту у аграріїв на 

страхові послуги; по-друге, організаційної, технічної та фі-

нансово-економічної спроможності страхових компаній за-

довольняти майнові інтереси аграріїв у якісному страховому 

захисті; по-третє, здатності забезпечити еквівалентність 

страхових відносин між основними учасниками страхового 

процесу (страховиками та страхувальниками) під час здійс-

нення розподілу і перерозподілу ризиків та відповідальності, 

а також виконання умов договору страхування; по-четверте, 
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ефективно взаємодіяти в системі координат страховиків, 

страхувальників та держави щодо забезпечення налагодже-

ного механізму страхового захисту аграріїв; по-п’яте, готов-

ність учасників ринку до поступової реалізації існуючого 

потенціалу розвитку аграрного страхування. 

Здійснення структурних трансформацій на ринку аг-

рарного страхування полягає у відтворенні інституціона-

льної спроможності суб’єктів страхового процесу. У нау-

ковій літературі існують різні точки зору щодо розуміння 

поняття інституціональної спроможності. Зокрема, 

М. Морган дане поняття пов’язує з досягненням певного 

результату [5], Е.  Гріндел – зі здатністю управляти [4], 

А. Тобелем – з організаційною характеристикою [7], 

А. Сен – з розкриттям можливостей індивідуальності [6], 

Ф.  Фукуяма – з властивістю управляти [3].  

Інституціалізацію потенційних можливостей розвит-

ку аграрного страхування доцільно розглядати як еволю-

ційний процес реалізації тактичних та стратегічних за-

вдань у короткому, середньому та довгостроковому періо-

дах. Для страхових компаній інституціональна спромож-

ність полягає в розробці та реалізації інноваційних продук-

тів на страховому ринку, орієнтованих на задоволення по-

питу аграріїв у страховому захисті, а також генерування 

доходів від операційної діяльності з метою капіталізації 

страхового бізнесу. Ключовим мотивом участі аграріїв у 

страховому процесі є можливість передачі частини ризиків 

на відповідальність страховику та відповідно мінімізувати 

ймовірні збитки у разі настання страхової події. Підви-

щення інституціональної спроможності потенційних стра-

хувальників базується на диверсифікації джерел фінансу-

вання потреб на страхування сільськогосподарських ризи-

ків. 

Основними джерелами сплати страхових премій є 

власні кошти аграріїв, цільові субсидії, виділені з держав-
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ного бюджету та органів місцевого самоврядування, між-

народні гранти, спрямовані на удосконалення інфраструк-

турного забезпечення в аграрній сфері. Інноваційною фор-

мою страхових відносин для багатьох країн світу (Австрії, 

Бразилії, Ізраїлі, Іспанії, Канаді, США, Польщі та ін.) є 

використання державно-приватного партнерства. Найва-

гомішою перевагою даної моделі взаємодії учасників рин-

ку аграрного страхування слід вважати те, що держава че-

рез механізм субсидування частини вартості страхових 

послуг приймає участь у стабілізації доходів аграріїв на 

випадок настання страхових подій, тим самим забезпечую-

чи достатній рівень страхового захисту.  

Отже, зважаючи на існуючий потенціал розвитку аг-

рарного страхування в Україні постає необхідність у фор-

муванні сприятливого інституціонального середовища з 

врахуванням страхових інтересів всіх його учасників. Реа-

лізація потенціалу аграрного страхування має бути спря-

мована, перш за все, на формування дієвої системи захисту 

майнових інтересів аграріїв щодо своєчасної та ефективної 

протидії негативним наслідкам (матеріальним збиткам) 

прояву сільськогосподарських ризиків. Інституціалізацію 

потенційних можливостей розвитку аграрного страхування 

доцільно розглядати як генерування нових ідей і можливо-

стей щодо прийняття необхідних організаційних, фінансо-

во-економічних, управлінських та інших рішень, здатних 

забезпечити поступальний розвиток аграрного страхування 

в країні. 
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