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Отож, спільно із представниками страхувальної сфери необхідно боротися за 

надійність та інвестиційну привабливість страхового ринку, що очевидно поверне 

втрачену довіру клієнтів. 
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Результати діяльності суб’єктів аграрного сектору рівнозалежні і від умов 

ринкового середовища, в якому вони функціонують, й від погодно-кліматичних 

умов. Зниження або недоотримання врожаю, загибель посівів призводять до 

фінансових витрат сільгосптоваровиробників. Важливим елементом гарантування 

захисту майнових інтересів суб’єктів аграрного сектору та їх стабільності виступає 

страхування. Оцінювання страхового потенціалу в аграрному секторі є важливим 

етапом координації тактичних та стратегічних цілей, орієнтованих на стимулювання 

ділової та інвестиційної активності учасників страхування. 
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Розгляду питань страхового захисту в аграрному секторі приділяли увагу 

науковці Ю. Алексерова [1], С. Навроцький [3], О. Остапенко [4] та ін., однак 

проблема залишається невирішеною стосовно зацікавленості страховиків у 

сільгосптоваровиробниках. 

Страхування є одним із пріоритетів державної агрополітики. Механізм 

страхування продукції сільськогосподарських товаровиробників, що здійснюється з 

державною підтримкою, визначається Законом України «Про особливості 

страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою». 

Станом на 2018 р. аналітичні дослідження розвитку вітчизняного ринку 

агрострахування в ринковому середовищі здійснювалися у рамках проєкту 

«Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та Центральній Азії», частина 

Глобальної Практики Групи Світового банку «Фінанси та Ринки», у співпраці з 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України[2]. 

Лідерами за кількістю укладених договорів були аграрії Тернопільської (98) і 

Дніпровської (94) областей, а за показником застрахованої площі першість належала 

Полтавській (75,6 тис. га) та Хмельницькій (75,3 тис. га) областям.  

Так, у 12 областях України трапились страхові випадки й було здійснено 

страхові виплати у межах цього проєкту [2]. 

Страхові програми, що діють сьогодні в Україні, надають можливість 

компенсувати витрати від погодних ризиків, що є найбільш актуальними для 

конкретного регіону. Перелік програм агрострахування України наведено на рис. 1. 

Отже, страховий захист суб’єктів аграрного сектору в умовах ринкового 

середовища диктує потребу у формуванні системного підходу до страхування із 

взаємодією трьох учасників – сільгосптоваровиробників, страхових компаній та 

уряду з метою їх консолідації та збалансування інтересів. 
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Рисунок 1. Програми агрострахування України 
Джерело: побудовано з використанням [2] 
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— страхування посівів с.-г. культур на період перезимівлі; 

— страхування майбутнього врожаю на період весна-літо; 

— страхування багаторічних насаджень; 

— страхування тварин 

— комплексне страхування майбутнього врожаю 

«Мультиризик» (26 ризиків); 

— страхування майбутнього врожаю від пожежі, граду, 

сильного дощу та вітру («4 ризики»); 

— Індексне страхування врожайності» (за показниками 

врожайності в районі 

 

— комплексне страхування посівів озимих с.-г. культур на 

період перезимівлі; 

— комплексне страхування врожаю; 

— страхування с.-г. культур на весь період вирощування; 

— страхування тварин та птиці; 

— страхування ТЗ та спецтехніки 

 


