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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ   
 

Актуальність теми. Домінантами успіху суспільно-економічних 

трансформацій можна вважати досягнення бажаного стану безпечності, 

прийнятного рівня ризиковості та врівноваженості на макро-, мезо- та 

мікрорівнях. З часів античності й дотепер для людства залишаються 

актуальними і набувають дедалі більшого значення питання захисту 

економічних, соціальних, екологічних, морально-етичних та інших інтересів, 

пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності суспільства. Системні 

перетворення національної економіки потребують вжиття ефективних заходів 

щодо подолання невизначеності та ризикогенності. Важлива роль у даному 

процесі має належати страхуванню. 

Формування та ефективне функціонування ринку аграрного страхування 

зумовлює потребу у створенні досконалого інституціонального середовища, яке 

здатне забезпечити оптимальний розподіл сільськогосподарських ризиків у 

просторі та часі. Відтворення страхових відносин в аграрній сфері має 

базуватися на взаємній узгодженості наявних страхових інтересів. Їх суть для 

потенційних страхувальників віддзеркалюється в отриманні достатнього рівня 

майнового захисту, а для страхових компаній – реалізації високоякісних, 

диверсифікованих послуг. Вони мають забезпечити покриття страхуванням 

найрізноманітніших ризиків природного, антропогенного та екологічного 

характеру. Відтак, нагальними стають питання теоретико-методологічного і 

практичного обґрунтувань подальшої модернізації національного ринку 

аграрного страхування заради своєчасної локалізації наслідків ризикогенності 

виробництва сільськогосподарської продукції. 

Серед засновників теорії страхування слід відзначити А. Вагнера, 

К. Воблого, У. Гобі, В. Ідельсона, А. Манеса, К. Маркса, А. Маршала, 

В. Райхера, А. Сміта, Г. Шмолера та ін., наукові праці яких присвячено 

формуванню теоретичних концепцій та обґрунтуванню ролі і об’єктивної 

необхідності страхування у суспільстві. Значний внесок у становлення сучасної 

теорії і методології аграрного страхування зробили зарубіжні дослідники 

Н. Дженсен, Дж. Глаубер, Дж. Грабер, Н. Зарковік, С. Мапфумо, І. Марчетти, 

О. Махул, К. Пфайффер, Дж. Рот, М. Солана, С. Статли, Ф. Хенке та ін. 

Ризикогенність сільськогосподарського виробництва фокусує увагу багатьох 

дослідників на пошуку можливих варіантів нейтралізації негативного впливу 

ризиків, використання сучасного інструментарію для протидії загрозливих 

тенденцій в аграрній сфері. Окреслені питання знайшли своє відображення у 

наукових працях О. Бородіної, В. Вітвіцького, Н. Герасимчука, В. Гранатурова, 

В. Зіновчука, Т. Зінчук, Ю. Лупенка, О. Николюк, В. Микитюк, О. Мороза, 

П. Саблука, О. Скидана, В. Ткачука, Є. Ходаківського, О. Шпикуляка та ін. 

Ґрунтовні дослідження у сегменті майнових видів страхування, зокрема 

аграрного страхування, висвітлено у працях таких вчених, як Ю. Алескерової, 

В. Базилевича, В. Борисової, О. Гаманкової, О. Гудзь, М. Дем’яненка, 

О. Залєтова, М. Маліка, М. Мних, О. Козьменко, Т. Кривошлик, 
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С. Навроцького, С. Осадеця, О. Слободянюк, А. Стельмащука, П. Стецюка, 

І. Тимошенка, Л. Тулуша, В. Фурмана та ін.  

Водночас, сучасні виклики та загрози, що постають перед виробниками 

сільськогосподарської продукції, зумовлюють об’єктивну потребу у здійсненні 

подальших досліджень у заданому напрямі. Передусім йдеться про 

необхідність наукового обґрунтування потенційних можливостей розвитку 

ринку аграрного страхування з урахуванням соціально-економічних інтересів 

всіх стейкхолдерів страхового процесу для забезпечення ефективної 

нейтралізації найрізноманітніших ризиків, що генеруються у сільській 

місцевості. Актуальність зазначених проблем зумовило вибір теми, мету і 

структуру дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота відображає результати наукових досліджень, проведених 

автором відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського 

національного агроекологічного університету за темою “Теорія і методологія 

розвитку страхового ринку в аграрній сфері” (номер державної реєстрації 

0116U004552), у межах якої автором конкретизовано сучасні тенденції 

становлення та розвитку аграрного страхування та обґрунтовано принципи і 

напрями трансформації страхових відносин у сільській місцевості. Дослідження 

також здійснювались відповідно до теми “Розробити основні напрями розвитку 

сільськогосподарської кооперації та вертикальної інтеграції в маркетингових 

ланцюгах агропродовольчого сектору Північно-Західного регіону України” 

(номер державної реєстрації 0117U000152), у рамках якої відображено роль 

маркетингу та його складових у відтворенні сучасної моделі розвитку 

страхування сільськогосподарських ризиків та обґрунтовано необхідність 

поширення товариств взаємного страхування і страхових кооперативів в 

агробізнесі.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка й 

обґрунтування теоретико-методологічних підходів щодо організаційно-

економічних засад формування та функціонування ринку аграрного 

страхування. Досягнення поставленої мети зумовлює вибір і вирішення таких 

завдань: 

 розкрити еволюцію наукових поглядів та економічну сутність і роль 

страхування, базуючись на існуючих теоретичних концепціях, що дає 

підстави для авторської інтерпретації змісту поняття страхування; 

 обґрунтувати теоретико-методологічні засади функціонування ринку 

аграрного страхування з урахуванням концептуальних положень, 

принципів і пріоритетів розвитку за умов ризикогенності 

сільськогосподарського виробництва;  

 визначити основні умови формування інституціонального середовища на 

основі координації формальних і неформальних інституцій, а також 

взаємодії структурних та інфраструктурних учасників ринку аграрного 

страхування; 

 здійснити методологічне обґрунтування можливостей забезпечення 

інституціональних трансформацій для системного посилення страхового 
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захисту сільгоспвиробників з використанням різноманітних інструментів 

аграрного страхування;  

 аргументувати основні підходи до узгодження страхових інтересів 

стейкхолдерів ринку як визначальної умови їх взаємодії щодо розподілу 

(перерозподілу) ризиків і відповідальності у просторі та часі; 

 обґрунтувати послідовність використання комплексу маркетингу із 

виділенням його складових елементів, а саме продуктової, цінової, 

збутової інформаційної та комунікаційної політики на ринку аграрного 

страхування;  

 виявити проблеми та висвітлити сучасні тенденції розвитку ринку 

аграрного  страхування в Україні;  

 розробити методичний підхід щодо оцінювання територіального, 

галузевого та інституціонального потенціалу розвитку страхування 

сільськогосподарських культур; 

 запропонувати концептуальний підхід щодо управління бізнес-процесами 

з урахуванням можливостей активізації підприємницької діяльності 

учасників ринку аграрного страхування; 

 розробити пропозиції щодо стратегічного управління клієнтоорієнтованої 

страхової компанії, виходячи з пріоритетності спільних та індивідуальних 

майнових інтересів стейкхолдерів  страхового ринку;  

 надати методичні пропозиції щодо вибору цінових стратегій на ринку 

аграрного страхування; 

 сформулювати пропозиції щодо модернізації та реалізації стратегічних 

орієнтирів розвитку аграрного страхування в Україні; 

 відобразити роль товариств взаємного страхування та страхових 

кооперативів у відтворенні взаємовигідних страхових відносин в аграрній 

сфері; 

 розкрити процес формування взаємовідносин прямих та опосередкованих 

учасників ринку аграрного страхування на засадах державно-приватного 

партнерства; 

 розробити “дорожню карту” трансформації взаємовідносин стейкхолдерів 

на ринку аграрного страхування з виокремленням пріоритетних заходів та 

очікуваних результатів страхових компаній, страхувальників та держави. 

Об’єктом дослідження є процес становлення організаційно-економічних 

засад формування та функціонування ринку аграрного страхування за умов 

ризикогенності сільськогосподарського виробництва. 

Предметом дослідження є сукупність концептуальних, методологічних 

і прикладних проблем становлення організаційно-економічних засад 

формування та функціонування ринку аграрного страхування. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою 

дисертаційного дослідження є фундаментальні положення й основні принципи 

економічної теорії з питань формування страхових відносин у сільському 

господарстві. У дисертаційній роботі для реалізації поставлених завдань 

використовувалися такі методи: абстрактно-логічний для обґрунтування 

методології дослідження та визначення теоретичних узагальнень; системного 
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аналізу при формуванні концептуальних положень координації структурних та 

інфраструктурних учасників ринку аграрного страхування; структурно-

функціональний для пояснення процесів формування інституціонального 

середовища на ринку аграрного страхування; графічний для виявлення та 

ілюстрації сучасних тенденцій функціонування процесів, пов’язаних зі 

страхуванням сільськогосподарських культур; монографічний для вивчення 

досвіду успішного управління бізнес-процесами на ринку аграрного 

страхування; комплексного аналізу для встановлення тенденцій розвитку 

аграрного страхування у територіальному, галузевому, інституціональному 

вимірах, гіпотетичного передбачення для оцінювання потенціалу розвитку 

аграрного страхування в Україні. 

Метод кореляційно-регресійного аналізу використано з метою виявлення 

ступеня кореляційного зв’язку між розміром застрахованих площ, 

економічними показниками діяльності сільськогосподарських підприємств та 

параметрами стану розвитку страхового ринку. Використання методу 

соціологічного опитування дозволило з’ясувати експертну думку потенційних 

страхувальників (сільгоспвиробників) та спеціалістів страхових компаній 

відносно їх ставлення до подальшого розвитку національного ринку аграрного 

страхування. Поєднуючи методи кореляційно-регресійного і матричного 

аналізу ідентифіковано пріоритетність спільних та індивідуальних майнових 

інтересів стейкхолдерів страхового ринку. За допомогою виробничої функції 

Коба-Дугласа здійснено моделювання рівня капіталізації страхових компаній. 

Метод Монте-Карло використано для прогнозування ключових параметрів 

ринку аграрного страхування. 

Інформаційною базою дослідження були відповідні законодавчі акти та 

підзаконні нормативно-правові документи, офіційні матеріали Державної 

служби статистики України, Міністерства аграрної політики і продовольства 

України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, дані Проекту “Розвиток фінансування аграрного 

сектору в Європі та Центральній Азії”, що реалізується за підтримкою 

Світового банку та міжнародної фінансової корпорації (IFC), первинна 

документація окремих страхових компаній, наукові публікації зарубіжних та 

вітчизняних науковців, інформація зі всесвітньої комп’ютерної мережі Internet, 

а також результати особистих спостережень автора.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

концептуальних, методологічних та прикладних аспектів становлення 

організаційно-економічних засад формування та функціонування ринку 

аграрного страхування. У процесі дослідження отримано такі наукові 

результати:  

вперше: 

 розроблено науково-методологічні засади функціонування ринку 

аграрного страхування, зокрема сформовано концептуальні положення 

системної взаємодії структурних та інфраструктурних суб’єктів 

страхових відносин, обґрунтовано та конкретизовано стратегічну мету, 

принципи, пріоритети і відповідний інструментарій забезпечення процесу 
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страхування з урахуванням невизначеності й ризикогенності 

сільськогосподарського виробництва;  

 запропоновано методичний підхід до комплексного оцінювання 

потенціалу поширення аграрного страхування у територіальному, 

галузевому та інституціональному вимірах, сутність якого полягає у 

моделюванні ключових параметрів функціонування страхового ринку 

(застрахованих площ, страхових сум і страхових премій) для 

вимірювання можливостей розширення покриття страхуванням 

ймовірних ризиків;  

 обґрунтовано необхідність модернізації ринку аграрного страхування, що 

базується на поступових трансформаціях, пов’язаних із забезпеченням 

транспарентності страхових відносин, диверсифікації страхових послуг, 

формуванням сучасної інфраструктури страхового середовища, а також 

імплементацією стратегії взаємодії між урядовими, неурядовими та 

комерційними структурами на засадах державно-приватного партнерства;  

удосконалено: 

 економічну інтерпретацію поняття “страхування”, що, на відміну від 

поширених підходів, розглядає його з позиції формування двосторонніх 

або багатосторонніх соціально-економічних відносин учасників ринку 

відповідних послуг, спрямованих на здійснення зрівноваженого розподілу 

та перерозподілу ризиків й відповідальності у просторі і часі, враховуючи 

їх спроможність задовольняти наявні страхові інтереси в межах 

договірних зобов’язань;  

 методологічне обґрунтування послідовності відтворення процесу 

інституціональних трансформацій, який запропоновано здійснювати у три 

етапи, а саме: 1) забезпечення зростання взаємодовіри суб’єктів ринку; 

2) встановлення консолідованої відповідальності учасників страхового 

процесу; 3) створення умов для функціонування страхового середовища 

на ринку аграрного страхування;  

 обґрунтування необхідності поєднання різних видів страхових інтересів 

(економічних, соціальних та екологічних) учасників ринку аграрного 

страхування, суть якого полягає у використанні доступних форм 

страхового захисту (акціонерне (комерційне), кооперативне 

(некомерційне) і самострахування), впровадженні інноваційних програм, 

удосконаленні сервісу і якості надання послуг, урівноваженні попиту й 

пропозиції, розширенні застрахованих площ сільгоспугідь та здійсненні 

розподілу страхових ризиків на паритетних засадах;  

 концептуальний підхід до управління бізнес-процесами на ринку 

аграрного страхування, що доповнює традиційне уявлення орієнтацією на 

зростання інвестиційної активності учасників страхового процесу, 

застосування інноваційних інструментів управління (аутсорсинг, 

реінжиніринг), диверсифікацію ринку страхових послуг, підвищення 

рівня страхового захисту товаровиробників з одночасною капіталізацією 

страхових компаній, а також забезпечення розмежування понять 
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“цінності” і “корисність” для ідентифікації ключових потреб 

стейкхолдерів функціонування страхового ринку;  

 теоретико-методологічний підхід до стратегічного управління 

клієнтоорієнтованою страховою компанією, який, на відміну від існуючих 

концептів, ґрунтується на групуванні чотирьох блоків бізнес-процесів 

(організаційного, фінансового, маркетингового та інформаційного) з 

використанням спільних та індивідуальних інтересів стейкхолдерів ринку 

аграрного страхування; 

 концептуальні положення щодо організації страхових відносин в аграрній 

сфері на засадах державно-приватного партнерства, які, на відміну від 

існуючих підходів, відображають процес системної взаємодії 

комерційних та некомерційних інститутів ринку страхування 

сільськогосподарської продукції для здійснення зрівноваженого 

розподілу (перерозподілу) ризиків і відповідальності у просторі та часі; 

дістали подальшого розвитку:  

 пропозиції щодо використання концепту комплексу маркетингу у 

діяльності страхових компаній, які спрямовані на формування 

конкурентного асортименту страхових продуктів, розробку цінової 

політики для забезпечення актуарної збалансованості інтересів 

стейкхолдерів страхового ринку, оптимізацію каналів збуту страхових 

послуг, їх позиціювання у поєднанні з урізноманітненням інформаційно-

комунікаційних зв’язків і піднесенням ролі соціальної відповідальності 

страхового бізнесу; 

 методичне обґрунтування комплексного аналізу стану аграрного 

страхування, яке, на відміну існуючих підходів, дозволяє виявити 

територіальні, галузеві та інституціональні тенденції змін застрахованих 

площ, страхових премій, страхових виплат, лімітів відповідальності 

(страхових сум) тощо, що сприяє розширенню доступу до аналітичної 

інформації потенційним учасникам страхового процесу;   

 обґрунтування методичного підходу до формування цінових стратегій на 

ринку аграрного страхування, який доповнює існуючу практику 

розмежуванням за допомогою SWOT-аналізу впливу позитивних та 

негативних чинників (як внутрішніх, так і зовнішніх) взаємодії учасників 

страхового процесу, що є доцільним для посилення конкурентних переваг 

страхових компаній на середньо- та довгострокову перспективу;  

 рекомендації щодо піднесення ролі товариств взаємного страхування та 

страхових кооперативів в агробізнесі, що передбачає створення 

орієнтованих на клієнтів-власників (як альтернатива орієнтованим на 

сторонніх інвесторів) організаційно-правових форм страхової діяльності, 

заснованих на міжнародних принципах кооперації, демократичній 

системі управління (один член кооперативу – один голос), самоорганізації 

страхувальників щодо протистояння та нейтралізації ймовірних ризиків, 

розподілі доходів та витрат пропорційно обсягам спільних страхових 

транзакцій у контексті посилення економічної децентралізації та 

самоврядування в Україні;  
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 пропозиції щодо формування досконалого інституціонального 

середовища ринку аграрного страхування за допомогою системної 

координації формальних (законодавчі та підзаконні норми, договірні 

умови страхування тощо) й неформальних інституцій (моральних та 

етичних цінностей, ділової та страхової культури), сучасного 

інфраструктурного забезпечення, управління трансакційними витратами 

страхових компаній, використання синергії взаємодії прямих 

(страховиків, страхувальників та посередників) і опосередкованих 

(державних та недержавних установ) суб’єктів страхового процесу; 

 теоретико-методологічні положення щодо необхідності впровадження 

“дорожньої карти” трансформації взаємовідносин стейкхолдерів на ринку 

аграрного страхування, змістовне наповнення якої передбачає систему 

узгоджених заходів економічного, інфраструктурного, соціального і 

етичного характеру, спрямованих на забезпечення узгодженості та 

цілеспрямованості стратегій й тактичних дій страхових компаній, 

страхувальників та держави у сфері колегіального розподілу 

(перерозподілу) сільськогосподарських ризиків і відповідальності, 

використовуючи механізм страхування. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

основні теоретико-методологічні розробки дисертації доведено до рівня 

методичних і практичних рекомендацій.  

Департамент аграрної політики та сільського господарства 

Мінагрополітики України засвідчує, що результати досліджень проблем 

формування механізму державної підтримки страхування аграрних ризиків в 

Україні знайшли своє відображення у розробці Концепції Державної цільової 

програми розвитку ринку аграрного сектору економіки на період до 2021 року 

(довідка №13-1/98 від 11.03.2019 р.). 

Житомирська обласна рада засвідчує про впровадження результатів 

наукових досліджень щодо активізації страхових відносин в аграрній сфері, 

зокрема, створення товариств взаємного страхування та страхових кооперативів 

в агропродовольчому секторі економіки (довідка № 5-24/316 від 14.03.2019 р.). 

Департамент агропромислового розвитку та економічної політики 

Житомирської обласної державної адміністрації засвідчує про можливість 

впровадження результатів наукових досліджень щодо розвитку 

мікрострахування в регіоні для домашніх господарств населення та приватних 

підприємств різних форм господарювання (довідка №02/3263 від 14.12.2018 р.). 

Пропозиції, орієнтовані на формалізацію методологічної послідовності 

тарифної політики страхових компаній, зокрема забезпечення доступу до 

інформаційних джерел та оцінювання сільськогосподарських ризиків і 

прийняття рішень про страхування, обробку статистичних даних для потреб 

конкретних страхових компаній та розрахунок повної тарифної ставки (брутто-

ставки) знайшли практичне застосування у ПАТ СК “Країна” (довідка № 82 від 

03.10.2018 р.).  

Рекомендації, спрямовані на застосування матричного підходу до 

обґрунтування бізнес-процесів з урахуванням економічних можливостей 
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потенційних страхувальників і страхових компаній використано у діяльності 

ПрАТ СК “Універсальна” (довідка № 75 від 28.09.2018 р.).  

Результати досліджень використовуються у навчальному процесі 

Житомирського національного агроекологічного університету при викладанні 

дисциплін “Аграрна економіка”, “Інфраструктура підприємницької діяльності”, 

“Ризикологія”, “Підприємництво і бізнес-культура” та “Страхування” (довідка 

№1302 від 17.09.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

науковим дослідженням. Результати, які викладено у дисертації та виносяться 

на захист, отримано автором особисто. Вони полягають в обґрунтуванні 

необхідності посилення страхового захисту сільськогосподарських 

товаровиробників за умов ризикогенності процесу виробництва, формування 

сучасної моделі взаємовідносин стейкхолдерів страхового ринку. З наукових 

праць, опублікованих у співавторстві, використано ті положення, які є 

результатом власних досліджень автора дисертації.  

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

доповідались автором на міжнародних конференціях, зокрема: “Розвиток 

облікової і фінансової складових економічної науки та практики” (Київ, 26–27 

верес. 2013 р.); “Фінанси в умовах модернізації економіки” (Київ, 25 квіт. 

2014 р.); “Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соціально-

політичних процесів: цикли, криза і конфлікти” (Афіни, 23–30 жовт. 2014 р.), 

“Економіка і фінанси: аналіз тенденції та перспективи розвитку” 

(Дніпропетровськ, 13 лист. 2015 р.); “Аграрна наука, освіта, виробництво: 

європейський досвід для України” (Житомир, 17–18 лист. 2015 р.); “International 

scientific conference Modern Transformation of Economics and Management in Era 

of Globalization International Scientific Conference” (Klaipeda, 29 January 2016); 

“Development of Social and Economic Systems in a Global Competitive 

Environment”(Chisinau, 29 February, 2016); “Social Innovations for Development of 

Agricultural Producers and Cooperatives International Scientific Conference” 

(Vilnius-Kaunas-Klaipeda, 16–17 June 2016); “Formation of Modern Economic 

Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms International Scientific 

Conference” (Tbilisi, 29 April 2016); “Родові поселення – механізм формування 

державних пріоритетів розвитку сільських територій в євроінтеграції” 

(Житомир, 29 квіт. 2016 р); “Інтелектуальна економіка в умовах суспільних 

трансформацій: перспективи публічно-приватного партнерства” (Житомир, 

27 черв. 2017 р.); “Роль аграрних навчальних закладів у формуванні механізмів 

розвитку кооперації сільських територій” (Київ, 23–24 жовт. 2018 р.); 

всеукраїнських – “Кооперативний маркетинг в агробізнесі: проблеми та 

перспективи розвитку в Україні” (Житомир, 15–17 квіт. 2012 р.); “Кооперативні 

читання” (Житомир, 4–6 квіт. 2013 р.; 27–29 бер. 2014 р.; 3 квіт. 2015 р.; 

2 верес. 2017 р.; 1 черв. 2018 р.); “Фінансові інструменти регіонального 

розвитку” (Житомир, 28 жовт. 2016 р.); “Фінансові інструменти регіонального 

розвитку” (Житомир, 10 лист. 2017 р.); “Фінансові інструменти регіонального 

розвитку” (Житомир, 20 лист. 2018 р.); та інших – “Фінанси в умовах 
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модернізації економіки” (Київ, 20 черв. 2013 р.); “Фінансова політика в 

аграрному секторі економіки” (Житомир, 16–18 жовт. 2014 р.).  

Публікації. Результати дослідження опубліковано у 59 наукових працях 

загальним обсягом 59,21 друк. арк. (58,52 друк. арк. належить автору) серед 

яких: одноосібна монографія обсягом 22,0 друк. арк.; розділи у двох 

колективних монографіях – 8,34 друк. арк.; 2 статті у іноземних наукових 

періодичних виданнях (1,68 друк. арк.); 26 статей у вітчизняних наукових 

фахових виданнях (18,74 друк. арк., з них 18,05 друк. арк. належить автору), 

12 з яких включено до міжнародних наукометричних баз (9,67 друк. арк.); 

28 публікацій – у інших наукових виданнях (8,45 друк. арк.). 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел (452 найменувань), 

46 додатків. Загальний обсяг дисертації – 529 сторінок, з яких основного тексту – 

404 сторінки. Робота містить 80 таблиць та 105 рисунків.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У першому розділі – “Теоретичні основи розвитку страхування та його 

особливості в аграрному секторі економіки” – розкрито еволюцію наукових 

підходів до розуміння економічного змісту поняття страхування; сформовано 

категоріальний апарат дослідження; відзеркалено теоретичне підґрунтя 

функціонування страхового ринку і на цій основі аргументовано об’єктивну 

необхідність розвитку ринку аграрного страхування, обґрунтовано необхідність 

інституціалізації страхового процесу для системного посилення майнового 

захисту виробників сільськогосподарської продукції; виявлено причинно-

наслідкові зв’язки ризикогенності як ключової домінанти розвитку ринку 

страхових відносин в аграрній сфері. 

З’ясовано, що впродовж багатьох століть і донині страхування 

розглядається в якості універсального інструмента протидії природного та 

антропогенного характеру. Узагальнення різних наукових підходів дозволило 

констатувати, що страхування, починаючи від найпростіших форм організації 

страхової діяльності (товариств взаємного страхування), завжди пов’язується з 

можливостями збереження й примноження створених людством благ протягом 

тривалого періоду часу. Систематизація наукових концепцій, які 

використовуються в страхуванні, дала змогу виявити характерні особливості 

його застосування, окреслити основні підходи до взаємодії учасників 

страхового процесу та координувати діяльність, спрямовану на 

взаємоузгодженість соціально-економічних інтересів членів суспільства. 

Розкриття сутнісних характеристик поняття “страхування” дає підстави 

стверджувати про економічну природу даного явища. Така наукова позиція 

базується, передусім, на тому, що для страхування властивий механізм 

розподілу та перерозподілу ризиків, в основі якого генеруються паралельні 

процеси щодо акумулювання ресурсів у вигляді страхових платежів та 

здійснення відповідного відшкодування збитків у разі настання страхових 

подій. Цим самим забезпечується спроможність до стабілізації і безпечності 
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економіки на макро-, мезо- та мікрорівнях. Встановлено, що формування 

взаємовідносин між суб’єктами страхування пов’язано з функціонуванням 

страхового ринку, навколо якого переплітаються економічні інтереси його 

учасників з приводу купівлі-продажу страхових послуг. 

Результатом опрацювання теоретичних основ наукового дослідження 

стало обґрунтування трьох основних позицій. По-перше, страховий ринок 

функціонує в системі економічних координат для урегулювання майнових та 

грошових інтересів суб’єктів страхування, виходячи з функцій та дотримання 

принципів побудови страхової справи. По-друге, страховий ринок розвивається 

у відповідності до загальноекономічних законів: конкуренції, вартості, попиту і 

пропозиції тощо. По-третє, страховий ринок за своїм змістом – це певний 

економічний простір, у якому відбуваються процеси передачі та прийняття 

ризиків і відповідальності за них на засадах платності, економічної доцільності 

та зрівноваженості.  

Невід’ємним сегментом ринку майнових видів страхування виступає 

ринок аграрного страхування. До визначальних умов забезпечення системної 

взаємодії учасників страхового ринку (структурних та інфраструктурних) 

віднесено координацію дій суб’єктів страхових відносин, конкретизацію 

стратегічної мети і пріоритетів розвитку, а також виокремлення відповідного 

інструментарію забезпечення процесу страхування з урахуванням 

ризикогенності сільськогосподарського виробництва (рис. 1). Запропонована 

парадигма є віддзеркаленням багатогранного послідовного процесу посилення і 

урізноманітнення страхового захисту сільгоспвиробників.  

Аграрне страхування, у широкому розумінні, інтегрує в собі три галузі, а 

саме: майнове, особисте та страхування відповідальності. У більш вузькому 

сприйнятті даний вид страхування поєднує економічні інтереси суб’єктів ринку 

з приводу захисту елементів живої природи (страхування у рослинництві та 

тваринництві). Дієвість аграрного страхування як інструмента нейтралізації 

ризиків значною мірою залежить від спроможності вжиття цілеспрямованих 

заходів страхових компаній, сільгоспвиробників (потенційних страхувальників) 

і держави щодо своєчасної протидії ймовірним загрозам локального, 

регіонального або національного масштабів.  

Об’єктивна необхідність відтворення страхових відносин в аграрній сфері 

базується на двох ключових взаємопов’язаних аспектах. По-перше, наявність 

страхового покриття сільськогосподарських ризиків зумовлює підтримання 

належної продовольчої безпеки на національному рівні. По-друге, для 

потенційних страхувальників економічна доцільність їх участі у страховому 

процесі пов’язана з можливостями уникнення непередбачуваних витрат, 

спричинених настанням страхової події. Успішність розвитку аграрного 

страхування залежить від реалізації інклюзивних потреб, суть яких полягає у 

зниженні рівня ризикогенності виробництва сільськогосподарської продукції та 

створення сприятливих умов для життєдіяльності мешканців сільських 

територій. 
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Рис. 1. Парадигма функціонування ринку аграрного страхування 

Значну увагу в дисертаційній роботі приділено формуванню 

інституціонального середовища як одного з визначальних факторів розвитку 

ринку аграрного страхування. Враховуючи особливості організації страхового 

процесу, відзеркалено структурні та інфраструктурні суб’єкти державного і 

недержавного організаційно-правового статусу, а також формальні та 

неформальні інституції, що визначають “правила гри” для прямих (страховики, 

страхувальники, перестраховики, страхові посередники) та опосередкованих 

(державні і недержавні установи) учасників страхового ринку (рис. 2). 

Пріоритетним завданням зазначених страхових інститутів визначено процес 

забезпечення їхньої спроможності до системного поєднання спільних 

соціально-економічних інтересів щодо своєчасної та ефективної протидії 

ризикам виробництва сільськогосподарської продукції. 

СУБ’ЄКТИ І ОБ’ЄКТИ, СТРАТЕГІЧНА МЕТА, КЛЮЧОВІ ПРІОРИТЕТИ 

ТА ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ РИНКУ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ  

Структурні  

та інфраструктурні 

суб’єкти ринку  

Сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, 
фермерські господарства, господарств населення 

Страхові компанії, що надають страхові і перестрахові 

послуги та страхові посередники  

СТРАТЕГІЧНА МЕТА ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ  

РИНКУ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ: 

зниження ризикогенності процесу виробництва сільськогосподарської продукції  

за допомогою механізму страхування, який передбачає еквівалентний розподіл 

(перерозподіл) ризиків та відповідальності між учасниками ринку аграрного страхування 

Основні об’єкти 

ринку 

Страхування: врожаю сільськогосподарських культур  
і багаторічних насаджень, тварин, оборотних  
та необоротних засобів, підприємницьких ризиків тощо  

ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ 
АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ: 

правила страхування; страховий поліс; страхові продукти (класичні та індексні); 
страхові тарифи; франшиза; системи страхового відшкодування 

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ РИНКУ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ  

ЗА УМОВ РИЗИКОГЕННОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ВИРОБНИЦТВА: 

стимулювання ділової та інвестиційної активності серед потенційних учасників 

страхового процесу; 

формування зрівноваженості соціально-економічних відносин між суб’єктами ринку 

аграрного страхування; 

підвищення ефективності та диверсифікованості страхового захисту 

сільськогосподарських виробників; 
гарантування економічної безпеки страхової компанії  
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Рис. 2. “Інституціональний трикутник” взаємодії  

учасників ринку аграрного страхування  

Першопричиною розвитку страхування виступає ймовірність настання 

ризиків та можливість їх негативного впливу на виробництво 

сільськогосподарської продукції. Для організації процесу аграрного 

страхування найбільш інформативною є класифікація ризиків за трьома 

групами: 1) ризики, які непов’язані з волевиявленням людини на оточуюче 

середовище (природні, спричиненні глобальними кліматичними змінами); 

2) ризики, які пов’язані з волевиявленням людини на оточуюче середовище 

(агротехнічні, агрохімічні, виробничі, екологічні тощо); 3) ризики, які 

пов’язанні з мінливістю та непередбаченістю ринкового середовища 

(інвестиційні, фінансові, цінові та інші). У свою чергу, всі зазначені ризики 

розподіляються на такі, що підлягають страхуванню і такі, що не підлягають. 

Здійснення такого розподілу дозволить ідентифікувати ризики з позиції 

можливого їх покриття страхуванням. 

У другому розділі – “Методологічні підходи до формування 

організаційно-економічних засад розвитку ринку аграрного страхування” 
відображено методологічні завдання, етапи, послідовність дослідження, 

основоположні принципи розвитку ринку аграрного страхування; обґрунтовано 

необхідність поєднання страхових інтересів суб’єктів ринку як визначальної 

умови його подальшого розвитку; доведено доцільність використання концепції 

маркетингу у формуванні ринку страхових продуктів. 

Дослідження методології формування та функціонування ринку 

аграрного страхування ґрунтується на науковій упорядкованості 

взаємовідносин між суб’єктами страхового процесу. Враховуючи зазначене, 

Формальні інституції:  

законодавчі норми; умови 

ліцензування страхової 

діяльності; порядок 

формування та використання 

страхових резервів 

страховика; правила 

страхування; договір 

страхування  

Неформальні інституції:  
страхова культура; довіра 

суб’єктів ринку до 
страхування як інструменту 

нейтралізації ризиків в 
аграрній сфері; ділова 

активність суб’єктів ринку; 
застосування інноваційних 

технологій на ринку 
аграрного страхування 

 

Структурні та інфраструктурні суб’єкти, державні та недержавні інституції  

ринку аграрного страхування  

Структурні суб’єкти ринку аграрного страхування (страховики, перестраховики, 

страхувальники); інфраструктурні суб’єкти прямого посередництва (страхові агенти та 

брокери); інфраструктурні суб’єкти непрямого посередництва (актуарії, андеррайтери, 

аварійні комісари тощо); державні інституції (Нацкомфінпослуг, ПАТ “Аграрний 

фонд”, ПАТ “Державно-продовольча зернова корпорація України”); недержавні 

інституції (ОС “Аграрний страховий пул”, Проект “Розвиток фінансування аграрного 

сектору в Європі та Центральній Азії”) 
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запропоновано використання ієрархічних трирівневих інституціональних 

трансформацій на ринку аграрного страхування (рис. 3). На першому рівні 

здійснюється формування взаємодовіри між суб’єктами ринку, в основі якої 

закладено процес зростання страхової культури щодо реалізації і використання 

відповідних послуг. Другий рівень пов’язаний з відновленням консолідованої 

відповідальності за ризики, що є визначальною умовою взаємодії учасників 

страхового процесу. Третій рівень зумовлений створенням сприятливого 

страхового середовища в аграрній сфері, що надає широкі можливості для 

страхового захисту сільгоспвиробників, а також підвищення підприємницької 

привабливості страхових компаній до даного сегменту страхового ринку. 

 

Рис. 3. Ієрархічні рівні інституціональних трансформацій 

на ринку аграрного страхування 

Розкриття методологічних засад системи страхових відносин надало 

можливість виокремити основоположні принципи аграрного страхування, 

Базові принципи функціонування 

ринку аграрного страхування  

Страхова культура у взаємовідносинах 

суб’єктів ринку аграрного страхування  

Страховий інтерес при формуванні 

попиту та пропозиції на ринку 

аграрного страхування  

 

 

Зростання довіри 

та взаємо- 

порозуміння  

між учасниками 

страхового ринку 

Збалансування 

морально-

етичних аспектів 

розвитку 

ринку аграрного 

страхування  

Перший рівень інституціональних перетворень  

Управління процесом розподілу 

ризиків та відповідальності між 

суб’єктами аграрного страхування 

Реалізація тарифної політики  

в сфері аграрного страхування  

Укладання страхових договорів 

з аграрного страхування  

Формування 

ідеології 

консолідованої 

відповідальності 

учасників 

страхового процесу 

Забезпечення 

еквівалентності 

страхових 

відносин  

в аграрній сфері  

Другий рівень інституціональних перетворень  

 

Управління доходами і витратами 

страхових компаній 

Забезпечення актуарної 

збалансованості суб’єктів  

страхового процесу 

 
Використання наявного потенціалу 

розвитку ринку аграрного 

страхування 

Створення 

 умов для 

функціонування 

сприятливого 

страхового 

середовища на ринку 

аграрного 

страхування  

Відтворення 

синергетичних 

ефектів  

на засадах 

сталого 

розвитку  

Третій рівень інституціональних перетворень  
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зокрема, актуарної збалансованості, мотивації до страхового захисту, 

циклічності оборотних коштів, добровільності, доступності та субсидіарності. 

Позитивний вплив від реалізації зазначених принципів полягає у досягненні 

узгодженості в питаннях розподілу відповідальності за ймовірні ризики між 

учасниками страхового процесу. Крім цього, важливим вбачається реалізація 

принципу субсидіарності, яким передбачено участь держави (або місцевих 

органів влади) у покритті частини вартості страхових платежів. 

Умовою дієвого функціонування ринку аграрного страхування є 

урівноваження багатогранних страхових інтересів його учасників. Для 

потенційних страхувальників реалізація таких інтересів досягається за 

допомогою урізноманітнення страхових послуг і забезпечення цінової 

доступності, які за своїми кількісними (обсяг наданих послуг) та якісними 

(співвідношення між ціною послуги та лімітом відповідальності страховика) 

властивостями здатні максимально задовольняти їх потреби у страховому 

захисті. Водночас, активізація участі страхових компаній в даному сегменті 

страхового ринку можлива у разі розширення страхового покриття 

сільськогосподарських ризиків, що сприятиме зростанню їх економічної 

спроможності до виконання взятих зобов’язань за договорами аграрного 

страхування. Зважаючи на специфіку організації страхових відносин в аграрній 

сфері, встановлено факт трансформаційної здатності поняття “інтересу” у такій 

послідовності: економічний інтерес, страховий інтерес, страховий захист для 

сільгоспвиробників і гарантії беззбитковості та прибутковості страхових 

компаній (рис. 4). Доведено, що наявність мотивацій у страхувальників і 

страховиків до спільної відповідальності за ризики є визначальним фактором до 

стимулювання попиту і пропозиції на страховому ринку. 
 

 

Рис. 4. Трансформація поняття “інтересу” у соціально-економічних 

взаємовідносинах на страховому ринку  

Мотивація страховиків 

на страховому ринку 

Мотивація страхувальників  
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 15 

Особливу увагу в дисертації приділено питанням опрацювання концепції 

маркетингу на ринку аграрного страхування. Її слід розглядати з позиції 

формування конкурентного асортименту страхових послуг у розрізі: галузей 

(рослинництво, тваринництво), видів (загальні і довгострокові види 

страхування), об’єктів (класичні та індексні страхові продукти), періоду 

страхування (на весь цикл виробництва, на період перезимівлі, на весняно-

літній період), а також за наявністю державної підтримки (субсидовані, 

несубсидовані). Обґрунтовано необхідність розвитку індексного страхування, 

яке, у порівнянні з класичними видами страхового захисту, має низку істотних 

переваг, а саме: 1) вирішується проблема асиметрії інформації у страхуванні; 

2) знижується вартість завдяки розширенню обсягів страхування; 

3) спрощується механізм надання страхового захисту сільгоспвиробникам, що 

пов’язано з можливістю оперативно виявляти факт настання страхової події. 

Урізноманітнення спектру відповідних послуг на страховому ринку дозволить 

використовувати диверсифікований підхід (за ціною, лімітами відповідальності 

страховиків тощо) до потенційних страхувальників, що надасть можливість 

розширення страхового покриття та залучення більшої кількості учасників до 

аграрного страхування. 

У третьому розділі – “Діагностика рівня розвитку ринку аграрного 

страхування в Україні та перспективи його інтеграції у загальносвітовий 

страховий простір” – викладено результати дослідження розвитку ринку 

аграрного страхування в зарубіжних країнах та в Україні; виявлено ступінь 

кореляційного зв’язку між розміром застрахованих площ, економічними 

показниками діяльності сільськогосподарських підприємств та показниками 

стану страхового ринку; здійснено експертні виміри ділової активності 

суб’єктів ринку аграрного страхування та подано їх інтерпретацію; оцінено 

потенційні можливості розвитку ринку страхування сільськогосподарської 

продукції в Україні.  

Аграрне страхування набуває дедалі більшого використання як дієвий 

інструмент протидії сільськогосподарським ризикам. Наразі він 

використовується у понад 100 країнах світу, в яких динаміка приросту 

страхових платежів протягом 2005–2015 рр. зросла майже у 4 раза – з $ 8,0 до 

$31,4 млрд. Позитивні тенденції в акумуляції сум страхових премій обумовлені 

декількома причинами: по-перше, усвідомленням товаровиробниками широких 

можливостей механізму страхування щодо їх майнового захисту у разі настання 

страхової події; по-друге, наявністю широкого спектру страхових програм, які 

дозволяють обирати фермерам оптимальний рівень страхового покриття, 

виходячи з їх економічної спроможності брати участь у страховому процесі; по-

третє, характерною ознакою для багатьох країн світу (США, Канада, Італія, 

Іспанія, Польща та ін.) є наявність різних форм державної підтримки 

(субсидування страхових премій або виплат, фінансування розробки страхових 

продуктів, компенсація адміністративних витрат страховим компаніям тощо), 

що є вагомим аргументом для потенційних учасників до взаємодії на ринку 

аграрного страхування. 
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Діагностика функціонування ринку аграрного страхування в Україні 

за 2006–2016 рр. дозволила виокремити чотири взаємопов’язаних етапи його 

становлення. Перший етап (2006–2008 рр.) характеризується активним 

розвитком страхування сільськогосподарської продукції. Особливо успішним 

вважається 2007 р., оскільки рівень співвідношення застрахованих до посівних 

площ становив 9,1 % за середнього показника у продовж досліджуваного 

періоду 3,6 %. Цьому сприяло наявність виділених державних субсидій на суму 

47,8 млн грн. Другий етап (2009–2010 рр.) відзначився певним скороченням 

основних параметрів становлення ринку аграрного страхування (застрахованих 

площ, страхових платежів), що було спричинено відсутністю програм 

державної підтримки аграрного страхування та негативним впливом світової 

економічної кризи. Проте варто наголосити на відносно високому рівні 

співвідношення виплат до премій у межах 50 % у 2010 р. Третій етап (2011–

2013 рр.) характеризується пожвавленням процесу укладання (переукладання) 

договорів аграрного страхування. Вагомим чинником зростання страхових 

платежів стало функціонування програми форвардної закупівлі зерна, якою 

було передбачено страхування майбутнього врожаю. На четвертому етапі 

(2014–2016 рр.) спостерігалися доволі неоднозначні процеси: у 2014–2015 рр. 

відбувалося скорочення темпів розвитку страхового ринку, а у 2016 р. сума 

акумульованих премій страховими компаніями становила 156,0 млн грн, що є 

найбільшим показником за весь досліджуваний період. Однак, результати 

дослідження вказують на відносно низький рівень використання потенційних 

можливостей страхування, про що свідчить співвідношення застрахованих площ 

до посівних в межах 2,5 %. Кожен із зазначених етапів відзначався певними 

змінами правового, організаційного, інституціонального та економічного 

характеру, які в своїй сукупності мають сприяти поступовому посиленню ролі 

страхування у процесі нейтралізації сільськогосподарських ризиків (табл. 1).  

Таблиця 1 

Динаміка розвитку ринку аграрного страхування в Україні, 2006–2016 рр. 

Рік 

Застрахована 

площа  
Страхова  

сума  
Сума премій 

Сума  

виплат  Сума 

субсидій 

млн грн тис. га 

у % до 

посівної 

площі 

млн 

 грн 
на 1 га, 

грн  

млн  

грн 

на1 га, 

грн 

млн  

грн 

у % до 

страхової 

премії 

2006 670,0 2,6 619,6 924,8 28,5 42,5 * * 12,5 

2007 2360,0 9,1 2189,1 927,6 116,7 49,4 * * 47,8 

2008 1171,0 4,3 3153,4 2692,9 155,4 132,7 * * 72,8 

2009 510,0 1,9 1300,0 2549,0 42,0 82,4 15,3 36,5 0 

2010 553,0 2,1 2455,0 4439,4 72,1 130,4 36,7 50,9 0 

2011 786,3 2,8 3640,0 4629,3 136,3 173,3 38,2 28,0 0 

2012 727,3 2,6 3462,7 4761,0 130,5 179,4 53,5 41,0 0,086 

2013 868,9 3,1 4394,9 5058,0 135,4 155,8 13,1 9,7 0 

2014 732,0 2,7 3297,2 4504,4 72,8 99,5 5,5 7,6 0 

2015 689,2 2,6 3969,3 5758,9 77,7 112,7 10,0 12,9 0 

2016 675,6 2,5 5808,9 8598,3 156,0 230,9 69,5 44,6 0 
*
Примітка: дані відсутні.  
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Всебічне відображення тенденцій становлення ринку аграрного 

страхування потребує здійснення аналізу його ключових показників у 

територіальному, галузевому та інституціональному вимірах. Дослідження 

територіальних аспектів розвитку страхування сільськогосподарської продукції 

свідчить про широкий діапазон обсягів страхового покриття у розрізі областей 

України. За 2012–2016 рр. лідерами аграрного страхування були Вінницька, 

Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська та Хмельницька області. Їх 

частка у загальній структурі страхового ринку за кількістю укладених 

договорів страхування становить 41,6 %, за обсягом ліміту відповідальності 

страховиків – 47,1 % та за сумою сплачених страхових премій – 44,2 %. 

Галузевий аналіз ринку аграрного страхування засвідчує, що за 

досліджуваний період найактивніше приймалися на страхування зернові 

(пшениця, ячмінь, кукурудза), зернобобові (соя) та технічні культури 

(соняшник, ріпак, цукрові буряки). Об’єктивними параметрами, що 

відображають економічні взаємовідносини між основними учасниками 

страхового процесу є такі: страхова сума та страхова премія на 1 га. Зокрема, 

найбільші ліміти відповідальності страхових компаній зафіксовано у 2016 р., 

при страхуванні озимої пшениці – 5813,33 грн, ярого ячменя – 13564,99 грн, 

соняшнику –15224,75 грн. Водночас, страхові премії на застрахованій площі 

відображають плату страхувальників за передачу лімітів відповідальності 

страховику. У 2016 р. зазначена плата (сума премій) щодо озимої пшениці 

становила 209,42 грн; ярого ячменя – 229,38 грн; соняшнику – 267,47 грн. 

Для комплексного висвітлення тенденцій розвитку аграрного страхування 

проаналізовано діяльність страхових компаній, які закладають необхідне 

підґрунтя для функціонування страхового ринку. У 2012–2016 рр. свої послуги 

надавали 21 страхова компанія (це за умов, що зальна їх кількість становила 

близько 300 од.), з яких лише чотири (ПрАТ “УАСК АСКА”, ПрАТ “СК 

“Брокбізнес”, ПрАТ “АСК “ІНГО Україна”, та ПрАТ “СК “PZU Україна”) 

здійснювали страхову діяльність на постійній основі. Порівняння показників 

(страхових премій, виплат, збитковості страхової суми тощо) засвідчило 

достатньо сприятливі умови для введення страхового бізнесу. Однак, у 2012 та 

2016 рр. було зафіксовано факти перевищення страхових виплат на 1 га 

застрахованої площі над антологічними показники страхових премій у ПрАТ 

“АСК “ІНГО Україна” та ПрАТ “УАСК АСКА” на 142,72 % та 123,05 %, 

відповідно. Наведені дані дають підстави стверджувати, що зазначений вид 

страхування є достатньо ризикованим як для потенційних страхувальників, так 

і страхових компаній, що потребує узгодження їх позицій відносно посилення 

відповідальності за розподіл ризиків у просторі та часі.  

Здійснення кореляційно-регресійного аналізу дозволило виявити 

причинно-наслідкові зв’язки на ринку аграрного страхування. Результати 

кореляційної залежності між розміром застрахованих площ (y), економічними 

показниками діяльності сільськогосподарських підприємств (x1) та показниками 

розвитку страхового ринку (x2) свідчать про існування зв’язку між такими 

параметрами: прибуток на 1 підприємство (r = 0,466); прибуток на 1 га 

(r = 0,438); страхова сума на 1 договір (r = 0,730) та страхова премія (r = 0,659). 
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Звідси можна стверджувати, що подальший розвиток аграрного страхування в 

Україні залежатиме від наявності у товаровиробників достатнього обсягу 

вільних обігових коштів, частина з яких може спрямовуватися на страхування, 

що забезпечить зростання ліміту відповідальності страхових компаній. 

Узагальнення результатів проведеного соціологічного дослідження серед 

керівників (спеціалістів) сільськогосподарських підприємств (Житомирської і 

Київської областей ) та фахівців страхових компаній засвідчує про їх позитивне 

ставлення до участі у страховому процесі, але за наявності певних умов. Для 

потенційних страхувальників такими умовами виявилися: зниження вартості 

страхових послуг (59,6 %); відновлення державного субсидування частини 

вартості страхових платежів (41,2 %); підвищення правових гарантій захисту 

майнових інтересів сільгоспвиробників (11,2 %). Водночас, страховики 

наголосили на доцільності зростання платоспроможного попиту серед 

сільгоспвиробників на страхові послуги (77,5 %), формування конкурентних 

переваг на страховому ринку (52,5 %) та підвищення економічної безпеки 

страхової компанії (35 %). 

Внаслідок застосування авторського методичного підходу оцінено 

потенціал поширення аграрного страхування у територіальному, галузевому та 

інституціональному вимірах. Для цього використано методику гіпотетичного 

передбачення таких параметрів, як застраховані площі, ліміти відповідальності 

страховиків (страхових сум) та страхові премії у межах10 %; 15 %; 25 %; 40 %; 

50 % реалізації існуючого потенціалу аграрного страхування в Україні. 

Розрахунки дали змогу виявити, що найбільший потенціал (за умов 50 % 

покриття страхуванням посівних площ) сконцентровано у Вінницькій 

(821,1 тис. га), Дніпропетровській (960,1 тис. га), Одеській (923,1 тис. га), 

Полтавській (859,80 тис. га) та Харківській (880,2 тис. га) областях, 

а найнижчий – у Закарпатській (95,1 тис. га), Івано-Франківській (185,7 тис. га) 

та Чернівецькій (152,9 тис. га) областях. 

Аналіз співвідношення рівня застрахованих до посівних площ 

сільськогосподарських культур у 2016 р. дає підстави констатувати, що він не 

перевищує 2,5 % (за виключенням озимої пшениці – 8,0 %; ріпаку – 3,16 %; 

цукрових буряків – 4,83 % та льону – 4,12 %). Встановлено, що для 

забезпечення 50 % страхового покриття посівних площ (основних зернових та 

технічних культур) постає необхідність у зростанні ліміту відповідальності 

страховиків у 20 разів, а страхових премій у –15,8 раза (табл. 2). Математичний 

опис даного процесу має наступний вигляд:  

 

K j
R p

S jP j 
100

,      (1) 

 

де Pj – потенційний розмір страхової премії у розрізі страхування j-тої 

сільськогосподарської культури, млн грн; Sj – посівна площа j-тої 

сільськогосподарської культури, тис. га; Kj 
 – розмір премії у розрахунку на 1 га 

при страхуванні j-тої сільськогосподарської культури, грн. 
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T j

P j
I j

100
  ,   (2) 

 

де Ij – потенційний розмір ліміту відповідальності у розрізі j-тої 

сільськогосподарської культури, млн грн; Tj – страховий тариф у розрізі j-тої 

сільськогосподарської культури, %. 
 

 Таблиця 2 

Оцінювання потенціалу розвитку страхування в рослинництві 

Сільськогос-
подарська 
культура У

м
о
в

н
і 

п
о
зн

а
ч

ен
н

я
 

Фактичні 
дані 

за 2016 р. 

Відношення 
застрахованих 

площ 
до посівних, 
2016 р. (%) 

Розрахунковий потенціал 
розвитку страхування 
сільськогосподарських 
культур за умов 50 % 

покриття посівних площ 

Пшениця 
озима 

Q 481,1 

8,0 

3006,5 

S 2796,6 17500,0 

P 100,7 630,0 

Кукурудза 

Q 34,5 

0,8 

2143,0 

S 525,0 26170,0 

P 4,2 261,7 

Соняшник 

Q 72,1 

1,19 

3036,5 

S 1098,0 42088,1 

P 19,3 812,3 

Ріпак 

Q 27,5 

3,16 

434,5 

S 187,9 2976,4 

P 5,6 88,4 

Цукрові 
буряки 

Q 14,1 

4,83 

146,0 

S 357,4 2956,1 

P 5,8 60,6 

Інші 
культури 

Q 18,7 

1,2 

1676,5 

S 193,6 10413,6 

P 5,0 368,5 

Разом 

Q 648,0 

2,5 

10443,0 

S 5158,5 105849,5 

P 140,6 2221,5 

Примітка: Q – застрахована площа, тис. га; S – страхова сума, млн грн;  

P – страхова премія, млн грн.  

 

Дослідження свідчать про невикористаний потенціал багатьма 

страховими компаніями щодо надання відповідних послуг виробникам аграрної 

продукції. Так, за даними 2016 р. лише чотири страхові компанії (ПрАТ “АСК 

“ІНГО Україна”, ПрАТ “УАСК АСКА”, ПАТ “СК “Універсальна” та ПрАТ “СК 

“PZU Україна”) забезпечили майже 90 % страхового покриття 

сільськогосподарських площ. Використання наявного потенціалу розвитку 

аграрного страхування потребує вирішення таких проблемних питань: по-

перше, суттєвого нарощення економічної мотивації сільськогосподарських 

товаровиробників та страхових компаній; по-друге, формування 

взаємовигідних умов (страхові тарифи, ліміти відповідальності страховиків, 
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термінів страхування тощо) між стейкхолдерами страхового ринку; по-третє, 

урізноманітнення організаційно-правових форм (комерційне страхування, 

взаємне страхування та страхування на засадах державно-приватного 

партнерства) діяльності учасників страхового процесу.  

У четвертому розділі – “Інноваційні підходи до використання 

потенціалу аграрного страхування” – розроблено пропозиції щодо 

застосування сучасних імперативів управління бізнес-процесами на ринку 

аграрного страхування; запропоновано методику ідентифікації пріоритетності 

спільних та індивідуальних інтересів учасників страхового процесу; на основі 

оцінювання факторів впливу функціонування ринку аграрного страхування за 

результатами SWOT-аналізу обґрунтовано доцільність використання 

страховими компаніями різноманітних цінових стратегій; зосереджено увагу на 

урізноманітненні каналів збуту і формуванні сучасних маркетингових 

комунікацій на страховому ринку аграрного страхування; побудовано модель 

капіталізації страхових компаній. 

Результати дослідження стану розвитку ринку аграрного страхування 

вказують на необхідність використання інноваційних підходів до формування 

страхових відносин у сільській місцевості. Серед таких підходів обґрунтовано 

доцільність використання запропонованої моделі управління бізнес-процесами 

на страховому ринку, в основу якої закладено послідовність організаційних, 

економічних та управлінських заходів, орієнтованих на забезпечення розподілу 

ризиків і відповідальності між усіма суб’єктами страхового ринку (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Модель управління бізнес-процесами  

на ринку аграрного страхування 

 

Активізація процесу взаємодії учасників аграрного страхування потребує 

трансформації від структурно-функціональної до процесно-орієнтованої моделі 

управління страховою компанією, що зумовлено необхідністю організації таких 

бізнес-процесів, які здатні генерувати максимальну цінність і корисність для 

Управління доходами та трансакційними витратами страховика 

Організація процесу бюджетування в страховій компанії 

Розробка  

страхових продуктів 

та їх диверсифікація  

 

Урегулювання майнових 

претензій 

 

Аутсорсинг бізнес-процесів в аграрному страхуванні 

Укладання та переукладання договорів з аграрного страхування 

Формування страхового портфелю страховика 

Забезпечення 
платоспроможності  

і ліквідності страховика 
 

Розрахунок і виплата страхового відшкодування страхувальникам  

(або третім особам) у разі настання страхової події 

 

Перестрахування сільськогосподарських ризиків 

Андеррайтинг ризиків 
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всіх суб’єктів страхового процесу. Ефективність реалізації представленої 

моделі нерозривно пов’язана з використанням інноваційних інструментів 

управління бізнес-процесами, а саме: 1) аутсорсингу для позбавлення страхових 

компаній невластивих для них функцій та концентрації їх уваги виключно на 

розширенні страхового покриття сільськогосподарських ризиків; 

2) диверсифікації страхових послуг, орієнтованих на урізноманітнення каналів, 

видів і форм взаємодії суб’єктів ринку аграрного страхування та їх мотивування 

до своєчасної локалізації ймовірних ризиків за допомогою інструментів 

мікрострахування, страхування, а також перестрахування; 3) реінжинірингу, 

спрямованого на максимальне задоволення потреб сільгоспвиробників у 

страховому захисті. Очевидно, що дієвість управління бізнес-процесами 

залежить, передусім, від спроможності своєчасно нейтралізовувати ймовірні 

ризики як страхових компаній, так і страхувальників.  

Виокремлення чотирьох блоків бізнес-процесів (організаційних, 

фінансових, маркетингових та інформаційних) із застосуванням показників 

кореляції та чутливості (бетта-коефіцієнт) дозволило розрахувати коефіцієнт 

пріоритетності спільних та індивідуальних майнових інтересів учасників ринку 

аграрного страхування (рис. 6). Інтерпретація даного коефіцієнта базується на 

гіпотезі: якщо всі коливання результативної ознаки позначити за 1 (або за 

100 %), то виникає можливість оцінити вплив фактора (xi) на формування 

пріоритетності того чи іншого бізнес-процесу. Запропонована методика сприяє 

структуризації бізнес-процесів і формуванню клієтоорієнтованої страхової 

компанії. 
 

 
 

Рис. 6 . Ідентифікація пріоритетності спільних та індивідуальних 

майнових інтересів учасників ринку агарного страхування 

Майнові інтереси страхувальників 

Виконання страховиком своїх обов’язків 

перед страхувальниками  

за договорами страхування (0,3363). 

Формування цінової і збутової стратегії 

страховика (0,1149). 

Проведення освітньої та інформаційної 

діяльності серед потенційних 

страхувальників (0,0392). 

 

Майнові інтереси страхових компаній 

Акумулювання страхових платежів та їх 

трансформація у страхові резерви (0,6089). 

Конкретизація тактичних і стратегічних 

цілей функціонування страховика  

на ринку аграрного страхування (0,1275). 

Розробка правил та умов страхування 

сільськогосподарських ризиків (0,1213). 

Спільні майнові інтереси страховиків та страхувальників 

Забезпечення просування і позиціонування продуктів на страховому  

ринку (0,3448; 0,1149). 

Взаємодія страхових компаній з інституціями (державними  

і недержавними) щодо збору й аналізу інформації для оцінювання 

ймовірних ризиків (0,3417; 0,1788). 
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Оцінку факторів впливу на розвиток ринку аграрного страхування 

здійснено на основі результатів соціологічного дослідження, які дозволили 

визначити сильні сторони розвитку страхових відносин в аграрній сфері: 

забезпечення еквівалентності розподілу ризиків і відповідальності, 

впровадження інноваційних страхових продуктів, а також формування попиту і 

пропозиції на страхові послуги. До слабких сторін аграрного страхування 

віднесено наступне: недостатній рівень платоспроможності потенційних 

страхувальників та недосконалість нормативно-правового забезпечення. 

Виокремлено потенційні можливості розвитку страхового ринку, які полягають 

у здійсненні державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції 

та зростанні платоспроможного попиту на страхові послуги потенційних 

страхувальників. Серед існуючих загроз виділено низький рівень капіталізації 

страховиків та високу ймовірність виникнення сільськогосподарських ризиків.  

За даними SWOT-аналізу сформовано альтернативні цінові стратегії на 

ринку аграрного страхування (табл. 3). Прийняття рішення щодо використання 

тієї чи іншої стратегії має здійснюватися з урахуванням наявного попиту на 

страхові послуги, рівня їх інноваційності, а також ризикогенності об’єкта 

страхування та періоду аграрного страхування (зимово-весняний чи літньо-

осінній). Поєднання різних цінових стратегій на страховому ринку створює 

додаткові конкурентні переваги страховим компаніям на середньо- та 

довгострокову перспективу (розширення страхового поля страховика, 

зростання сум акумульованих платежів тощо). 

Таблиця 3 

Порівняння цінових стратегій на ринку аграрного страхування  

Вид стратегії 
Маркетингова 

мета 

Порівняння переваг і недоліків  

від застосування цінових стратегій на ринку 

аграрного страхування  

переваги  недоліки  

Стратегія 

максимально 

можливих тарифів  

Максимізація 

прибутку 

страховика 

Створює можливості 

для отримання 

страховиком 

додаткових сум 

платежів  

у короткостроковому 

періоді  

Знижує доступність 

потенційних 

страхувальників  

до захисту їх майнових 

інтересів  

Стратегія 

оптимізації 

співвідношення 

між ціною та 

якістю страхових 

продуктів  

Забезпечення 

відповідності  

між ціновими  

та якісними 

характеристиками 

страхових продуктів 

Сприяє збалансованості 

страхових інтересів  

у часі та просторі 

учасників страхового 

процесу  

Не виявлено  

Стратегія 

диверсифікації 

страхових тарифів  

Створення 

сприятливих умов 

для заохочення 

аграріїв до 

страхового 

процесу 

Надає можливості 

страховикам 

здійснювати гнучке 

ціноутворення щодо 

вартості послуг  

з аграрного страхування 

Широка диверсифікація 

страхових тарифів 

може загрожувати 

збалансованості 

страхового портфеля 

страховика  
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Подальша активізація страхових відносин в аграрній сфері потребує 

широкого використання комунікаційних технологій (реклама, стимулювання 

збуту, паблік рилейшинз тощо) та урізноманітнення каналів збуту відповідних 

послуг для підвищення ділової зацікавленості потенційних страхувальників у 

страховому захисті. Ефективна збутово-розподільча та комунікаційна політика 

страхових компаній суттєво підвищує результативність маркетингових заходів, 

спрямованих на використання реклами страхових послуг, застосування 

сучасних технологій обміну інформації.  

У п’ятому розділі – “Пріоритети формування і функціонування ринку 

аграрного страхування в Україні” – обґрунтовано стратегічні орієнтири 

модернізації ринку аграрного страхування; відображено необхідність 

посилення ролі товариств взаємного страхування і страхових кооперативів у 

процесі диверсифікації страхового захисту виробників аграрної продукції; 

визначено за доцільне здійснення активізації взаємовідносин між прямими 

(страховики, страхувальники і посередники) та опосередкованими (державні 

установи і недержавні організації) учасниками страхового процесу на засадах 

державно-приватного партнерства; акцентовано увагу на необхідності 

посилення соціальної відповідальності суб’єктів страхових правовідносин; 

здійснено прогнозування основних параметрів ринку аграрного страхування.  

Досягнення стратегічних орієнтирів розвитку ринку аграрного 

страхування потребує його модернізації, що передбачає вжиття комплексу 

взаємодоповнюючих заходів, орієнтованих на коротко- і середньострокову 

перспективу. Реалізація цих заходів має здійснюватись у площині поєднання 

економічних інтересів стейкхолдерів страхового ринку. Вони мають 

базуватися, передусім, на забезпечені транспарентності страхових відносин, 

формуванні сучасної інфраструктури захисту прав споживачів страхових 

послуг та відтворенні актуарної збалансованості між основними суб’єктами 

аграрного страхування тощо (рис. 7).  

Важлива роль у вирішенні окреслених питань належить процесу взаємодії 

державних і недержавних інституцій страхового ринку. В основі якої має 

започаткуватися діяльність відповідного Агентства при Міністерстві аграрної 

політики та продовольства України, а також створенні національної аналітичної 

мережі моніторингу надзвичайних подій у сільському господарстві. Послідовне 

впровадження складових модернізації ринку аграрного страхування дозволить 

не лише посилити страховий захист сільськогосподарських товаровиробників, а 

й забезпечити необхідні умови для підвищення інвестиційної привабливості 

аграрного сектору економіки. 

Розвиток сучасної інфраструктури страхових відносин в агробізнесі 

потребує посилення ролі некомерційних інститутів на страховому ринку. 

Професійна діяльність товариств взаємного страхування та страхових 

кооперативів дозволить розширити доступ потенційних страхувальників до 

відповідних послуг на засадах конкуренції, добровільності й доступності. 

Пріоритетність завдань функціонування некомерційних страхових установ 

полягає в урізноманітненні можливостей (у порівнянні з класичними 

страховими компаніями) щодо покриття страхуванням сільськогосподарських 
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ризиків та забезпечення прозорості формування і використання фінансових 

ресурсів зазначених інститутів, оскільки страховики й страхувальники 

поєднуються в одній особі. 
 

 

Рис. 7. Стратегічні орієнтири модернізації ринку  

аграрного страхування 

 

Стратегічним вектором подальшого розвитку ринку аграрного 

страхування має стати впровадження державно-приватного партнерства. 

Поєднання зусиль комерційних і некомерційних установ стимулюватиме ділову 

та інвестиційну активність стейкхолдерів страхового ринку щодо своєчасної 

протидії ризикам природного й антропогенного характеру. Враховуючи роль і 

значення різних учасників в організації страхового процесу, виокремлено 

основні етапи імплементації партнерства між державою та суб’єктами 

страхового бізнесу, зміст яких полягає у формуванні законодавчого поля для 

реалізації моделі державно-приватного партнерства у сегменті аграрного 

страхування, обґрунтуванні основних критеріїв, умов і правил взаємодії між 

суб’єктами страхування за участю держави та здійсненні розподілу 

повноважень між державним та приватним секторами.  

З метою виявлення тенденцій становлення аграрного страхування, 

здійснено прогнозування співвідношення застрахованих до посівних 

сільськогосподарських площ на період 2019–2023 рр. (рис. 8). Моделюючи 
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альтернативні підходи до його подальшого функціонування, встановлено 

можливість розвитку двох варіантів подій. Перший варіант не передбачає 

участі державної підтримки аграрного страхування. За таких умов зростання 

показників застрахованих площ протягом прогнозного періоду у порівнянні з 

показниками 2017 р. суттєво не зміняться. Другий варіант враховує наявність 

використання державної підтримки на рівні 50 % компенсації вартості 

страхового платежу, що дозволить забезпечити зростання вищезазначеного 

показника відповідно у 5,2 раза (з 657,1 у 2017 р. до 3411,6 тис. га у 2023 р.). 

Результати проведеного прогнозування свідчать про доцільність використання 

державної підтримки, спрямованої на розвиток страхування 

сільськогосподарської продукції у напрямі нейтралізації негативного впливу 

економічних, соціальних та екологічних ризиків. 

 

 

Рис. 8. Прогнозні сценарії співвідношення застрахованих площ  

до посівних на ринку аграрного страхування  
 

Для забезпечення прискореної трансформації взаємовідносин між 

стейкхолдерами ринку аграрного страхування постає необхідність у розробці 

“дорожньої карти” на 2019–2023 рр. (табл. 4). Її змістовне наповнення полягає у 

формуванні пріоритетних заходів та отриманні очікуваних результатів від взаємодії 

страхових компаній і страхувальників (виробників сільськогосподарської 

продукції) та держави (в особі центральних або місцевих органів влади) з 

приводу їх (прямої та опосередкованої) участі у страховому процесі.  

Послідовність реалізації положень зазначеного “плану дій” базується на 

наступному: активному залученні та заохоченні страхових компаній до 

розробки і надання інноваційних послуг у сфері аграрного страхування; 

удосконаленні страховиками процесу ідентифікації сільськогосподарських 

ризиків та їх оцінювання на предмет можливого страхування; здійсненні 
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актуарної збалансованості між учасниками аграрного страхуванні своєчасному 

урегулюванню економічних інтересів суб’єктів страхування на етапах 

укладання і виконання умов договірних зобов’язань. Водночас, серед 

потенційних страхувальників актуальними постають проблеми щодо 

підвищення їхньої освітньої та інформаційної обізнаності щодо можливостей 

страхового захисту, забезпечення оптимального вибору страхового покриття з 

позиції вартості страхування, ліміту відповідальності страховика й термінів 

страхування, а також підвищення платоспроможного попиту сільгоспвиробників 

на страхові послуги. Важлива роль у здійсненні регуляторної політики належить 

державі, суть якої полягає у сприянні реалізації існуючого потенціалу розвитку 

аграрного страхування, конкретизації положень на законодавчому рівні 

порядку надання державної підтримки за умов страхування 

сільськогосподарської продукції та ініціювання процесу посилення соціальної 

відповідальності учасників страхового ринку. 

Таблиця 4 

“Дорожня карта” трансформації взаємовідносин  

стейкхолдерів ринку аграрного страхування на 2019–2023 рр. 

№ 

з/п 
Пріоритетні заходи Очікувані результати 

Страхові компанії 

1 

Ставлення до аграрного страхування  

з позиції необхідності своєчасної та 

ефективної протидії с.-г. ризикам  

Освоєння нових та розширення існуючих 

ринків збуту страхових послуг, посилення 

конкуренції між страховими компаніями 

2 

Здійснення диверсифікації послуг  

за різними критеріями: галузей с.-г., 

видів, об’єктів і періоду страхування  

Наявність вибору у потенційних 

страхувальників щодо обрання оптимального 

варіанту покриття страхуванням с.-г. ризиків 

3 

Удосконалення маркетингових, 

інформаційних та комунікаційних 

технологій для взаємодії учасників 

страхового процесу  

Доступність інформації, необхідної для 

прийняття зваженого рішення виробниками  

с.-г. продукції щодо доцільності страхування  

та вибору відповідного страховика  

Страхувальники (виробники с.-г. продукції) 

1 
Підвищення освітньої та інформаційної обізнаності у сфері використання страхових 

послуг  

2 Усвідомлення економічної доцільності інвестування ресурсів у страховий захист  

3 
Спроможність оптимального вибору страхового покриття з позиції вартості 

страхування, ліміту відповідальності страховика та термінів страхування  

Держава (/або місцеві органи самоврядування) 

1 

Створення умов для реалізації 

існуючого потенціалу розвитку 

аграрного страхування в Україні  

Розширення страхового покриття с.-г. ризиків, 

посилення страхового захисту 

страхувальників, підвищення капіталізації 

страхових компаній  

2 

Впровадження державно-приватного 

партнерства на ринку аграрного 

страхування 

Формування колегіальної відповідальності  

за розподіл ризиків з використанням 

механізму страхування  

3  Запровадження повноцінного ринку 

землі в Україні  

Сприяння активізації використання аграрного 

страхування у протидії с.-г. ризиків 
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Очікуваний результат від реалізації “дорожньої карти” вбачається у 

вирішені стратегічного завдання, орієнтованого на зрівноваження страхових 

інтересів всіх учасників страхового процесу. Використання існуючого 

потенціалу розвитку ринку аграрного страхування потребує активізації зусиль 

та системної взаємодії комерційних та некомерційних страхових інститутів, 

розрахованих на середню та довгострокову перспективи. Розроблені пропозиції 

мають носити системний характер та сприяти підвищенню безпечності 

виробництва сільськогосподарської продукції. 

 

ВИСНОВКИ 

  

У дисертації викладено теоретичні узагальнення та запропоновано нові 

можливості вирішення організаційно-економічних проблем, пов’язаних з 

формуванням та функціонуванням ринку аграрного страхування в Україні. 

Проведені дослідження дозволили отримати висновки теоретико-

методологічного і науково-практичного спрямувань. Їх сутність і послідовність 

полягає у наступному: 

1. Еволюція теорії страхування базується на наукових концепціях, 

орієнтованих на посилення ролі страхових відносин у суспільстві. Враховуючи 

особливості організації процесу страхування, його економічний зміст, слід 

розглядати з позиції формування дво- або багатосторонніх соціально-

економічних відносин учасників ринку страхових послуг, спрямованих на 

здійснення зрівноваженого розподілу та перерозподілу ризиків і 

відповідальності у просторі та часі. Використання можливостей страхування у 

процесі нейтралізації ризиків забезпечує дієвість механізму відшкодування 

непередбачених втрат, пов’язаних із настанням страхових подій, і підвищує 

спроможність формування безпечного страхового середовища на макро-, мезо- 

та мікрорівнях.  

2. Теоретично доведено, що системоформуючими чинниками 

взаємовідносин учасників страхового ринку виступають такі його атрибути: 

попит, пропозиція, ціна, конкуренція, інфраструктура та державне 

регулювання. Виходячи з сутності та особливостей функціонування ринку 

аграрного страхування, обґрунтовано концептуальні положення системної 

взаємодії структурних та інфраструктурних суб’єктів страхових відносин, до 

яких віднесено конкретизацію стратегічної мети, визначення принципів, 

пріоритетів та відповідного інструментарію забезпечення процесу страхування. 

Застосування парадигмального підходу сприятиме формуванню паритетних 

відносин між суб’єктами страхування для зниження рівня ризикогенності 

виробництва сільськогосподарської продукції.   

3. Встановлено, що існує необхідність формування інституціонального 

середовища ринку аграрного страхування на основі поєднання формальних 

(законодавчі та підзаконні норми, договірні умови страхування тощо) й 

неформальних (морально-етичні цінності, ділова та страхова культура) 

обмежень. Взаємодія інституцій страхового ринку орієнтована на створення та 

узгодження норм та правил страхової діяльності щодо сучасного 
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інфраструктурного забезпечення, управління трансакційними витратами 

страхових компаній, використання синергії системної взаємодії суб’єктів 

страхового ринку як прямих (страховиків, страхувальників і посередників), так 

й опосередкованих (державних установ і недержавних організацій). Поєднання 

вказаних заходів сприятиме зрівноваженому розподілу  сільськогосподарських 

ризиків на основі консолідації можливостей страхування.   

4. Теоретико-методологічні положення формування страхового ринку 

ґрунтуються на організаційно-економічних засадах управління страховими 

відносинами в аграрній сфері. Зокрема, відображено необхідність застосування 

ієрархічних рівнів інституціональних трансформацій, зміст яких полягає у 

забезпеченні зростання взаємодовіри суб’єктів ринку, встановленні 

консолідованої відповідальності учасників страхового процесу, створенні умов 

для функціонування прозорого, зрівноваженого страхового середовища в 

аграрній сфері. Для мотивування взаємовигідних страхових відносин слід 

використовувати методологічні принципи аграрного страхування. Такі 

принципи вказують на необхідність забезпечення паритетності інтересів 

(актуарної збалансованості) учасників, їх добровільної участі у страховому 

процесі, доступності потенційних страхувальників до широкого спектру 

страхових послуг, а також субсидіарності, заснованої на співучасті державних і 

позадержавних інституцій страхового ринку щодо протидії ймовірним ризикам.   

5. Рушійною силою розвитку аграрного страхування слід вважати 

страховий інтерес. Поєднання різних видів страхових інтересів (економічних, 

соціальних й екологічних) учасниками ринку стимулює процес збалансування 

попиту та пропозиції на відповідні послуги, що сприяє розширенню страхового 

покриття сільськогосподарських ризиків і здійсненню їх відповідного 

розподілу. Визначальною умовою прояву страхового інтересу для виробників 

аграрної продукції є, передусім, посилення та урізноманітнення їх страхового 

захисту, а для страхових компаній – додаткові можливості щодо формування 

ресурсної бази з метою подальшого виконання їх зобов’язань у межах 

договорів аграрного страхування. 

6. Посилення стратегічних позицій страхових компаній на ринку потребує 

використання комплексу маркетингу. Він має реалізовуватися у певній 

послідовності, що передбачає, передусім, формування конкурентного 

асортименту страхових продуктів, орієнтованих на задоволення різноманітних 

потреб сільськогосподарських виробників у страховому захисті. Визначальна 

роль в активізації діяльності суб’єктів страхового ринку належить реалізації 

інової політики на засадах актуарної збалансованості, що уможливлюється 

шляхом узгодження ключових параметрів між вартістю страхування та лімітом 

відповідальності страховиків. Важливою складовою комплексу маркетингу 

виступає позиціонування страхових послуг для забезпечення фізичного доступу 

до них потенційних страхувальників. Подальше розширення обсягів надання 

страхових послуг потребує застосування комунікаційних технологій (реклама, 

стимулювання збуту, паблік рилейшинз тощо) для налагодження 

взаємовигідних відносин між суб’єктами аграрного страхування.  
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7. Становлення ринку аграрного страхування в Україні за останнє 

десятиліття характеризується певними позитивними тенденціями, зокрема 

збільшенням лімітів відповідальності (страхових сум) страхових компаній та 

акумульованих страхових платежів. Водночас, страховий ринок потребує 

подальшої ділової активізації його учасників, зважаючи на досить низький 

рівень співвідношення застрахованих до посівних площ, який за період 

дослідження не перевищував 2,7 %. Несприятливими чинниками, які негативно 

впливали на становлення страхування сільськогосподарської продукції, були 

такі: висока ризикогенність даного виду страхування для суб’єктів ринку, 

недосконалість інституціонального та інфраструктурного забезпечення 

страхового процесу, відсутність державної підтримки тощо. 

8. Для відображення стану та перспектив розвитку страхування 

сільськогосподарської продукції доцільно здійснювати оцінку потенціалу  

ключових параметрів (застрахованих площ, страхових сум та премій) у 

територіальному, галузевому та інституціональному вимірах. Визначено, що 

найбільш прийнятним, з позиції майнового захисту, є забезпечення страхового 

покриття посівних площ на рівні 50 % (у 2016 р. він становив лише 2,5 %). За 

таких умов розмір страхової суми необхідно збільшити майже у 25 разів, а 

загальну суму акумульованих премій – у 20 разів. 

9. Запропоновано концептуальний підхід до управління бізнес-процесами 

на ринку аграрного страхування, в основу якого закладено спроможність до 

підвищення інвестиційної активності учасників страхового процесу. 

Запровадження даного підходу слід здійснювати за допомогою інноваційних 

інструментів управління (аутсорсинг, реінжиніринг) диверсифікації страхових 

послуг, виокремлення каналів, видів та форм взаємодії суб’єктів ринку 

аграрного страхування, а також своєчасної локалізації ймовірних ризиків у 

процесі розподілу відповідальності між його учасниками. Впровадження 

сучасних імперативів управління бізнес-процесами передбачає розмежування 

понять “цінності” і “корисності” для ідентифікації ключових потреб 

стейкхолдерів страхового ринку.  

10. Доведено, що прийняття управлінських рішень у сфері формування 

клієнтоорієнтованої страхової компанії потребує ідентифікації пріоритетності 

спільних та індивідуальних інтересів учасників аграрного страхування. На 

основі використання чотирьох блоків бізнес-процесів (організаційних, 

фінансових, маркетингових та інформаційних) із застосуванням кореляційно-

регресійного і матричного аналізу сформовано рейтинг балів ключових 

аргументів участі страхових компаній в аграрному страхуванні: 

1) спроможність акумулювання платежів і формування резервів як основи 

гарантування їх економічної безпеки (28,278 балів); 2) просування і 

позиціонування продуктів на страховому ринку (23,457 балів). Водночас, для 

страхувальників такими аргументами є наступні: 1) виконання страховиком 

своїх обов’язків за договорами страхування (19,995 бала); 2) розробка і 

реалізація страхових продуктів, відповідно до обраного сегменту ринку 

страхування (17,893 бала). Результати оцінки пріоритетності зазначених бізнес-

процесів свідчать про можливість отримання синергетичного ефекту системної 
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протидії учасників страхового ринку виникненню потенційних ризиків в 

аграрній сфері. 

11. Порівняння цінових стратегій доцільно проводити за допомогою 

SWOT-аналізу, який дозволяє здійснити комплексний розгляд різних факторів 

впливу позитивних і негативних чинників (як внутрішніх, так і зовнішніх) на 

функціонування ринку аграрного страхування. Критеріями вибору цінової 

стратегії, крім динаміки попиту і пропозиції на відповідні послуги, виступають 

рівень ризикогенності об’єкта, а також період аграрного страхування (зимово-

весняний чи літньо-осінній). Для посилення конкурентних переваг страхових 

компаній на середньо- та довгострокову перспективу прийнятним варіантом 

визнано можливість поєднання різних цінових стратегій, а саме: 

1) максимально можливих тарифів; 2) оптимізації між ціною та якісними 

характеристиками страхових продуктів, 3) диверсифікованих тарифів. 

12. Стратегічними орієнтирами розвитку ринку аграрного страхування 

слід вважати його модернізацію, послідовність даного процесу трансформацій, 

пов’язаних із забезпеченням транспарентності страхових відносин, 

диверсифікації страхових послуг, формуванням сучасної інфраструктури 

страхового середовища. Такі заходи сприятимуть реалізації системного підходу 

до модернізації, що уможливлює процес збалансування соціально-економічних 

та морально-етичних взаємовідносин між суб’єктами страхового процесу. 

13. Невід’ємною умовою подальшого розвитку страхових відносин в 

аграрній сфері є піднесення ролі товариств взаємного страхування та страхових 

кооперативів в агробізнесі. Ключовими перевагами функціонування 

некомерційних страхових інститутів слід визнати: 1) можливість 

самоорганізації страхувальників заради протидії та нейтралізації ймовірних 

ризиків; 2) гнучкий підхід до ціноутворення на страхові послуги та ширші 

можливості (у порівняні зі страховими компаніями класичного типу) щодо 

покриття страхуванням сільськогосподарських ризиків; 3) здійснення 

прозорого розподілу доходів і витрат між учасниками страхового процесу, 

оскільки страховики та страхувальники виступають в одній особі. Доцільність 

таких структурних трансформацій на ринку аграрного страхування набуває 

особливої актуальності в умовах посилення процесів економічної 

децентралізації та розвитку місцевого самоврядування в Україні, що створить 

додаткові можливості для розширення страхового покриття 

сільськогосподарських ризиків. 

14. Для осучаснення процесу взаємодії стейкхолдерів ринку аграрного 

страхування доцільно поширювати державно-приватне партнерство. У 

результаті координації зусиль та взаємодії комерційних та некомерційних 

страхових інститутів можливе вирішення певних проблем, пов’язаних з 

організацією страхового процесу. По-перше, у потенційних страхувальників 

з’явиться необхідний ресурс для покриття частини вартості страхових послуг. 

По-друге, для страхових компаній розширюються можливості покриття 

страхуванням сільськогосподарських ризиків. По-третє, держава (в особі 

центральних або місцевих органів влади), субсидуючи аграрне страхування, 

сприяє посиленню страхового захисту сільгоспвиробників, що підвищує рівень 
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продовольчої безпеки в країні. Використання окреслених переваг державно-

приватної форми страхових відносин дозволяє інтерпретувати її як інноваційний 

вектор стратегічного розвитку ринку аграрного страхування в Україні. 

15. Формування та функціонування національного ринку аграрного 

страхування вказує на об’єктивну необхідність реалізації розробленої 

“дорожньої карти”. Її змістовне наповнення передбачає систему узгоджених та 

послідовних трансформацій економічного, інфраструктурного, соціального та 

етичного характеру, спрямованих на забезпечення цілеспрямованості стратегій 

й тактичних дій страхових компаній, страхувальників та держави щодо 

зрівноваженого розподілу між ними ризиків й відповідальності з одночасним 

посиленням страхового захисту сільськогосподарських товаровиробників. 

Узагальнюючий результат такої співпраці полягає у досягненні паритетності 

економічного, соціального та екологічного розвитку сільських територій. 
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АНОТАЦІЯ  

 

Віленчук О. М. Організаційно-економічні засади формування та 

функціонування ринку аграрного страхування. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Житомирський національний агроекологічний університет Міністерства освіти 

і науки України, Житомир, 2019. 

Досліджено теоретико-методологічні та науково-практичні аспекти 

становлення організаційно-економічних засад формування і функціонування 

ринку аграрного страхування. Сформульовано концептуальні положення 

системної взаємодії структурних та інфраструктурних суб’єктів страхового 

процесу. Відображено базові методологічні, організаційні і управлінські 

підходи до розвитку страхових відносин в аграрній сфері. 

Здійснено комплексну діагностику стану розвитку аграрного страхування 

в Україні, яка вказує на необхідність посилення ділової та інвестиційної 

активності його учасників. Розроблено пропозиції інноваційного спрямування 

щодо реалізації існуючого потенціалу страхування сільськогосподарської 

продукції. Обґрунтовано стратегічні орієнтири модернізації ринку аграрного 

страхування, які базуються на системних трансформаціях для послідовного 

удосконалення взаємодії стейкхолдерів страхового процесу.  

Ключові слова: сільськогосподарські товаровиробники, ризикогенність, 

ринок аграрного страхування, інфраструктура ринку, попит і пропозиція на 

страхові послуги, страховий захист, стейкхолдери страхового ринку. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Виленчук А. Н. Организационно-экономические основы формирования 

и функционирования рынка аграрного страхования. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным 

хозяйством. Житомирский национальный агроэкологический университет 

Министерства образования и науки Украины, Житомир, 2019. 

Исследованы теоретико-методологические и научно-практические 

аспекты становления организационно-экономических основ формирования и 

функционирования рынка аграрного страхования. Сформулированы 

концептуальные положения системного взаимодействия структурных и 

инфраструктурных субъектов страхового процесса. Отражены базовые 

методологические, организационные и управленческие подходы к развитию 

страховых отношений в аграрной сфере. 

Осуществлена комплексная диагностика состояния развития аграрного 

страхования в Украине, которая указывает на необходимость усиления деловой 

и инвестиционной активности его участников. Разработаны предложения 

инновационного направления по реализации существующего потенциала 

страхования сельскохозяйственной продукции. Обоснованы стратегические 
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ориентиры модернизации рынка аграрного страхования, которые базируются на 

системных трансформациях для последовательного усовершенствования 

взаимодействия стейкхолдеров страхового процесса. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные товаропроизводители, 

рискогенность, рынок аграрного страхования, инфраструктура рынка, спрос и 

предложения на страховые услуги, страховая защита, стейкхолдеры страхового 

рынка. 

 

SUMMARY 

 

Vilenchuk O. M. The Organizational and Economic Fundamentals of the 

Agrarian Insurance Market Formation and Functioning. – Qualifying Research 

Paper as a Manuscript. 

A thesis for the scholarly degree of a Doctor of Economics within the major 

field 08.00.03 – Economics and Management of the National Economy. – Zhytomyr 

National Agroecological University, Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Zhytomyr, 2019. 

Theory-methodological and science-practical aspects of establishing the 

organizational and economic fundamentals of the agrarian insurance formation and 

functioning was researched. The key factors (demand, supply, price, infrastructure 

and the state custom regulation) are shown, which help to establish the market 

mechanism of risks’ distribution and redistribution between the interested insurance 

participants. The conceptual approach to the paradigm formation of the agrarian 

insurance functioning has been developed. The necessity of restoring the institutional 

environment based on the combination of formal and informal institutions, and using 

the synergy between the insurance market individuals, as direct (insurers, insured 

persons and intermediaries), so mediated (government agencies and non-

governmental organizations) was reasoned. Considering the specifics of the 

agricultural risks and insurance acceptance, their distinction is made on those that are 

subject to, and those that are not subject to insurance. 

It is formed the base, methodological, organizational and management 

approaches for insurance development in the agrarian sphere. The attention 

emphasizes on the need to create a three-level institutional transformations to develop 

a transparent and capable insurance environment in the countryside. Understanding of 

the economic essence of the insurance relations led to the need to justify the options 

of combining the insurance interests of participants, due to the objective risks and the 

possibilities perception of their neutralization with the help of insurance instruments. 

It is substantiated that the interests mentioned for the potential policyholders is the 

completeness of insurance protection. At the same time, the insurers are interested in 

expanding the insurance coverage of agricultural risks on the basis of safety, the 

probable risks’ symbiosis and the insurance operation’s profitability. The necessity to 

develop the insurance market using the concept of marketing has been proved. The 

starting point of this approach is based on a thorough study of demand for insurance 

services and proposals for their diversified assortment, ensuring proper positioning, 

promotion and provision of relevant services to the agrarian products’ producers.  
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Complex diagnostics of the agrarian insurance development state in Ukraine 

were carried out, the results of which indicate that this universal instrument of 

probable risks localization have not yet been properly used by producers. Using 

correlation-regression analysis, causal relationships were identified in the agrarian 

insurance market. The proposals for strengthening the business and investment activity 

of insurance market subjects by the integration of their efforts to increase quantitative 

and qualitative indicators of the insurance market are substantiated. The methodical 

approach to the estimation of territorial, branch and institutional insurance potentials, 

which is necessary for agricultural risks’ insurance cover expansion is offered. 

The recommendations of the innovative direction aimed at realization of the 

existing potential of agricultural products’ insurance are presented. Their essence is 

to use the proposed conceptual model of business process management and the use of 

modern tools (diversification, outsourcing, and reengineering) needed to create a 

transparent and mutually beneficial insurance environment in the agrarian sector. On 

the basis of the four types of business processes’ selection (organizational, financial, 

marketing and information) using correlation-regression and matrix analysis, the 

identification of the priority and common interests of the participants in the insurance 

market for the client-oriented model formation of the insurance company's 

development was identified. According to the SWOT-analysis results, proposals have 

been made regarding the need for insurance companies to use alternative price 

strategies (maximally possible tariffs, optimization between price and qualitative 

characteristics of insurance products and insurance tariffs diversification) for the 

growth of competitive positions for the nearest and strategic prospects.  

A strategic benchmark for the further agrarian insurance market functioning is 

the need to modernize it. It is substantiated that the institutional changes’ process 

should involve the implementation of systemic transformations aimed at improving 

the interaction of the insurance process subjects. The necessity of strengthening the 

role of mutual insurance societies and insurance cooperatives is reasoned. It is proved 

that for agricultural producers it is expedient to create non-profit insurance 

companies, it is possible to self-organize insurers with the purpose of counteracting 

and neutralizing probable risks, the insurance services’ availability policy formation. 

By modeling the alternative approaches to the further functioning of the agrarian 

insurance market, attention was focused on the state’s participation (in the person of 

central or local authorities) in subsidizing part of the insurance payments’ cost. It is 

determined that the state interaction with private insurance companies will provide an 

increase in the agricultural producers insurance protection. The transformation “road 

map” of the insurance market stakeholders’ relations was developed. It provides the 

coordination of economic, infrastructural, social and ethical nature interrelated 

measures, aimed at the consistent interaction between insurance companies, insurers 

and the state of effective and timely counteraction to the most diverse risks in the 

agrarian sector. 

Key words: agricultural commodity producers, riskgenicity, agrarian insurance 

market, market infrastructure, supply and demand of insurance’s services, insurance 

protection, the insurance market stakeholders. 
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