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Постановка проблеми. ринок аграрного страху-
вання в україні перебуває на етапі нормативно-право-
вого, інфраструктурного та інституціонального забез-
печення. Процес формування страхових відносин в 
аграрній сфері потребує наукової аргументації щодо 
методологічної узгодженості між усіма учасниками 
страхового ринку, адже в глобальному вимірі попит на 
сільськогосподарську продукцію у світі має сталу тен-
денцію до зростання, що зумовлює об’єктивну необ-
хідність активізації розвитку цього сегменту страху-
вання, орієнтованого на посилення майнового захисту 
вітчизняних товаровиробників від ймовірного впливу 
антропогенних, природно-кліматичних, екологічних, 
фінансово-економічних та інших ризиків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
вагомий внесок у розвиток теорії страхування загалом 
та аграрного страхування зокрема зробили такі вчені, 
як Ю.в. алескерова, о.о. Гаманкова, Ю.о. лупенко, 
М.в. Мних, о.в. слободянюк. однак питання відобра-
ження методології страхових відносин в аграрній сфері 
залишаються недостатньо висвітленим, що зумовлює 
потребу здійснення цього дослідження.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
обґрунтування методологічних орієнтирів подальшого 
функціонування страхових відносин в аграрній сфері.

Виклад основного матеріалу. у теорії та практиці 
страхування страхові відносини виникають щодо задо-
волення евентульної потреби, настання якої зумовлене 
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певною ймовірністю, тобто вона може бути реалізо-
вана, а може й ні, але в будь-якому разі вимагає страхо-
вого забезпечення. наявність такого забезпечення мож-
лива лише за умови формування страхових відносин. 
страхувальники, сплачуючи страхові платежі страхо-
викам, формують відповідні страхові фонди (страхові 
резерви), які виступають їх гарантією фінансової без-
пеки в разі виникнення страхової події. необхідність 
формування методологічних завдань, конкретизації 
етапів та визначення послідовності дослідження роз-
витку ринку аграрного страхування зумовлена пев-
ними причинами.

По-перше, постає завдання наукового обґрунтування 
сучасних підходів до формування та функціонування 
ринку аграрного страхування з огляду на наявні потреби 
та потенційні можливості його розвитку. Протягом три-
валого часу в україні використовувались різні форми і 
концепції розвитку аграрного страхування, але їх зміст 
був позбавлений цілісності та конкретної змістовності 
щодо забезпечення належного рівня страхового захисту 
селян та спроможності страхових компаній надавати 
якісні страхові послуги на цьому сегменті страхового 
ринку. Погоджуємося з науковою позицією М.в. Мниха, 
який стверджує, що «різноманітність концептуаль-
них підходів, критичні зауваження іноземних експер-
тів засвідчують, що проблема вимагає поглибленого 
вивчення, апробації та впровадження альтернативних 
варіантів. більшість кращих вітчизняних авторів тор-
каються аспектів стосовно самої проблеми без достат-
нього обґрунтування механізмів її реалізації» [3, с. 6–7].

По-друге, альтернативність страхових потреб стра-
ховиків та страхувальників (під час визначення стра-
хових тарифів, встановлення обсягу страхової відпо-
відальності, розрахунку розміру франшизи) вимагає 
дотримання методологічної впорядкованості щодо 
своєчасної ідентифікації, розроблення відповідних 
страхових продуктів та їх реалізації на ринку аграр-
ного страхування із забезпеченням збалансованості 
фінансово-економічних інтересів усіх учасників стра-
хового процесу. наявність економічних протиріч між 
суб’єктами страхування зумовлена самою природою 
страхових відносин. щодо цього р.т. Юлдашев акцен-
тує увагу на тому, що «протиріччя між основними 
інтересами страхувальника і страховика вирішуються 
утворенням страхового фонду». Продовжуючи цю 
думку, вчений зазначає, що «страхова компанія не вио-
кремлює частки для кожного страхувальника на випа-
док настання застрахованого ризику. страховий фонд 
слугує усім страхувальникам даної компанії: його 
метою є виплата за будь-яким ризиком, що настав» 
[5, с. 17]. тотожну наукову позицію має Ю.в. алеске-
рова, яка стверджує, що зазначена суперечність поля-
гає в тому, що і страхувальник, і страховик мають свої 
економічні інтереси у здійсненні страхування, які фак-
тично є протилежними [1, c. 76].

специфіка взаємовідносин між учасниками страхо-
вого процесу ґрунтується на узгодженні їхньої відпо-
відальності за ризики, що розподіляються відповідно 
до умов, визначених договором страхування. еконо-
мічно обґрунтована політика страховика повинна бути 
орієнтована на формування достатності ресурсів у часі 
та просторі для здійснення відшкодування за фактом 
настання страхових подій. для страхувальників цін-
ність страхового захисту полягає в мінімізації втрат 

власних ресурсів у разі виникнення збитків, спричи-
нених ризиками, що були прийняті на страхування. 
суперечливий характер страхових відносин потребує 
систематизації дій суб’єктів страхового ринку, спрямо-
ваних на узгодження можливих фінансово-економічних 
протиріч, пов’язаних з нейтралізацією ризиків, перед-
бачених умовами договору аграрного страхування.

По-третє, дослідження процесу формування страхо-
вих відносин потребує визначення можливостей само-
організації щодо розподілу ризиків та відповідальності 
між суб’єктами ринку аграрного страхування. у зв’язку 
з цим о.о. Гаманкова зазначає, що взаємодія страху-
вальника та страховика, які виступають протилежними 
сторонами однієї й тієї ж сутності, є джерелом само-
руху страхування як економічного явища. далі автор 
зазначає, що «саморух страхування – це процес його 
самовідтворення, який здійснюється на основі взаємо-
дії його сторін, що взаємообумовлюють і взаємодопов-
нюють одна одну» [2, c. 22]. Це визначення свідчить 
про те, що процес формування страхових відносин 
у суспільстві розкриває та обґрунтовує можливості 
самоорганізації як форми реалізації фінансово-еконо-
мічних інтересів суб’єктів страхового процесу.

багатогранність функціонування страхового ринку 
потребує базових складових, які у своїй сукупності 
формують методологію страхових відносин в аграр-
ній сфері. згідно з логікою наукового пізнання такими 
елементами виступають теорія та методи організації 
страхових відносин у суспільстві, принципи, закони, 
підходи та інструменти реалізації страхової політики 
(рис. 1). відсутність ґрунтовних теоретико-методоло-
гічних досліджень щодо функціонування страхових 
відносин знижує потенційні можливості забезпечення 
страхового захисту в аграрній сфері.

Формування та функціонування рину аграрного 
страхування базуються на певній послідовності дій, 
необхідних для узгодження соціально-економічних 
інтересів учасників страхового процесу. вважаємо, 
що методологія страхових відносин у своєму розвитку 
передбачає реалізацію п’яти взаємопов’язаних етапів, 
які забезпечують інституціональну спроможність до 
розподілу ризиків та відповідальності між суб’єктами 
страхового ринку (рис. 2). кожен з етапів включає пев-
ний набір цілеспрямованих заходів, вжиття яких орієн-
товане на досягнення поставлених завдань, виконання 
яких відтворює процес страхових відносин в аграрній 
сфері. ієрархічна періодизація етапів страхової діяль-
ності зумовлена необхідністю досягнення бажаного 
компромісу страхових інтересів між страхувальни-
ками, які зацікавлені за відповідну плату (страховий 
платіж) отримати належний рівень страхового захисту, 
та страховими компаніями, які мають забезпечити 
належний рівень прибутковості та рентабельності 
страхових операцій.

дослідження методології страхових відносин в 
аграрній сфері зумовлює необхідність посилення інсти-
туціональної спроможності учасників страхового про-
цесу. в науковій літературі існують різні позиції щодо 
розуміння поняття інституціональної спроможності. 
зокрема, М. Морган це поняття пов’язує з досягненням 
певного результату [8], е. Гріндел – зі здатністю управ-
ляти [7], а. тобелем – з організаційною характеристи-
кою [10], а. сен – з розкриттям можливостей індиві-
дуальності [9], Ф. Фукуяма – зі властивістю управляти 
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[6]. термін «інституціональна спроможність» часто 
ототожнюють з такими поняттями, як «управління», 
«організованість» та «ефективність» [4].

здатність до інституціональної спроможності 
визначається багатьма адміністративними, норма-
тивно-правовими, соціально-економічними, фінансо-
вими, культурно-психологічними чинниками, які впли-
вають на формування концептуальних засад страхової 
діяльності в аграрній сфері. основні критерії інститу-
ціональної спроможності суб’єктів ринку аграрного 
страхування відображено на рис. 3. необхідною пере-
думовою досягнення інституціональної спроможності 
учасниками ринку аграрного страхування є забезпе-
чення їхньої взаємодії, спрямованої на врегулювання 
потенційних потреб та інтересів від участі у страхо-
вому процесі. координація дій суб’єктів та інституцій 
ринку аграрного страхування зумовлена процесом фор-
мування страхового середовища, в якому мають бути 
захищені права всіх його учасників задля посилення 
страхового захисту аграріїв для забезпечення їхньої 
беззбитковості за умови ризикогенності сільськогоспо-
дарського виробництва.

детермінанти інституціональної спроможності 
ринку аграрного страхування доцільно відобразити в 
трьох основних аспектах, таких як наявність плато-
спроможного попиту серед аграріїв на страхові послуги, 
здійснення високоякісного страхового обслуговування 
страхувальників страховиками, активна участь держав-
них та позадержавних інституцій у формуванні прозо-
рого, ефективного та збалансованого ринку аграрного 
страхування. лише за умови поступової реалізації зазна-
чених аспектів вітчизняний ринок аграрного страху-
вання забезпечить необхідний рівень інституціональної 
спроможності в інтересах всіх його учасників.

Подальше функціонування ринку аграрного стра-
хування передбачає розроблення «дорожньої карти» 
розвитку ринку аграрного страхування в україні з 
конкретизацією пріоритетних заходів та очікуваних 
результатів на 2019–2024 рр. запровадження такої 
карти передбачає забезпечення узгодженості та ціле-
спрямованості дій страхових компаній, потенційних 
страхувальників та держави у сфері розподілу (пере-
розподілу) сільськогосподарських ризиків і відпо-
відальності з використанням механізму страхування 
(табл. 1). дієвість запропонованих заходів можлива 
лише за умови формування їх синергетичної єдності на 
шляху відтворення сприятливого страхового середо-
вища в аграрній сфері.

дієвість представлених заходів має сприяти 
розв’язанню соціальних, економічних та екологічних 
проблем, що гостро постають перед виробниками сіль-
ськогосподарської продукції. різноманітність форм та 
видів страхового захисту дає змогу потенційним стра-
хувальникам вибирати страхове покриття відповідно 
до їх об’єктивних потреб у страховому захисті. сучасні 
тенденції розвитку ринку аграрного страхування мають 
орієнтуватись на формування страховиками адекватної 
пропозиції потенційним страхувальникам щодо спри-
яння забезпеченню сталого розвитку сільських терито-
рій (рис. 4).

тріада пріоритетів подальшого розвитку аграрного 
страхування сфокусована на відтворенні спроможності 
страхових компаній надавати якісні послуги відпо-
відно до наявних економічних, соціальних та еколо-
гічних інтересів страхувальників. економічний вектор 
аграрного страхування варто розглядати з двох пози-
цій, а саме макро- та мікроекономіки. Макроекономіч-
ний аспект зумовлений тим, що за умов страхування 

Методологічна основа (ядро) формування страхових 
відносин в аграрній сфері

Принципи 
Принципи актуарної збалансованості, мотивації до страхового захисту, 

циклічності оборотних коштів, добровільності, доступності, субсидарності

Методи

Абстрактно логічний, термінологічного аналізу та формальної логіки,
статистико-економічний (зокрема, графічний, методи порівняння,

аналізу), кореляційно-регресивного аналізу, соціологічного дослідження, 
сценарного прогнозування

 

Підходи

Стимулювання (мотивування) страхових інтересів потенційних 
учасників ринку аграрного страхування, підвищення їх ділової та 

інвестиційної активності, диверсифікація можливостей аграріїв щодо їх 
забезпечення страховим захистом, урізноманітнення організаційно-

правових форм страхової діяльності

Інструменти

Забезпечення економічно зрівноваженого розподілу ризиків та взаємної
відповідальності між суб’єктами страхування задля надання страхового захисту аграріям 

за умов ризикогенності виробництва сільськогосподарської продукції

Нормативно-правові, адміністративні, цінові (актуарні), маркетингові, 
управління бізнес-процесами страховика, інформаційного забезпечення

Рис. 1. Складові елементи формування методології страхових відносин в аграрній сфері
Джерело: власні дослідження
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Етап 1. Організаційно-підготовчий етап функціонування 
страхової компанії

Формування
власниками

статутного капіталу 

Державна
реєстрація

Розроблення 
страхових програм 

Отримання ліцензій 
на здійснення 

страхової діяльності

Етап 2. Розроблення та вжиття андерайтингових заходів 
страховою компанією

Ідентифікація ризиків Визначення переліку 
ризиків, на які буде 

надаватися страховий захист
 

Етап 3. Акумуляційна діяльність страхової компанії

Оцінювання повної вартості 
об’єкта страхування

Узгодження ліміту 
відповідальності, франшизи 

та системи страхового 
відшкодування

 

Встановлення терміну 
страхування

Розрахунок страхових 
тарифів

Укладання договорів 
страхування

Сплата премій 
за страхові послуги

Етап 4. Розподільча діяльність страхової компанії

Збалансування страхового 
портфеля страховика

Здійснення перестрахування 
сільськогосподарських 
ризиків за необхідності

Формування технічних
резервів та інших фондів 

страховика
 

Забезпечення рентабельності
страхової діяльності

Підвищення капіталізації
страховика

Досягнення стратегічних 
цілей страхової діяльності

Етап 5. Формування фінансово-економічних результатів 
діяльності страхової компанії

 

В разі спричинення збитків страхувальнику під час дії договору страхування страховик визначає 
обставини настання непередбаченої події та приймає рішення на основі отриманих документів про 

здійснення відшкодування або відмову
 

Оцінювання ймовірності 
настання страхової події 

Рис. 2. Логічна послідовність формування та функціонування страхових відносин в аграрній сфері
Джерело: власні дослідження

сільськогосподарської продукції здійснюється ваго-
мий внесок у формування продовольчої безпеки кра-
їни, мінімізуються непередбачені витрати державних 
коштів у разі настання надзвичайних подій в аграрній 
сфері, підвищується загальна культура управління 
ризиками, активізується процес інфраструктурного 
розвитку в сільській місцевості. завдяки оцінюванню 
ролі аграрного страхування з точки зору економічних 
інтересів окремих товаровиробників (на мікроеконо-
мічному рівні) з’являється можливість планування та 
прогнозування доходів і витрат, незважаючи на ймовір-
ний вплив ризиків на процес виробництва сільськогос-
подарської продукції, забезпечується відшкодування 
збитків у разі настання страхової події тощо.

соціальний аспект аграрного страхування полягає 
в урізноманітненні можливостей потенційних стра-

хувальників в отриманні покриття не лише майнових 
ризиків, але й ризиків, пов’язаних з життям, здоров’ям 
та працездатністю мешканців сільських територій, а 
також їх медичного обслуговування. за умови форму-
вання довгострокових видів страхування створюється 
спектр послуг, спрямований на підвищення соціаль-
ного захисту громадян. крім цього, вони отримують 
можливість вибору накопичувальних видів страху-
вання, зокрема страхування життя на визначений тер-
мін (від 3 років і більше), пенсійне страхування.

сучасні екологічні загрози для функціонування 
аграрної сфери зумовлюють потребу розвитку цього 
виду страхових послуг. завдяки використанню системи 
страхування екологічних ризиків здійснюються іденти-
фікація та оцінювання потенційних загроз, пов’язаних 
з проявами екологічних ризиків; стимулювання вироб-
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Структурні та інфраструктурні суб’єкти ринку аграрного страхування

Критерії страховиків:
• розроблення конкурентоспроможних 

страхових продуктів відповідно до потреб 
аграріїв;

• використання страховиком сучасних 
технологій менеджменту та маркетингу 
для просування страхових продуктів на 
ринку;

• забезпечення платоспроможності 
страхових операцій задля виконання 
взятих страховиком договірних 
зобов’язань;

• наявність спеціалістів страхового 
профілю на ринку аграрного страхування.

Критерії позадержавних 
інституцій:

• дослідження зарубіжного досвіду та його 
адаптація в організацію та проведення 
страхування сільськогосподарських 
ризиків;

• розроблення та впровадження 
інноваційних страхових програм задля
розвитку ринку аграрного страхування;

• формування страхових об’єднань (пулів) 
заради розширення страхової діяльності в 
аграрній сфері;

• розроблення методичних рекомендацій 
щодо узгодження фінансово-економічних 
інтересів суб’єктів страхового процесу;

• здійснення інформаційної та 
комунікаційної політики на ринку 
аграрного страхування в інтересах його 
учасників.

Критерії страхувальників:
• усвідомлення ролі страхування аграріями 

в покритті потенційних ризиків;
• наявність платоспроможного попиту на 

страхові послуги;
• формування культури споживання 

страхових послуг;
• отримання адекватного страхового захисту 

аграріями відповідно до потенційних 
ризиків сільськогосподарського 
виробництва.

Критерії страхових посередників:
• залучення на ринок аграрного страхування потенційних суб’єктів страхового процесу для 

підвищення їх ділової та інвестиційної активності;
• сприяння капіталізації ринку аграрного страхування за рахунок розширення страхового покриття 

ризиків;
• забезпечення сервісного обслуговування страхувальників на етапі укладання та виконання 

умов договірних зобов’язань усіма учасниками страхового процесу.

Критерії державних інституцій:
• формування нормативно-правового 

забезпечення процесу аграрного 
страхування та його імплементація в 
інтересах суб’єктів страхового ринку;

• збалансування регуляторної, інвестиційної 
та фіскальної політики щодо 
стимулювання розвитку вітчизняного 
ринку аграрного страхування;

• здійснення поточного контролю за 
дотриманням чинного законодавства 
страховими компаніями в межах, 
передбачених Законом України «Про 
страхування»;

• фінансування державних (регіональних) 
програм, спрямованих на підтримку 
аграріїв у процесі страхування 
сільськогосподарських ризиків.

Державні та позадержавні інституції ринку аграрного страхування

Рис. 3. Основні критерії формування інституціональної спроможності учасників ринку  
аграрного страхування

Джерело: власні дослідження
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ництва екологічно чистої продукції та раціонального 
природокористування в аграрній сфері; відшкодування 
збитків (переважно третім особам) у разі настання 
страхових подій. отже, формування страховиками 
комплексної пропозиції покриття страхуванням еко-
номічних, соціальних та екологічних ризиків доцільно 
розглядати як вагомий внесок в мінімізацію наслідків 
прояву різноманітних небезпек життєдіяльності ото-
чуючого середовища та поступового забезпечення зба-
лансованого розвитку сільських територій.

Висновки. Подальше функціонування ринку аграр-
ного страхування в україні має базуватись на сфор-
мованій науково обґрунтованій методологічній базі. 
сутність методологічних трансформацій полягає в 
поступовому формуванні взаємовигідних відносин 
між суб’єктами страхового ринку щодо забезпечення 
еквівалентного розподілу ризиків та відповідальності 
в просторі та часі. зростання ділової активності стра-
хових компаній та потенційних страхувальників є 

таблиця 1
«Дорожня карта» заходів учасників ринку аграрного страхування на 2019–2024 рр.

№ Пріоритетні заходи Очікувані результати
Страхові компанії

1
ставлення до аграрного страхування з позиції 
необхідності своєчасної та ефективної протидії 
сільськогосподарським ризикам.

освоєння нових та розширення наявних ринків збуту 
страхових послуг, посилення конкуренції  
між страховими компаніями.

2
здійснення диверсифікації послуг за різними 
критеріями галузей сільського господарства, видів, 
об’єктів та періоду страхування.

наявність вибору у потенційних страхувальників 
щодо оптимального варіанта покриття страхуванням 
сільськогосподарських ризиків.

3
удосконалення маркетингових, інформаційних  
та комунікаційних технологій для взаємодії учасників 
страхового процесу.

доступність інформації, необхідної для прийняття 
зваженого рішення виробниками сільськогосподарської 
продукції про доцільність страхування та вибір 
відповідного страховика.

4 забезпечення актуарної збалансованості на страховому 
ринку.

врівноваження страхових інтересів учасників 
страхового процесу.

5
удосконалення процесу ідентифікації ризиків, 
оцінювання збитків та своєчасна виплата страхового 
відшкодування в разі настання страхових подій.

Підвищення довіри страхувальників до страховиків, 
а також їх активізація в напрямі укладання 
(переукладання) договорів аграрного страхування.

Страхувальники (виробники сільськогосподарської 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 щодо вартості страхування, ліміту відповідальності 
страховика та термінів страхування.

4 зростання платоспроможного попиту виробників сільськогосподарської продукції на страхові послуги.
5 Широке використання можливостей страхування як інструмента нейтралізації ризиків в аграрній сфері.

Держава та/або місцеві органи самоврядування

1 створення умов для реалізації наявного потенціалу 
розвитку аграрного страхування в україні.

розширення страхового покриття сільськогосподарських 
ризиків, посилення страхового захисту страхувальників, 
підвищення капіталізації страхових компаній.

2 ініціювання процесу посилення соціальної 
відповідальності учасників страхового процесу.

виконання суб’єктами страхового ринку чинного 
законодавства у сфері страхування, а також положень, 
передбачених чинними договорами аграрного страхування.

3
конкретизація положень на законодавчому рівні 
щодо порядку надання державної підтримки за умови 
страхування сільськогосподарської продукції.

усвідомлення та використання механізму субсидування 
для покриття витрат на страхування виробниками 
аграрної продукції.

4 впровадження державно-приватного партнерства на 
ринку аграрного страхування.

Формування колегіальної відповідальності за розподіл 
ризиків з використанням механізму страхування.

5 запровадження повноцінного ринку землі в україні сприяння активізації використання аграрного 
страхування в протидії сільськогосподарським ризикам.

Джерело: власні дослідження

можливим завдяки підвищенню їх інституціональної 
спроможності в захисті наявних страхових інтересів. 
результати проведеного дослідження дали підстави 
розробити так звану «дорожню карту» дій учасників 
ринку аграрного страхування на 2019–2024 рр. запро-
поновані заходи спрямовані на відтворення справжньої 
ролі страхування як незамінного фінансово-економіч-
ного інструмента в протидії сільськогосподарським 
ризикам природного та антропогенного характеру. 
вважаємо, що використання потенційних можливос-
тей аграрного страхування дасть змогу, по-перше, 
поширювати страховий захист не лише на майнові, але 
й на особисті (пов’язані з життям, здоров’ям, працез-
датністю) інтереси стейкхолдерів страхового ринку; 
по-друге, підвищити фінансову відповідальність за 
забруднення навколишнього природного середовища; 
по-третє, підвищити інвестиційну привабливість 
аграрного сектору загалом за рахунок мінімізації ризи-
ків, властивих мешканцям сільських територій.
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Соціально-економічні переваги 
взаємодії суб’єктів та об’єктів 

аграрного страхування на макро-
та мікрорівнях 

Еколого-економічні можливості 
мінімізації непередбачених витрат 

страхувальників та здійснення 
раціонального землекористування

•мінімізуються ризики, пов’язані зі 
здійсненням підприємницької 
діяльності в аграрній сфері;

•запроваджується механізм 
колегіальної та соціальної 
відповідальності між продавцями та 
покупцями страхових послуг;

•формується механізм диверсифікації 
соціальних ризиків в аграрній сфері;

•створюються умови розвитку 
довгострокових видів страхування 
життя, здоров’я, працездатності 
мешканців сільських територій, 
медичного та пенсійного забезпечення

• здійснюється вагомий внесок у формування продовольчої безпеки країни;
• мінімізуються непередбачені витрати державних коштів у разі настання надзвичайних

подій у сільському господарстві;
• підвищується культура управління сільськогосподарськими ризиками;
• активізується процес інфраструктурного розвитку в сільській місцевості;
• розподіляються сільськогосподарські ризики та відповідальність між учасниками ринку 
аграрного страхування протягом визначеного періоду часу;
• забезпечується можливість планування та прогнозування доходів і витрат, незважаючи на 
ймовірний вплив ризиків щодо процесу виробництва сільськогосподарської продукції;
• заохочуються товаровиробники до збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської
продукції

      

Тріада пріоритетів 
подальшого розвитку 

аграрного страхування 
 

 Екологічні

Економічні

Соціально-екологічні вигоди наявного 
страхового захисту та забезпечення 

екологізації процесу виробництва 
сільськогосподарської продукції

• ідентифікуються потенційні загрози,
оцінюється ймовірність виникнення 
екологічних ризиків;

• відбувається вжиття андерайтингових
заходів щодо мінімізації впливу 
екологічних ризиків на процес 
виробництва сільськогосподарської 
продукції;

• стимулюється виробництво 
екологічно чистої продукції;

•відшкодовуються збитки (переважно 
третім особам) в разі настання 
страхових подій

• підвищується відповідальність 
товаровиробників за якість 
сільськогосподарської продукції

Соціальні

Рис. 4. Роль аграрного страхування у забезпеченні сталого розвитку сільських територій
Джерело: власні дослідження
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