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Сучасний стан та перспективи розвитку системи аграрного страхування в Україні
В умовах розвитку ринкових відносин страховий захист виробників сільськогосподарської продукції відіграє важливу
роль у стабілізації їх економічного розвитку. Страхування може бути одним з найбільш ефективних інструментів для
управління виробничими, ринковими та правовими ризиками, але аграрне страхування в країні не є високорозвиненим.
Метою статті є дослідження сучасного стану та перспектив розвитку системи аграрного страхування в Україні на основі
розробленої стратегії розвитку останньої с максимальним врахуванням потреб та інтересів усіх її учасників. Для
досягнення цілей цієї статті було використано такі загальнонаукові методи наукового пізнання та дослідження
економічних явищ як абстрактно-логічний метод, метод порівняння, монографічний метод, табличний метод, графічний
метод та узагальнення. У статті проаналізовано особливості сучасного стану та загальних тенденцій функціонування
системи аграрного страхування в Україні та висвітлено загальні особливості та перспективи розвитку останньої на
основі розробленої стратегії розвитку останньої с максимальним врахування потреб та інтересів усіх її учасників.
Визначено ряд принципів, які мають бути в основі стратегії розвитку системи аграрного страхування в Україні, а також,
в рамках розробленої стратегії, запропоновано її подальше функціонування у форматі моделі державно-приватного
партнерства, що представляє баланс між державними та приватними партнерствами. Результати дослідження можуть
бути використані для подальших наукових розробок в цьому напрямку. Запровадження заходів, запропонованих в
рамках стратегії розвитку системи аграрного страхування в Україні, повинне забезпечити стабільність виробництва
сільськогосподарської продукції в цілому та доходи сільського населення зокрема завдяки ефективному використанню
державних ресурсів та максимальному використанню потенціалу аграрного ринку та страхового ринку, що є
передумовою стабільного економічного розвитку країни та підвищення добробуту її громадян.
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Современное состояние и перспективы развития системы аграрного страхования в Украине
В условиях развития рыночных отношений страховая защита производителей сельскохозяйственной продукции
играет важную роль в стабилизации их экономического развития. Страхование может быть одним из наиболее
эффективных инструментов для управления производственными, рыночными и правовыми рисками, но аграрное
страхование в стране не является высокоразвитым. Целью статьи является исследование современного состояния и
перспектив развития системы аграрного страхования в Украине на основе разработанной стратегии развития последней
с максимальным учетом потребностей и интересов всех её участников. Для достижения целей данной статьи были
использованы такие общенаучные методы научного познания и исследования экономических явлений как абстрактнологический метод, метод сравнения, монографический метод, табличный метод, графический метод и обобщение. В
статье проанализированы особенности современного состояния и общих тенденций функционирования системы
аграрного страхования в Украине и освещены общие особенности и перспективы развития последней на основе
разработанной стратегии развития последней с максимальным учетом потребностей и интересов всех её участников.
Определен ряд принципов, которые должны быть в основе стратегии развития системы аграрного страхования в
Украине, а также, в рамках разработанной стратегии, предложено её дальнейшее функционирование в формате модели
государственно-частного партнерства, что представляет баланс между государственными и частными партнерствами.
Результаты исследования могут быть использованы для дальнейших научных разработок в данном направлении.
Внедрение мер, предложенных в рамках стратегии развития системы аграрного страхования в Украине, должно
обеспечить стабильность производства сельскохозяйственной продукции в целом и доходы сельского населения в
частности благодаря эффективному использованию государственных ресурсов и максимальному использованию
потенциала аграрного рынка и страхового рынка, что является предпосылкой стабильного экономического развития
страны и повышения благосостояния её граждан.
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