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Організаційно-економічне забезпечення страхового захисту аграрних 

підприємств в рамках міжнародних торговельних угод повинно 

ґрунтуватися насамперед на чіткому нормативно закріпленому визначенні 

сутності цього процесу, прав та обов’язків його учасників, можливих 

напрямів їх ефективної взаємодії. Зауважимо, що організаційно-економічні 

інструменти аграрного страхування підприємств мають спиратися 

передусім на відповідність нормам та правилам функціонування та 

розвитку сектору сільського господарства країн-членів СОТ та міжнародні 

угоди, заключені на державному, міждержавному та міжнародному рівні, 

покликані сприяти ефективному розвитку галузі.  

Основними імпортерами сільськогосподарської продукції з України 

залишилися країни Близького Сходу. Зауважимо, що, розвинені країни 

мають потужну систему підтримки власних виробників 

сільськогосподарської продукції через значний обсяг субсидій. Країни 

ОЕСР  на субсидії витрачають приблизно 300 млрд. дол. на рік. Саме 

субсидії та нетарифні бар’єри не дозволили Україні у повному обсязі 

скористатися відкритістю ринків, отриманою через членство у СОТ. 

Глобалізація світової економіки та вступ України до СОТ поставили 

перед вітчизняним сільським господарством завдання з нарощування 

обсягів виробництва, розширення асортименту, підвищення якості й 

конкурентноздатності продукції для забезпечення вітчизняним виробникам 

домінуючого становища на внутрішньому ринку, а також надання їм 

можливості експортувати продукцію.  
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Страховий захист підприємств сільського господарства скрізь у світі 

є оптимальним способом забезпечення безперервності, збалансованості та 

стабільності розвитку аграрного ринку та одним із ефективних методів 

повернення збитків в аграрному секторі, оскільки страхові компанії 

заздалегідь формують необхідні резерви для майбутніх виплат, не 

вдаючись до зовнішніх і внутрішніх позик. Зростання значення цього виду 

фінансового бізнесу в умовах глобалізації сільськогосподарського 

виробництва, інтенсифікації економічних, валютно-кредитних, наукових, 

технічних, інформаційних відносин між країнами в аграрній сфері 

потребує постійного удосконалення механізму міжнародного страхування 

сільськогосподарських ризиків, що мають місце у всіх країнах СОТ.  

У Законі Украïни  «Про страхування» договір страхування визначено 

як письмову угоду між страхувальником і страховиком, згідно з якою 

страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку 

здiйснити страхову виплату страхувальнику або iншiй особi, визначенiй у 

договорi страхування страхувалъником, на користъ якоï укладено договiр 

страхування (подати допомогу,  виконати послугу тощо), а страхувальник 

зобов'язується сплaчувати cтpaxовi платежi у визначенi  строки та 

виконувати iншi  умови договору [3]. 

У договорі вказують об'єкт страхування й перелік страхових подій, 

термін дії договору, страхову суму, яка не повинна перевищувати реальної 

вартості страхованого майна, страховий тариф і страховий внесок. У 

договорі добровільного страхування конкретний розмір страхової суми, 

страхового внеску й інші його істотні умови визначають на основі угоди 

сторін [1]. Договір страхування набуває чинності з моменту сплати 

страхувальником першого страхового внеску. Договір може бути 

укладений на умовах комплексного або індексного страхування. 

        Основні сутнісні риси комплексного страхування визначені у Законі 

України «Про державну підтримку сільського господарства України». Це 

страхування спрямоване на запобігання низки наступних ризиків: а) 
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заморозку, ожеледі, вимерзання; б) граду або удару блискавки; в) 

землетрусу; г) лавини, земельного зсуву; ґ) пожежі, крім лісових пожеж; д) 

бурі, урагану, бурану; е) зливи, паводку, посухи чи зневоднення на землях, 

які підлягають примусовому зрошенню або заводненню; є) 

епітофітотійного розвитку хвороб, розмноження шкідників хвороб, 

притаманних Україні; ж) протиправних дій третіх осіб, що виражаються у 

крадіжках, хуліганських діях стосовно рослинних насаджень, зруйнуванні 

покриттів теплиць, парників, оранжерей [2]. З метою здійснення 

державного перестрахування катастрофічних ризиків для страхових 

продуктів в рамках державної підтримки аграрного страхування необхідно 

створити установу, яка б забезпечувала покриття катастрофічних ризиків за 

державними програмами підтримки аграрного страхування; здійснювала 

контроль за правильністю проведення експертизи з оцінки збитку; брала 

участь у переговорному процесі щодо розробки нових страхових 

продуктів; забезпечувала б досудовий розгляд і врегулювання спірних 

ситуацій між страхувальниками та страховими компаніями. Окремо 

необхідно виділити контрольну функцію держави в агрострахуванні. 

Реалізація цієї функції покладена в нашій країні на Державну Комісію з 

регулювання ринків фінансових послуг в Україні.  

Проблема збитків, що мають аграрні підприємства при настанні 

страхового випадку, їх відшкодування до деякої міри можуть загострити 

відносини між страховиком і страхувальником. Це інколи зумовлюється 

недостатнім обґрунтуванням необхідних документів страхувальником, як 

підстави отримання належного грошового відшкодування, затягування 

страховиком часу виплат та деякими іншими обставинами. Так, страховик 

має право відмовити у виплаті страхового вiдшкодування у разі настання 

наступних подій: а) навмисних дiй страхувальника, спрямованих на 

настання страхового випадку; б) подання страхувальником свiдомо 

неправдивих вiдомостей про об'єкт страхування або про факт настання 

страхового випадку; в) отримання страхувальником повного 
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вiдшкодування збиткiв за майновим страхуванням вiд особи, винної у їх 

заподiяннi; г) порушення страхувальником агротехнiчних вимог до 

вирощування сiльськогосподарської культури та правил протипожежної 

безпеки; д) інших випадкiв, передбачених законодавством.  

Необхідно відзначити, що страхові компанії виважено підходять до 

оцінки збитків в аграрній галузі. Певну уяву про це дає розгляд розрахунку 

збитків при пошкодженні посівів озимої пшениці на прикладі страхового 

відшкодування АТ «Українська пожежно-страхова компанія». 

Чинний порядок розрахунку суми збитку має певні недоліки. 

Головний із них полягає в тому, що збитки визначаються без врахування 

витрат господарств на вирощування врожаю на пересіяних і підсіяних 

площах. За таких умов господарствам часто буває невигідно або 

страхувати, або використовувати в поточному році площу, на якій загинули 

сільськогосподарські культури. 

Зауважимо, що страхове відшкодування за загибле або пошкоджене 

майно виплачується щоразу в розмірі завданих збитків, але в межах 

страхової суми, зазначеної у договорі. Таким чином, в аспекті розгляду 

проблем страхування аграрного сектору важливого значення набуває 

врахування фінансових важелів розвитку цієї складової національного 

господарства. Саме механізм фінансових відносин у міжнародному 

страховому захисті сільського господарства України є основною ринковою 

рушійною силою його розвитку. 

У принципах, формах, методах, інструментах здійснення страхових 

операцій в аграрній сфері відображені економічні інтереси страховика і 

страхувальника, закладені реальні можливості для подолання 

суперечливих позицій партнерства. Головним напрямом подолання 

протиріч є застосування у вітчизняному агрострахуванні нових 

міжнародних фінансових важелів його регулювання, які мають сприяти 

його підняття до рівня світових стандартів. 
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