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України до вітчизняного виробника та суттєво просунутися в напрямку інте-
грації у світове співтовариство.  
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УДК 368 
ПРОЦЕДУРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ 

Алексерова Ю.В., к.е.н., с.н.с., докторант 
Навчально-науковий центр «Інститут аграрної економіки» 

Розглянуто процедуру сільськогосподарського страхування. Запропоновано мето-
дологію дослідження етапів страхування. Метод дослідження економічних явищ і 
процесів, у тому числі страхових послуг — це сукупність розумових і фізичних проце-
дур, які націлені на вирішення наукової проблеми. На наш погляд, метод дослідження 
має три основні елементи: прийом, підхід і спосіб. Методологія страхування включає в 
себе механізм страхування. Тому перш за все необхідно дізнатися, які страхові компа-
нії мають представництва (філії) у вашому регіоні й займаються страхуванням аграр-
них ризиків. Обґрунтовано етапи сільськогосподарського страхування. Удосконалено 
схему процесу сільськогосподарського страхування. 

Procedure of agricultural insurance is considered. Methodology of research of the stages 
of insurance offers. Method of research of the economic phenomena and processes, including in-
surance services is totality of mental and physical procedures that is aimed at the decision of 
scientific problem. In our view, a research method has three basic elements: reception, approach 
and method. Methodology of insurance includes for itself the mechanism of insurance. Therefore 
it is foremost necessary to know, what insurance companies have representative offices 
(branches) in your region and engage in insurance of agrarian risks.  The stages of agricultural 
insurance are reasonable. The chart of process of agricultural insurance is improved. 
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Постановка проблеми. Метод дослідження економічних явищ і про-
цесів, у тому числі страхових послуг — це сукупність розумових і фізичних 
процедур, які націлені на вирішення наукової проблеми. На наш погляд, ме-
тод дослідження має три основні елементи: прийом, підхід і спосіб. Прийом 
— це інструментальна частина методу, яка відповідає на питання "чим дослі-
джувати?". Наприклад, учений може досліджувати страхові послуги, застосо-
вуючи прийоми порівняння, класифікації, періодизації тощо. Водночас він 
може користуватися у науковому пошуку такими знаряддями пошуку, як ав-
торучкою, калькулятором, персональним комп'ютером тощо. Підхід — це 
просторово-часова частина методу наукового дослідження, яка відповідає на 
питання "куди?" і "де?" досліджувати. Підхід — це позиція автора дослі-
дження, його точка зору. Спосіб — це функціональна частина методу, яка 
відповідає на питання "як досліджувати страхові послуги?". До способів до-
слідження страхових послуг можна зачислити, наприклад, такі: графічний, 
математичний, статистичний, соціологічний, історичний тощо. 

Отже, методологія дослідження сільськогосподарського страхування — 
це шлях до істини, що дає відповідь на питання: чим, де, куди і як досліджу-
вати страхування сільського господарства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Даною проблемою займа-
лися видатні вчені, такі як :Гуменюк В. В., Н. Н. Нікуліна, С. В. Березіна, С. 
В. Куликов, В. В. Шахова, Л. А. Орланюк, М.Я. Дем’яненка, В.Д. Базилевича, 
С.С. Осадця, С.А. Навроцького, Чеботарьов Є. В. [5] , М.С. Клапкова, А.О. 
Таркуцяка, Т.А. Федорової, Гудзь О.Є. та ін. Проте, не так багато уваги при-
ділено поєднанню основних способів страхового захисту таким чином, щоб 
позитивні сторони кожного із них взаємно посилювались.  

Базилевич В. Д. аналізують актуальні проблеми теорії та практики 
страхування в умовах ринкової економіки. Розкриваються особливості розви-
тку страхової справи в Україні. Увага зосереджується насамперед на нових 
для нашої країни видах страхування [2]. 

Гуменюк В. В. зазначає, що суть в нагромадженні й витрачанні грошо-
вих та інших ресурсів для здійснення заходів з попередження, подолання або 
зменшення негативного впливу ризиків і відшкодування пов’язаних з ними 
втрат. Таке визначення говорить про більш широке значення в тому розумін-
ні, що страхування – це не єдиний спосіб страхового захисту, оскільки само-
страхування і “так званий бюджетний метод” [6, с. 114] теж призначені для 
пом’якшення наслідків від настання несприятливих випадкових подій.  

Постановка завдання. Завданням даної статті є виявлення та аналіз про-
блем методології дослідження сільськогосподарського страхування, як одного з 
найбільш ризикових та складних видів, та виявлення перспектив його розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Методологія страхування 
включає в себе механізм страхування. Тому перш за все необхідно дізнатися, 
які страхові компанії мають представництва (філії) у вашому регіоні й за-
ймаються страхуванням аграрних ризиків. Вивчаючи інформацію про стра-
хові компанії, керівникам сільськогосподарських підприємств необхідно зве-
рнути увагу на такі моменти: 



 36 

- репутація страхової компанії; 
- наявність свідоцтва про реєстрацію юридичної особи та свідоцтва про 

реєстрацію фінансової установи, ліцензії на проведення обов’язкового стра-
хування врожаю сільськогосподарських культур та/або страхування майна та 
правил страхування, зареєстрованих в Держфінпослуг; 

- досвід страхування сільськогосподарських ризиків; 
- місце страхової компанії в загальному рейтингу компаній, які пред-

ставлені на страховому ринку; 
- фінансові показники страхової компанії; 
- чи перестраховує компанія свої ризики, де вона це робить. 
Про наявність представництва страхової компанії ви можете дізнатися з 

рекламно-інформаційних джерел та від осіб, які користувалися послугами стра-
хової компанії. Обираючи страхову компанію, варто з'ясувати, чи перестраховує 
ця компанія свої ризики і де вона це робить. Перестрахування – це страхування 
ризику, взятого на себе страховиком. Інакше кажучи, перестрахування – це стра-
хування страховика. До речі, наявність розгалуженої регіональної мережі страхо-
вої організації може свідчити про те, що компанія займає відповідне становище 
на ринку, має стратегію, спрямовану на продовження та розширення свого бізне-
су, тобто не ставить за мету швидко отримати прибуток та піти з ринку; така 
ознака вже є позитивним сигналом на користь того, щоб мати справу з такою 
компанією (рис. 1). 

Перестрахування є необхідною умовою забезпечення фінансової стій-
кості страхової компанії, оскільки дозволяє розподіляти ризик між багатьма 
страховиками як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Краще, якщо 
обрана вами компанія передає свої ризики добре відомій міжнародній стра-
ховій компанії (міжнародному перестраховику). Це дасть вам істотні перева-
ги. Ви матимете більше впевненості в  тому, що, по-перше, обрана вами 
страхова компанія буде фінансово спроможна відповідати за взятими на себе 
зобов'язаннями, а по-друге, в тому, що при страхуванні будуть застосовува-
тися більш прозорі та правильні методики, оскільки авторитетний міжнарод-
ний перестраховик, перш ніж прийняти ризики на перестрахування, вимага-
тиме від страхової компанії приведення її процедур та методик у відповід-
ність до міжнародно визнаних норм. В Україні застосовують також співстра-
хування. Співстрахування – це таке страхування, коли один і той самий об'-
єкт за одним і тим самим ризиком страхується у двох чи більше страховиків. 
При співстрахуванні здійснюється розподіл страхових внесків та страхових 
виплат. Страховий випадок: 

1. Страховим випадком є настання певної події, передбаченої догово-
ром страхування відповідно до положень Закону України «Про страхування», 
в результаті якої настала загибель (втрата, пошкодження) застрахованих по-
сівів (посадок), загибель (недобір, недоотримання) застрахованого урожаю, 
продукції бджільництва, загибель (втрата, вимушений забій), травматичне 
пошкодження або захворювання застрахованих тварин, живих водних ресур-
сів, сімей бджіл у вуликах та виникає обов'язок страховика провести виплату 
страхового відшкодування. 



 37

 

Рис. 1 Етапи страхового процесу* 
*Джерело: Узагальнено автором 
 

2. Страховий випадок має містити наявність об'єкту страхування, факт 
настання події, від якої застрахована сільськогосподарська продукція, та на-
явність збитку (втрат) сільськогосподарської продукції безпосередньо вна-
слідок цієї події. 

3. Не вважається страховим випадком втрата сільськогосподарської 
продукції в результаті: 

- подій, не передбачених договором страхування; 
- навмисних дій страхувальника; 
- грубих порушень страхувальником агротехнічних, санітарних, вете-

ринарних або інших вимог до здійснення сільськогосподарських робіт, пе-
редбачених договором страхування. 

Прийняття рішення  
про агрострахування 

Вибір страхового захисту 

Вивчення інформації про 
страхову компанію 

Аналіз та порівняння умов 
страхування 

Вибір страхового продукту 

Проведення огляду посівів, 
(тварин) (1) 

Підписання страхового  
договору

Оплата страхової премії 

Отримання відшкодування ча-
стки страхової премії за раху-
нок коштів держбюджету 

Подання заяви  
на страхування 

Укладання страхового  
договору 

Виконання страхового 
договору 

Виконання страхового  
договору 

Настання страхового випадку 
та отримання страхового 

відшкодування 

Аналіз ефективності страху-
вання та прийняття рішення 
про переукладання страхового 

договору 

Повідомлення про  
несприятливі події 

Повідомлення про  
зміни в агротехнологіях 

Виконання інших обов’язків 

Етапи страхового процесу* 

По договорах індексного страхування огляд посівів 
не проводиться. Крім того, деякі страхові компанії 
оглядають посіви вже після укладення договору 

страхування та отримання страхового платежу. При 
цьому, якщо частина посівів за результатами огля-
ду не приймається на страхування, відповідна час-

тина платежу повертається страхувальнику. 
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У разі невизнання страхового випадку страховик зобов'язаний обґрун-
тувати його усіма законними доказами. 

Невіддільною частиною договору є розрахунок вартості майна та стра-
хових платежів, а також акт про обстеження посівів культур, які передбача-
ється застрахувати. Договір страхування набуває чинності з наступного дня 
після надходження на розрахунковий рахунок страховика обчислених стра-
хових платежів. 

Страхова вартість – це оціночна вартість предмета страхування, яка за 
згодою страховика та страхувальника вноситься до страхового договору. 

Страхова вартість визначається для різних предметів страхування по-
різному: 

1. Якщо предметом страхування є витрати, понесені господарством на 
виробництво культури, страховою вартістю є сума планових витрат на виро-
бництво культури (якщо страхова угода укладається до посіву культури) або 
сума фактичних витрат на виробництво культури (якщо страхова угода укла-
дається після посіву культури). Підставою для звернення за отриманням 
страхового відшкодування є повна загибель посівів на всій або частині посів-
ної площі. 

2. Якщо предметом страхування є майбутній очікуваний урожай куль-
тури, страхова вартість – це очікувана вартість майбутнього врожаю, тобто 
обсяг очікуваного врожаю, зазначений у договорі страхування, помножений 
на ціну реалізації, також зазначену в договорі страхування. Як правило, очі-
кувана врожайність –це середній показник врожайності господарства за пері-
од від 3 до 7 попередніх років. Підставою для звернення за отриманням стра-
хового відшкодування є недоотримання (або неотримання) врожаю культури 
порівняно з гарантованим рівнем, зазначеним у договорі страхування. 

Якщо предметом страхування є майбутній очікуваний дохід від вироб-
ництва культури, то страхова вартість – це обсяг очікуваного доходу, зазна-
чений у договорі страхування. Розрахунок очікуваного доходу відбувається 
за тим самим принципом, що й розрахунок страхової вартості очікуваного 
врожаю: береться середня врожайність господарства за певний попередній 
період (мінімум 3 роки) та множиться на очікувану ціну реалізації. Але від-
мінність страхування доходу від страхування врожаю полягає в тому, що піс-
ля того, як у договір страхування внесено показник очікуваного доходу, саме 
по собі недоотримання врожаю не завжди є підставою для звернення за 
отриманням страхового відшкодування, адже при нижчому врожаї могли 
зрости ціни на культуру і дохід від виробництва цієї культури не обов'язково 
буде нижчим від очікуваного. Отже, підставою для звернення за отриманням 
страхового відшкодування є недоотримання доходу від виробництва культу-
ри, яке було спричинене або недоотриманням врожаю, або падінням ціни на 
продукцію порівняно з рівнями, зазначеними в договорі страхування. 

Нагадаємо, що в Україні на сьогодні застосовують лише страхування 
витрат та страхування майбутнього врожаю. 

Збиток (страховий) – це втрата (шкода), заподіяна майновим інтересам 
страхувальника, який підлягає відшкодуванню страховиком. 
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На даний час розрізнятимемо два види збитку: фізичний збиток та зби-
ток у грошовому вимірі. 

Під фізичним збитком з одиниці площі ми матимемо на увазі різницю між 
певним гарантованим рівнем врожайності культури, зазначеним у договорі стра-
хування (або врожайністю, прийнятою на страхування), та фактично отриманою 
врожайністю. Відповідно, фізичний збиток – це недоотримання врожаю на всій 
площі посіву порівняно з обсягом врожаю на цій площі, прийнятим на страху-
вання. 

Під фінансовим збитком ми матимемо на увазі збиток у грошовому ви-
мірі, який розраховується множенням фізичного збитку з одиниці площі на 
площу посіву та на ціну реалізації, зазначену в договорі страхування. 

Оскільки відшкодуванню підлягає лише та шкода, яка була спричинена 
страховою подією, зазначеною в договорі страхування, то, якщо сталася по-
дія, яка призвела до збитків страхувальника, страхова компанія за заявою 
страхувальника насамперед установлює факт настання страхового випадку. 

Коли страхова компанія визнала, що подія, яка призвела до втрат, є 
страховим випадком, то після цього вона здійснює розрахунок збитку. Мето-
дика розрахунку збитку залежить від багатьох факторів, зокрема: предмету 
страхування, виду ризику, що настав, вартості предмета, а також від того, яку 
частину вартості предмета було прийнято на страхування. 

Після розрахунку розміру збитку визначають розмір страхового від-
шкодування, який не обов'язково дорівнює розміру збитку. 

Згідно з Законом України «Про страхування», франшиза – це частина 
збитків, яка не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування. 

Франшиза задається у відсотках до страхової суми або в абсолютній 
величині (гривнях). Проте трапляються випадки, коли франшиза встановлю-
ється як відсоток від страхової вартості предмета страхування або від розміру 
реально отриманого збитку. 

Якщо договір страхування передбачає декілька страхових випадків, то 
франшиза може встановлюватися як загалом, так і по кожному страховому випа-
дку окремо. 

Розрізняють умовну і безумовну франшизу. 
Умовна франшиза засвідчує право звільнення страховика від відповідаль-

ності за шкоду, якщо її розмір не перевищує розміру франшизи. У разі ж якщо 
розмір збитку перевищує франшизу, він підлягає відшкодуванню повністю. 

Наприклад, якщо умовна франшиза складає 100 грн., а сума збитку – 90 
грн., то страхове відшкодування не виплачується. Якщо ж сума збитку дорів-
нює 200 грн., то ця сума збитку повністю підлягає виплаті страхувальникові 
(оскільки 200 більше, ніж 100). 

Безумовна франшиза передбачає, що відповідальність страховика ви-
значається розміром збитку за мінусом франшизи. 

Наприклад, якщо сума збитку дорівнює 90 грн., то страхове відшкоду-
вання не виплачується (90 грн. - 100 грн. = -10 грн.). Якщо ж сума збитку до-
рівнює 200 грн., то виплаті підлягає 100 грн. (200 грн. - 100 грн.). 

Загальна формула для розрахунку відшкодування при безумовній фран-
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шизі така (за умови, що франшиза встановлена у відсотках до страхової суми): 
[Відшкодування] = [Збиток] - [Франшиза] х [Страхова сума] 
У практиці страхування сільськогосподарських культур в Україні, як пра-

вило, застосовують безумовну франшизу. Отже, надалі, якщо немає спеціально-
го уточнення, то під «франшизою» слід розуміти «безумовну франшизу». 

Класичне та найбільш розповсюджене застосування франшизи перед-
бачає, що франшиза задається у відсотках до страхової суми. Тому надалі, 
якщо немає спеціального уточнення, слід розуміти, що франшиза задається у 
відсотках до страхової суми. 

Про покриття врожаю згадується в Постанові Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування 
врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними 
сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових 
буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності». 

Виходячи з міжнародного досвіду застосування поняття покриття при 
страхуванні врожаю, можна дати таке визначення: 

Покриття врожаю (врожайності) – це відсоток врожаю (врожайності), у 
межах якого страховик гарантує відшкодування збитку. 

Страховий тариф вимірюється у відсотках від страхової суми. 
У чому суть страхового тарифу з позиції страховика? Для страховика 

страховий тариф відображає собівартість страхової послуги (вартість страхо-
вого ризику та інших витрат страховика на організацію страхового захисту 
згідно з договором страхування) і запланований прибуток. 

Той тариф, який зазначається в договорі страхування і за яким здійс-
нюється розрахунок страхової премії, називається тарифом-брутто. Тариф-
брутто складається з двох частин: тарифу-нетто і навантаження. 

Тариф-нетто безпосередньо відображає ціну страхового ризику і визна-
чається за допомогою актуарних розрахунків. Навантаження покриває витра-
ти страховика на ведення страхової справи, на превентивні (запобіжні) захо-
ди та включає запланований рівень прибутку. 

Тариф-нетто має найбільшу питому вагу у собівартості страхової по-
слуги і, як правило, не повинен бути меншим від 60–70% тарифа-брутто. А 
навантаження складає в загальному страховому тарифі значно меншу частку 
– 30–40%. Частка прибутку, яка забезпечує ефективний розподіл фінансових 
ресурсів страховика, складає 10-15% від загальної суми навантаження. 

Оскільки страховий тариф відображає ціну страхового ризику для 
страховика, то тариф, який встановлює страховик, тим вищий, чим вищим є 
обсяг відповідальності страховика за договором страхування. Отже, страхо-
вики встановлюють тарифи на окремі види страхування залежно від франши-
зи чи покриття: 

- чим вищий відсоток покриття, тим вищий страховий тариф; 
- чим вищий відсоток франшизи, тим нижчий страховий тариф. 
Висновки. З даного дослідження можемо зробити такі висновки: 
1. Розглянуто процедуру сільськогосподарського страхування.  
2. Запропоновано методологію дослідження етапів страхування. 
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3. Обґрунтовано етапи сільськогосподарського страхування.  
4. Удосконалено схему процесу сільськогосподарського страхування.  
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УДК 338.4:631.1 
ВПЛИВ РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ НА 
КОНЦЕНТРАЦІЮ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА 

Артеменко О.О., к.е.н., доцент 
Харківський національний технічний університет 
сільського господарства імені Петра Василенка 

В статті розглянуто раціональне забезпечення та використання виробничого по-
тенціалу шляхом впровадження інтенсивних технологій вирощування культур, наукових 
форм організації виробництва і праці та формалізовано взаємозв’язок між концентраці-
єю виробництва продукції рослинництва  та його технічного забезпечення в сучасних 
економічних умовах. Зношена та морально застаріла техніка сільськогосподарського ви-
робництва є основною перешкодою його переходу на інтенсивний шлях розвитку аграрно-
го виробництва. Основними шляхами збільшення обсягів виробництва конкурентоздатної 
продукції рослинництва є впровадження науково-обґрунтованої системи ведення госпо-
дарства та створення міцної матеріально-технічної бази стосовно обсягів і структури 
виробництва. 

In the article rational software and use of the production capacity through the introduc-
tion of intensive technologies of cultivation, scientific forms of organization of production and 
labor and formalized relationship between the concentration of production plant and its mainte-
nance in modern economic conditions. The article is formalized relationship between the con-
centration of production of crop production and its technical support in modern economic condi-
tions. Worn out and obsolete equipment of agricultural production is a major obstacle to its 
transition to the intensive development of agricultural production. The basic ways of increasing 
production of competitive products plant is the implementation of science-based farming system 
and the creation of a solid material and technical base on volumes and production structure. 

 
Постановка проблеми. Низький рівень технічного забезпечення галузі 

рослинництва яка є комплексною галуззю, і від рівня розвитку якої залежить 
розвиток інших галузей не може забезпечити випуск запланованого обсягу про-
дукції рослинництва. Галузі рослинництва забезпечують тваринництво корма-




