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В роботі розглянуто поняття «страховий сільськогосподарський ризик». Наведено 

об’єкти страхування сільськогосподарських ризиків. Проаналізовано основні види 

сільськогосподарського страхування відповідно до законодавства України. 
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В умовах сьогодення аграрний сектор економіки України активно 

розвивається та нарощує потенціал для розвитку у перспективі. Попри це, його 

функціонування пов’язане з високим рівнем ризику.  

Страховий сільськогосподарський ризик – це ризик загибелі (втрати, 

пошкодження) застрахованих посівів (посадок), загибелі (недобору, 

недоотримання) застрахованого урожаю, загибелі (втрати, вимушеного забою, 

вимушеного знищення, травматичного пошкодження або захворювання) 

застрахованих сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, 

бджолосімей, водних біоресурсів і тваринницької продукції, що належать 

сільськогосподарському товаровиробникові на праві власності або на іншій 

законній підставі, внаслідок настання страхової події, яка передбачена 

договором страхування [1]. 

Питання сільськогосподарських ризиків у страхуванні досліджували у 

своїх працях такі науковці: А. В. Гордійчук [3], Р. О. Колібаба [4], 

В. Д. Пантелєєв [5], Н. В. Приказюк [6] та ін. 

Об’єктами страхування сільськогосподарських ризиків є посіви та врожаї 

всіх видів сільськогосподарських культур, сади, виноградники, свійські тварини 

і птахи, будівлі, споруди, сільськогосподарська техніка, системи зрошення, 

інвентар, сировина на складах, інше ліквідне майно. 

Cільськогосподарське страхування можна поділити на 4 основні види (рис. 

1) [1]. 
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Рисунок 1 – Основні види сільськогосподарського страхування 
Джерело: побудовано автором з використанням [2] 

  

Законодавче регулювання страхування сільськогосподарських ризиків (ЗУ 

«Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною 

підтримкою») передбачає таку класифікацію [1]: 

- загибель або пошкодження врожаю та посівів сільськогосподарських 

культур від вимерзання, граду, зливи, бурі, урагану, повені, пожежі, а також 

багаторічних насаджень від таких же подій. При цьому компенсуються витрати 

на посів, висаджування та вирощування; 

- загибель або пошкодження врожаю с.-г. культур, вирощуваних у 

захищеному ґрунті внаслідок: граду, бурі, урагану, пожежі, якщо цими подіями 

була пошкоджена сама (застрахована) споруда; 

- повна загибель (відмирання підземної і наземної частини усіх або 

окремих дерев, кущів, плодоягідних насаджень, що зростають в садах (полях, 

плантаціях, кварталах), та виноградників внаслідок сильних морозів, повені, 

бурі, урагану, землетрусу, пожежі; 

- загибель або вимушений забій тварин в результаті: пожежі; вибуху; 

дії електричного струму; сонячного або теплового удару; замерзання; 

землетрусу, селі, повені, обвалу, просадки ґрунту, зсуву, бурі, урагану, бурану, 
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шторму, зливи, граду, снігопадів, попадання під рухомий транспорт; нападу 

звірів або бродячих собак; 

- загибель, вимушений забій або знищення тварин від інфекційної 

хвороби; 

- викрадення тварин або загибель чи вимушений забій внаслідок 

неправомірних дій третіх осіб; 

- знищення чи пошкодження будівель, споруд, тракторів та комбайнів 

всіх модифікацій, силових машин та устаткування (зрошувальних установок), 

сировини, продукції, товарів на складах іншого майна внаслідок: ДТП 

(автотранспорт, трактори, комбайни тощо), пожежі, вибуху, стихійного лиха, а 

саме: повені, паводку, землетрусу, бурі, урагану, смерчу, зливи, граду, зсуву, 

обвалу, селю, затоплення через аварії комунікаційних мереж; 

- загибель або пошкодження майна внаслідок крадіжки зі зломом, або 

спроби крадіжки транспортних засобів, інших неправомірних дій третіх осіб. 

До числа страхових компаній, які надають такі послуги у сфері 

сільськогосподарського страхування належать Страхова група ТАС, НАСК 

«Оранта», СК «ВІП-Стандарт», СК «Стандарт» та інші страхові компанії. 

Отже, страхування сільськогосподарських ризиків надасть змогу суб’єктам 

аграрного сектора отримати повноцінний страховий захист, а страховикам – 

залучити нових страхувальників та забезпечити наповнення страхового фонду. 
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The concept of «agricultural insurance risk» is considered. Listed are the objects of 

agricultural insurance. The basic types of agricultural insurance in accordance with the legislation 

of Ukraine are analyzed. 
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