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ДОВГОСТРОКОВЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

ПРАЦІВНИКІВ АГРОБІЗНЕСУ ЯК НАПРЯМОК 

ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

Страхування життя в кожній галузі є індикатором його розвитку. Коли 

стабільність та добробут галузі досягає певного рівня, то і працівники, і 

роботодавці починають думати про своє майбутнє, забезпечувати свою 

старість, фінансувати ризики, які існують у житті кожної людини. Особ-

ливо це стосується сільського населення та агробізнесу. Стрімке старіння 

населення виснажує фінансову спроможність громадян, що призводить до 

низького рівня охорони здоров’я та пенсійного забезпечення.  

Страхування життя працівників агробізнесу дає змогу забезпечити 

щоденний захист людини – як сьогодні, так і в майбутньому. Це 

призводить до виникнення двох ефектів – у держави з’являються додаткові 

довгострокові кошти, які забезпечують фінансування інвестиційних 

проектів, що сприяє подальшому розвитку сільського господарства країни; 

громадяни сільських територій отримують страховий захист, накопичення 

на майбутні періоди, а відтак – захист інтересів людини.  

Ринок страхування життя в агросфері перебуває на етапі формування. 

Основними перешкодами і проблемами його розвитку є нестабільна 

соціально-економічна ситуація на сучасному етапі та особливість 

культурно-історичних традицій українського суспільства. Тому, навіть при 

суттєвих змінах в законодавчій базі, страхування життя працівників 

агробізнесу займає досить слабке місце в економіці та потребує змін в 

державному регулюванні, а саме: посилення правових та економічних 

механізмів захисту інтересів страхувальника та стимулювання населення і 

роботодавців до укладання договорів страхування; удосконалення 

інвестиційно-кредитного законодавства, напрямів та сфер діяльності 

страховика з страхування життя працівників агробізнесу, створення засад 

для об’єднання страхової та пенсійної системи в Україні. Оскільки 

переваги накопичення страхової системи доведені в дослідженнях раніше, 

то в основу пропозицій ми ставимо інтереси людини, щоб задовольнити її 

потреби в пенсійному та страховому забезпеченні [1, с. 151].  
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Для роботодавців сільських територій позитивним і сприятливим є 

позиція, коли працівники бажають здійснювати довгострокове страху-

вання життя, таким чином забезпечувати страховий захист від нещасних 

випадків, а також здійснювати накопичення коштів на майбутні періоди. 

Це призводить до зменшення фінансового напруження роботодавця при 

настанні страхових випадків під час виробництва, та економію коштів на 

їх покриття. Заощаджені кошти можна інвестувати у вигідні інвестиційні 

проекти. Що є привабливим для будь якого сектору господарювання. 

Інвестиційна діяльність відіграє ключову роль у забезпеченні стійкого 

економічного зростання, ефективної реалізації політики економічних 

реформ. Особливе місце в забезпеченні інвестиційного процесу належить 

страховим компаніям, які, мобілізуючи значну частину фінансових 

ресурсів юридичних і фізичних осіб та спрямовуючи їх у різні види 

інвестицій, виконують функції інституційних інвесторів [2, с. 110]. 

З позиції працівників сільського господарства виникає декілька 

позитивних ефектів від участі в довгостроковому страхуванні життя, а 

саме в інвестиційних проектах страхових компаній. по-перше, фінансовий 

захист при настанні страхових випадків, щодо життя та здоров’я людини; 

по-друге, збагачення за рахунок довгострокового вкладення коштів в 

інвестиційну сферу страхової компанії; по-третє, забезпечення додаткової 

недержавної пенсії, тощо. Актуальність інвестиційного питання не має 

меж, оскільки за цим стоїть прибуток та добробут компанії, довіра до неї 

клієнтів. Добробут компанії підтверджується рядом показників при оцінці 

ефективності діяльності страховика з страхування життя. Тому, варто 

здійснити таку оцінку та проаналізувати ефективність діяльності 

страховика. 
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