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АНОТАЦІЯ. У статті досліджено та обґрунтовано практичні рекомендації 
щодо формування ефективного механізму страхування майна 
сільськогосподарських товаровиробників.  Визначено проблемні моменти 
страхування сільськогосподарських товаровиробників та досліджено шляхи 
їх вирішення. Встановлені пріоритетні напрями удосконалення страхування 
майна сільськогосподарських товаровиробників з врахуванням попиту і 
пропозиції на агроринку. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: агростархування, сільськогосподарські 
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ABSTRACT. The study aims to study and develop scientific and practical 
recommendations on forming an effective mechanism for property insurance for 
agricultural producers. 
In this article were investigated and substantiated scientific and practical 
recommendations for the formation of an effective mechanism for property 
insurance of agricultural producers. Also were identified the problematic aspects of 
insurance of agricultural producers and reasonable solutions. Established priorities 
for improving of the property insurance of agricultural producers, taking into 
account supply and demand on the agricultural market. 
So, in the situation that emerged, you can find the best solution to further stimulate 
agricultural insurance producers the most effective way. You can design the 
optimal strategy of agricultural insurance, create conditions for the functioning of 
the mutual insurance societies, promote the development of index insurance, the 
creation of the reserve fund to accumulate funds for risks that are not insured, 
create effective and transparent procedures of compensation for state programs. 
KEY WORDS: agricultural insurance, agricultural producers, insurance rates, 
Agricultural Insurance Pool. 

         ВСТУП. Сільськогосподарське виробництво — одна з важливих 

і водночас найризиковіших галузей економіки, яка постійно перебуває під 

впливом стихійних сил природи, тобто залежить від низки факторів, які 

неможливо передбачити наперед. Тому щоб надати гарантії стабільного 

розвитку виробництва, необхідна унікальна система управління ризиками, 

яка дає змогу попередити і вчасно компенсувати збитки сільгоспвиробника. 

Процес сiльськогосподарського виробництва представляє cобою 

поєднання та взаємодiю людини та природи, при цьому вiн являється 

внутрiшньо cуперечливим. Впливаючи на природу, людина зазнає негативні 

результати своєї діяльності. Закономiрності розвитку навколишнього 

cередовища є недоcтатньо вивченими тому воно часто виcтупає, як 

неконтрольована cила, що здатна порушувати нормальний процеc 

виробництва i призводити до непередбачуваних наcлідків. 

Сільськогосподарське страхування розвивалося в усьому світі, як головний 

інструмент управління ризиками з метою зменшення негативного впливу 

погоди та природних ризиків. Тому з'являється необхідність застосування 

економічних заходів, які дозволили б відновити постраждалі об'єкти та 

відшкодувати збитки, завдані підприємству. За даних умов необхідним 
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складовим елементом ринкової інфраструктури є система мінімізації 

сільськогосподарських ризиків, яка є комплексом ефективних механізмів та 

інструментів держави i приватного сектору та однією із базових частин 

сталого розвитку галузі. 

Окремі теоретичні та практичні аспекти досліджуваної проблеми 

висвітлено в працях вітчизняних та зарубіжних учених. Так, зокрема, 

питанням теорії і практики страхування майна сільськогосподарських 

товаровиробників присвятили свої праці українські вчені: В.Д. Базилевич [1],  

С.А. Навроцький [5],  С.С. Осадець [6],  В.М. Мних [4], Г.І. Зуб [3] та інші. 

Незважаючи на значну кількість наукових праць, щодо дослідження 

системи страхування майна сільськогосподарських товаровиробників значнa 

кількість теоретичних і методологічних питань потребує всебічного вивчення 

та обґрунтування, подальшого детальнішого дослідження, що й зумовлює 

актуальність дослідження. 

Мета статті (постановка проблеми). Метою дослідження є 

обґрунтування і розробка науково-практичних рекомендацій щодо 

формування ефективного механізму страхування майна 

сільськогосподарських товаровиробників.  

Результати (виклад основного змісту). Ризик при страхуваннi 

сільськогосподарських товаровиробникiв – це фактор, щo виникає в процесі 

виготoвлення продукції роcлинництва i тваринництва, та з використанням 

пов’язаних з цим виробництвом матеріально – технічних, інформаційних та 

фiнансових засобів (валютних, кредитних), який з настанням певних подiй 

зумовлює негативний вплив на рeзультати госпoдарювання. В зв’язку із 

нерозвиненістю ринкової інфрастрyктури сільськогосподарські 

товаровиробники прaцюють в умовах підвищенoї ризикованості не лише 

внаслідок природо-кліматичних фактoрів, але i через відсутність 

результативних ринкових iнструментів, неможливостi планувати свoю 

діяльність, та вирoбляти маркетингoві стратeгії. 

У соціальному плані страхування дає змогу захистити особисті 
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інтереси фізичних та юридичних осіб і забезпечити соціальну й політичну 

стабільність у суспільстві. 

Для подальшого розвиткy сільськогосподарського страхування слід 

перeглянути тaрифну політику, перерaхувати страхові тарифи за 

обов'язковими видaми страхування, викoристовуючи наукові надбання (нові 

розробки, проведені наукoві дослідження в актуaльних розрахунках, вплив 

факторiв на тарифну ставку), базу статистичних дaних і зарубiжний досвід 

країн. 

На сьогодні економічні відносини щодо страхового захисту майнових 

інтересів сільськогосподарських товаровиробників у разі настання певних 

подій (страхових випадків) з метою забезпечення стабільності виробництва 

у сільському господарстві врегульовано Законом № 4391 «Про особливості 

страхування сільськогосподарської продукції з державною 

підтримкою», набрав чинності з 01.07.2012 р. [8]. 

Вищезазначений Закон регулює відносини у сфері страхування 

сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою, яке 

здійснюється за рахунок грошових фондів, що формуються у страховика 

шляхом сплати страхувальником страхових платежів (премій), частина яких 

компенсується за рахунок державних субсидій, та доходів від розміщення 

коштів цих фондів, а визначається цей вид страхування наявністю 

та особливостями ризиків, носіями яких є сільськогосподарські рослини 

і тварини. 

Відповідно до Закону № 4391 суб'єктами відносин страхування 

сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою 

визначено страхувальників, страховиків, їх об'єднання, а також державні 

органи та органи місцевого самоврядування. Державне регулювання у сфері 

страхування сільськогосподарської продукції здійснюватимуть Кабінет 

Міністрів України, а також національна комісія, яка здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Право страхувати 

сільськогосподарську продукцію мають сільськогосподарські 
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товаровиробники, які здійснюють діяльність на території Україні. Граничні 

розміри, структуру, порядок застосування страхових тарифів за видами 

майна, що підлягає страхуванню, та по регіонах України встановлюватиме 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує 

державну аграрну політику [8]. 

Ухвалення Закону № 4391 стало першим серйозним кроком у розвитку 

агрострахування. Становище сільгоспвиробників теоретично покращилося  

у зв'язку з тим, що багато складових процедур укладення договорів, 

отримання страхових відшкодувань і компенсацій від держави були чіткіше 

прописані та стандартизовані. Це означає, що з'явилася можливість видавати 

аграріям поліс, у якому будуть прописані основні технічні моменти, а саме: 

що, де і за якими параметрами застраховано, який установлено страховий 

тариф, вартість послуги страхування тощо. Стандартні страхові продукти 

створять однакові умови для всіх аграріїв, які хочуть застрахувати посіви. 

Крім того, такі продукти змусять діяти за однаковими правилами і страхові 

компанії. А це означає, що їхні дії можна передбачити. 

Як наслідок, стандартні страхові продукти зроблять агрострахування 

доступнішим для користувачів, що багато важить для появи довіри між 

страховиками та сільгоспвиробниками. Інакше державному органу, 

що відповідає за цю програму субсидування, буде вкрай складно 

її адмініструвати. 

Водночас окрім зазначених позитивних моментів Закон № 4391 містить 

деякі положення не на користь аграріїв. Так, ризики своєчасного отримання 

компенсації або її неотримання залишилися на агровиробниках 

(страхувальниках). Вони повинні будуть сплатити за договором страхування 

повну суму страхового внеску, а потім звернутися до держструктур 

за одержанням компенсації. Тож їм потрібно буде пройти всі процедури 

щодо розгляду та прийняття держструктурою індивідуальних рішень. Також 

законом не передбачено можливість перестраховувати ризики за межами 

України [2]. 
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Крім того, деякі положення цього Закону не узгоджено з нормами 

Цивільного кодексу та Закону про страхування. Відповідно до ст. 23 Закону 

№ 4391 термін дії договору страхування сільськогосподарських тварин, 

птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих 

ресурсів і тваринницької продукції закінчується в день закінчення строку, 

на який було укладено договір страхування, або в день загибелі (втрати, 

вимушеного забою, вимушеного знищення, травматичного пошкодження або 

захворювання) застрахованих сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, 

хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів 

і тваринницької продукції. При цьому втрата, вимушений забій, вимушене 

знищення, травматичне пошкодження або захворювання належать 

до страхових випадків. Утім Цивільний кодекс [10] та Закон про страхування 

[9] не містять такої підстави для припинення договору страхування, 

як настання страхового випадку. Згідно зі ст. 28 Закону про страхування дія 

договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, 

а також у випадку виконання страховиком зобов'язань перед 

страхувальником у повному обсязі. А у разі настання страхового випадку 

страховик повинен виконувати свої обов'язки щодо виплати страхового 

відшкодування [9]. Таким чином,  ст. 23 Закону про страхування обмежує 

право суб'єктів страхування на визначення строку договору страхування. 

Законом № 4391 передбачено також обмеження щодо страхування 

аграрних ризиків з державною підтримкою, а саме не підлягає страхуванню:  
- урожай сільськогосподарських культур, які впродовж трьох або 

більше років не давали урожаю при їх культивуванні; 

- урожай багаторічних насаджень плодоносного віку, які не давали 

урожаю протягом останніх п'яти років; 

- хворі сільськогосподарські тварини, птиця, кролі, хутрові звірі, 

бджолосім'ї, риба та інші водні живі ресурси і тваринницька продукція, 

а також ті, що перебувають у зоні карантину або в зоні виникнення 

надзвичайних епізоотичних обставин [8]. 
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Щодо вимог до страховиків, які мають право здійснювати страхування 

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, то такі страхові 

компанії мають відповідати вимогам Закону про страхування, отримати 

ліцензію на здійснення відповідного виду страхування та бути членами 

Аграрного страхового пулу. 

Пул — це єдине об'єднання страховиків, які здійснюють страхування 

відповідно до Закону № 4391 (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Функціонування Аграрного страхового пулу 

Джерело: розроблено автором. 

Аграрний страховий пул 
(неприбуткова установа на підставі 

Закону № 4391) 

Головна мета: захист майнових інтересів 
сільськогосподарських товаровиробників 

Виконує функції: 
 забезпечення взаємодії учасників системи страхування 

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою 
з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування і реалізує державну аграрну політику; 

 організація програми перестрахування 
сільськогосподарських ризиків; 

 участь у розробленні стандартних страхових продуктів, 
методичних рекомендацій із страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою, з врегулювання збитків 
та проведення експертиз за договорами; 

 створення централізованої бази даних із страхування 
сільськогосподарської продукції, ведення обліку укладених 
договорів; 

 проведення досліджень у сфері аналізу ринку страхування 
сільськогосподарської продукції, у тому числі необхідних для 
актуарного розрахунку страхових тарифів; 

 здійснення контролю за дотриманням умов договорів 
страхування сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою та стандартних методик андеррайтингу, врегулювання 
збитків; 

 забезпечення покриття катастрофічних ризиків у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій та здійснення управління фондом 
покриття катастрофічних ризиків, інвестування накопичених 
фінансових ресурсів. 

Склад Пулу:  
ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» 
ПАТ «Страхова компанія «Страхові 
гарантії» 
ПАТ «Українська аграрно-страхова 
компанія» 
ТОВ «Страхове товариство «Домінанта» 
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Право на страхування сільськогосподарської продукції з 

держпідтримкою в Україні мають страхові компанії, які отримали ліцензію 

на здійснення страхування сільгосппродукції і є членами Аграрного 

страхового пулу, з досвідом майнового страхування продукції протягом 

останніх двох років. Для забезпечення виконання зобов'язань перед 

страхувальниками Пул створює страховий фонд покриття катастрофічних 

ризиків, джерелом формування якого є відрахування членів Пулу 

з отриманих страхових премій з цього виду страхування у розмірі, 

визначеному Координаційною радою Пулу, але не більше 5%. 

Відповідно до положень Податкового кодексу, зазначені відрахування 

страховиків до страхового фонду покриття катастрофічних ризиків 

до податкових витрат цих платників не включаються [7] . 

Страхові компанії в Україні надають послуги зі страхування тварин, 

сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень. Умови 

страхування різняться залежно від об'єкта страхування, бази визначення 

збитків, типу ризику тощо. Зокрема, тарифи на страхування тварин є 

нижчими за тарифи страхування сільськогосподарських культур, тарифи на 

страхування овочів перевищують тарифи на страхування зернових культур. 

Сільськогосподарські виробники все ж залишаються осторонь страхових 

компаній. Недовіра змушує їх користуватись послугами страховиків лише в 

крайніх випадках. Однак прийнятий Закон України «Про страхування» від 

07.03.1996 № 85/96-ВР передбачає обов'язкове страхування 

сільськогосподарських ризиків. Даний закон передбачає обов'язкове 

страхування сільськогосподарських ризиків у таких випадках: 

- страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних

насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю

зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими

підприємствами всіх форм власності;
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- страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, 

від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з 

переліком тварин, встановлених Кабінетом Міністрів України;  

- страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції 

тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, 

заподіяну третім особам [9]. 

На думку В.М. Мниха страхування сільськогосподарських ризиків 

здійснюється переважно з метою отримання кредиту, адже близько 80% від 

загальної кількості договорів страхування сільськогосподарського 

виробництва складають договори страхування банківської застави. 

Страхування майбутнього врожаю чи іншої застави, яку селянин пропонує як 

забезпечення повернення кредиту, є досить розповсюдженою практикою у 

світі. У зв'язку з чим найбільшим попитом серед сільськогосподарських 

товаровиробників користується страхування, пов'язане з відшкодуванням 

фактичних витрат на вирощування посівів (висаджування), здійснених 

унаслідок повної загибелі рослин на всій посівній площі або її частині. 

Найбільше договорів укладається по страхуванню витрат на вирощування 

посівів та страхуванню врожаю сільськогосподарських культур озимих 

зернових. На другому місці — страхування тварин, у якому переважає попит 

серед страхувальників на страхування великої рогатої худоби 

(страхувальниками тут, як правило, виступає населення). 

Найрозповсюдженіші ризики при страхуванні тварин: пожежа, стихійне 

лихо, інфекційні хвороби, нещасні випадки [4; 30]. 

Страховий ринок в аграрній сфері залишається найменш розвинутим, що 

зумовлено рядом об'єктивних і суб'єктивних причин. Однією з об'єктивних 

причин, яка стосується не лише аграрного сектора економіки, є 

малорозвинутість страхового бізнесу. Варто звернути увагу, ще на одну 

проблему. Для успішного страхування дуже важливо, аби обидві сторони 

страхового процесу отримували достовірну інформацію один від одного. 

Страховик — про ті ризики, які реально загрожують сільськогосподарському 
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виробництву, а страхувальник — про умови страхування та виплати 

відшкодування. Якщо страховик на підставі спотвореної інформації 

недооцінив ризики конкретного виробництва, він опиняється під загрозою 

понести значні збитки в результаті виплати відшкодування. З іншого боку, 

страхувальник може не отримати очікуваного відшкодування після настання 

страхового випадку через те, що інформація щодо умов та процедур 

страхування, надана йому страховиком, не була повною. При цьому обидві 

сторони зацікавлені в тому, аби надати іншій неповну або асиметричну 

інформацію. 

Подолати цю проблему можна шляхом здійснення постійного 

моніторингу поведінки страхувальника. Тому у штаті страхової компанії  

потрібна достатня кількість кваліфікованих спеціалістів із 

сільськогосподарською освітою, а також адміністративні витрати на 

виконання робіт із моніторингу. Крім того, моніторинг ефективний лише 

тоді, коли в країні по діловому виконуються норми договірного права та 

спірні питання можуть швидко й справедливо бути вирішені в суді. З огляду 

на зазначені особливості методу моніторингу поведінки страхувальника, він 

видається надто витратним для українських страхових компаній. 

Г.І. Зуб вважає, що другим шляхом вирішення даної проблеми є 

використання нового на сьогоднішній день виду страхування на основі 

погодного індексу. Цей метод майже повністю виключає ризик викривлення 

інформації, адже згідно з ним факт настання страхового випадку 

засвідчується даними метеорологічних станцій, які ведуть спостереження за 

погодними умовами. При цьому право на отримання відшкодування виникає 

у страхувальників у разі засвідченого цими станціями виходу досліджуваних 

погодно-кліматичних показників за межі встановлених нормативів. 

Звичайно, страхування на основі погодних індексів вимагає певних 

передумов для свого розвитку. По-перше наявності історичних даних про 

погоду та врожайність за тривалий період, принаймні за 30 років. По-друге 

створення системи, яка б дозволяла б збирати надійні. дані, які відповідали б 
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міжнародним стандартам якості. По-третє, потрібен розвиток формальних 

фінансових ринків, аби страхові поліси на основі погодних індексів могли 

обертатись як фінансовий інструмент [3;88]. 

Проте, страхування на основі погодних індексів має низку переваг, 

зокрема: таке страхування має низькі адміністративні витрати, завдяки 

економії від використання стандартного контракту замість укладання 

окремого контракту з кожним страхувальником; використання погодних 

індексів запобігає виникненню у сільськогосподарських виробників 

«поганих» стимулів, коли, стає вигідним пророкувати втрату врожаю заради 

отримання страхового відшкодування; система страхування на основі 

погодних індексів є доступною клієнтам з будь-яким рівнем доходів, вона 

надає можливість придбати такий обсяг страхового покриття який є 

посильним для конкретного клієнта. 

Висновки. Отже, в ситуації, що склалась, потрібно знайти оптимальне 

рішення щодо подальшого стимулювання страхування 

сільськогосподарських ризиків товаровиробників найефективнішим 

способом. Необхідно розробити оптимальну стратегію розвитку страхування 

сільськогосподарських ризиків, створити умови для функціонування 

товариств взаємного страхування, розвиток індексного страхування, 

створення резервного фонду для накопичення коштів для ризиків, які не 

підлягають страхуванню, який має використовуватися із такими цілями, а 

також ефективні та прозорі процедури здійснення відшкодування за 

державними програмами. Важливими напрямками також є наукові 

дослідження щодо забезпечення об’єктивності інформації, зокрема в системі 

бухгалтерського обліку, а також розвиток страхування від окремих ризиків. 
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