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(робіт, послуг) та скоригувати виробничу програму приладобуді-
вного підприємства.
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КОМПЛЕКСУ

У статті висвітллено організаційні аспекти страхування на підприєм-
ствах агропромислового комплексу. Особливу увагу приділено пробле-
мам страхування в агропромисловому комплексі та пошуку напрямів їх
вирішення.
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нії, підприємства агропромислового комплексу, страхові ризики.

В статье освещаются организационные аспекты страхования на
предприятиях агропромышленного комплекса. Особое внимание уделе-
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но проблемам страхования в агропромышленном комплексе и поиску
направлений их решения.
Ключевые слова: страхование, агропромышленный комплекс, страховые
компании, предприятия агропромышленного комплекса, страховые риски.

In the article the organizational aspects of insurance for agricultural
enterprises. The special attention is spared to problems of insurance in
agriculture and find directions to solve them.
Keywords: insurance, agriculture, insurance companies, agribusiness
companies, insurance risks.

Постановка проблеми. Сільське господарство являється жит-
тєво важливою та однією з ризикових галузей суспільного виро-
бництва, адже залежить від кліматичних та біологічних чинників.
Від того, наскільки правильно буде визначено місце сільськогос-
подарської галузі в економіці країні, напрями державної підтри-
мки сільськогосподарських виробників, залежатиме ефективність
функціонування галузі в довгостроковій перспективі, її конку-
рентоспроможність на світовому ринку.

Своєрідним елементом державної підтримки підприємств
агропромислового комплексу стало страхування, яке на сього-
днішній день ще не одержало в Україні значного розвитку,
адже має ще багато невирішених питань і потребує детальні-
шого вивчення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у
дослідження актуальних питань, пов’язаних зі страхуванням у
сфері сільськогосподарського виробництва, зробили вітчизняні та
зарубіжні вчені, а саме В.Д. Базилевич, В.А. Борисова, О.Д. Ва-
силик, В.І. Грушко, П.А. Лайко, М.Д. Лутак, С.С. Осадець, Л.І.
Рейтман, В.В. Шахова, І.В. Яковенко та ін. Водночас не всі аспе-
кти страхування в аграрному секторі економіки всебічно дослі-
джені відповідно до ринковим відносин.

Метою статті є висвітлення організаційних аспектів стра-
хування на підприємствах агропромислового комплексу та пошук
напрямів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Своє становлення український
страховий ринок почав у 1991 році. За 20 років у страховому біз-
несі відбулося ряд позитивних змін: зріс обсяг страхових плате-
жів; підвищилась частка страхових премій у ВВП; зросла вели-
чина страхових резервів; збільшився розмір статутних фондів
страховиків; збільшилися темпи росту страхових платежів щодо
темпів росту страхових виплат. Але не дивлячись на це, на сього-
днішній день страхування сільського господарства ще не одер-
жало в Україні значного розвитку.
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Це пов’язано з недовірою сільськогосподарських виробників
до страхових компаній. Вони вважають, що страхові компанії бу-
дуть тільки забирати в них гроші і при настанні страхового випа-
дку намагатимуться уникнути відповідальності у відшкодуванні
збитків. Страховик, натомість, думає, що фермери хочуть одер-
жати більшу компенсацію, ніж їм належить, щоб за рахунок
страхових відшкодувань покрити збитки від неефективного ве-
дення господарства. Прикладів, коли фермери намагалися обду-
рити страхові компанії, або коли страховики будь-якими засоба-
ми ухиляються від претензій з виплати компенсацій, хоча вони
були законні, дуже багато.

Для врегулювання ситуації, яка склалася, необхідно, щоб
страхування базувалося на принципах обґрунтованості, прозо-
рості, доступності для розуміння. Страхування в сільському
господарстві в умовах ринку, що розвивається, часто виявля-
ється в ситуації, коли без інформації і реклами не будуть вико-
ристовуватися нові страхові продукти, а без них у сільське го-
сподарство буде направлятися усе менше інвестицій, що у
свою чергу, буде стримувати підвищення його продуктивності,
а отже, і заважати добробуту цього сектора економіки. Тому
добре налагоджена система страхування й банківської сфери
має величезне значення для розвитку ефективного сільського-
сподарського сектора.

Якщо ж виникає претензія, вона повинна бути врегульована
прозорим, справедливим і встановленим шляхом, щоб усім за-
безпечити однакове обслуговування й гарантувати своєчасну ви-
плату компенсацій на основі законних вимог. Для того, щоб за-
безпечити такий підхід, урегулювання претензій повинне
здійснюватися не фермером і не страховою компанією, а незале-
жною третьою стороною відповідно до заздалегідь погоджених і
прозорих вказівок. Це значною мірою підвищить довіру на ринку
цих послуг, а вчасно виплачена компенсація й задоволений клі-
єнт — це кращий механізм для регулювання ринку, що тільки
може одержати страхова компанія.

У минулому обмежені фінансові можливості окремих місце-
вих страховиків були серйозною перешкодою для розвитку стра-
хування на випадок ризику в сільському господарстві. Сьогодні в
Україні діють Українські сільськогосподарські перестрахувальні
пули. Зазначені заходи дають нові можливості для розвитку й
упровадження реальних страхових рішень, необхідних для украї-
нських фермерів, і створення бази для стабільного розвитку цьо-
го важливого сектора української економіки.
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Об’єднання ресурсів ключових учасників ринку забезпечує
більш високі страхові відшкодування у разі виникнення локаль-
них ризиків. Цим була закладена основа для підтримки міжнаро-
дними перестрахувальниками страхових рішень у галузі сільсь-
кого господарства України.

До основних причин, що стримують розвиток сільськогоспо-
дарського страхування, відноситься неналежне правове врегулю-
вання відносин страховиків з страхувальниками. Так, за
2010 рік із сільськогосподарських виробників, у яких трапилися
страхові випадки, належне відшкодування збитків отримали ли-
ше 29,6 % страхувальників. Для 43 % господарств, що одержали
виплати, обсяг відшкодування становив менше 20 % заявлених
збитків. Половина господарств, що претендували на страхові
відшкодування, чекали на них від 3 до 6 місяців з моменту по-
дання заяви, з них 32,4 % — до трьох місяців, 17,6 % — понад
півроку. До негативних моментів слід віднести також і високі
страхові тарифи [4].

Водночас, на сьогодні відсутнє чітке трактування сільськогос-
подарських ризиків, що призводить до труднощів у врегулюванні
збитків. А передбачена законодавством компенсація державою
сільськогосподарським товаровиробника не менше 50 % страхо-
вих платежів з 2009 року не здійснюється.

На нашу думку, недоліком у страхуванні є ще те, що більшість
страхових компаній, які сьогодні здійснюють страхування сіль-
ськогосподарських ризиків, є досить молодими, адже 63 % стра-
ховиків розпочали страхувати сільськогосподарські ризики після
1995 року. Це говорить про відсутність надійних статистичних
даних про факти настання несприятливих для сільськогосподар-
ського виробництва природних явищ та обсяги недоотриманого з
цих причин врожаю, а також недостатність знань та досвіду в
оцінці ризиків сільськогосподарського виробництва.

Страхування сільськогосподарських ризиків складає незнач-
ну частку у загальному страховому портфелі страхових органі-
зацій, зокрема, на сільськогосподарські ризики припадає лише
1 % усіх договорів страхування, укладених страховими компа-
ніями за останній рік, та відповідно 2,7 % зібраних страхових
премій [4]. До того ж, таке страхування переважно здійснюється
з метою отримання кредиту, адже 85 % від загальної кількості
договорів страхування сільськогосподарських об’єктів склада-
ють договори страхування банківської застави. Страхування
майбутнього врожаю чи іншої застави, яку фермер пропонує як
забезпечення повернення кредиту, є досить розповсюдженою
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практикою скрізь в світі. Але таке страхування вважається псе-
вдострахуванням, тобто страхування застави здійснюється за
заниженими тарифами і не може дати реального захисту в разі
настання страхового випадку.

Таке ставлення страхових компаній до страхування об’єктів в
аграрному секторі говорить про те, що вони вважають таке стра-
хування ризикованішим і затратнішим видом страхування порів-
няно з іншим.

Проте міжнародний досвід, зокрема, досвід страхування
сільськогосподарських ризиків у розвинених країнах Європи,
засвідчує, що страхування в аграрному секторі може бути при-
бутковим на рівні зі страховими послугами, які надаються ін-
шим секторам економіки, за відповідних тарифів. Таким чи-
ном, перспективи розвитку страхування сільськогосподарських
ризиків значною мірою залежатимуть від професійного рівня
страховиків, які змогли б адекватно оцінити та ефективно
управляти ризиками.

Основними споживачами страхових послуг в аграрному сек-
тору виступають реформовані КСП, тобто ТОВ, акціонерні това-
риства, фермерські господарства та приватні підприємства. Ос-
новними об’єктами страхування є майбутній урожай, худоба, а
також нерухоме та рухоме майно. Серед ризиків, які найчастіше
страхують сільськогосподарські виробники, в порядку пріорите-
тності є, зокрема, пожежа, вимерзання, град, злива, буря, ураган
(у комплексі), посуха [5].

Водночас варто зазначити, що на рівень встановлюваного та-
рифу значно впливають застосовувані підприємством виробничі
технології та попередня історія страхування. На другому місці за
впливом — географічне розташування страхувальника та кіль-
кість років, що він функціонує на ринку. Майже не впливає на рі-
вень тарифу організаційно-правова форма підприємства.

Невід’ємним фактором подальшого розвитку страхування в
агропромисловом комплексі є його державна підтримка. Адже,
Україна має певний досвід надання прямих виплат сільськогос-
подарським товаровиробникам на відшкодування збитків від на-
стання стихійних лих з резервного фонду державного бюджету.
Однак зазначені виплати є переважно разовими, несистемними та
незначними, що не забезпечує впевненості щодо їх достатності та
гарантії здійснення в кожному конкретному випадку.

Слід підкреслити, що держава не брала фінансової участі у
програмах страхування доходів та гарантування безпеки дохо-
дів аграрних підприємств, що пояснюється відсутністю надій-
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них індикаторів майбутніх цін на продукцію через нестворення
ефективної ринкової та маркетингової інфраструктури в агро-
секторі.

Із прийняттям Закону України «Про державну підтримку сіль-
ського господарства України» від 24.06.2004 р. № 1877 з’явився
досвід у сфері підтримки стабільності сільськогосподарського
виробництва за допомогою страхування через здешевлення вар-
тості страхових премій (внесків), фактично сплачених суб’єктами
аграрного ринку [2, ст. 10]. Однак, враховуючи зарубіжний до-
свід, можливі й інші заходи державної підтримки сільськогоспо-
дарського виробництва за допомогою страхування, які можна за-
стосувати до вітчизняного ринку страхування.

Так, у деяких країнах уряд виділяє кошти для заснування
страхових компаній, часто державної форми власності, для на-
дання страхових послуг в аграрному секторі. Крім того, уряд суб-
сидує затрати страховиків на ведення справи. Наприклад, страхо-
вики можуть одержувати фіксовані субсидії на договір страху-
вання для надання послуг невеликим господарствам.

Проведення оцінки збитку пов’язано з додатковими затратами
страховиків, що зазвичай, включаються у затрати на ведення
справи. Однак такі додаткові затрати часто не виправдовують се-
бе у випадку надання послуг дрібним і віддаленим господарст-
вам, що сплачують незначні страхові премії. Для зацікавлених
страховиків у наданні страхових послуг таким страхувальникам
іноді надаються субсидії на проведення оцінки збитку.

Держава також може субсидувати перестрахувальні премії
або надавати внутрішнє перестрахування. При цьому зазвичай
створюється національний пул перестрахування катастрофіч-
них ризиків (наприклад у Туреччині), що полегшує умови до-
ступу до міжнародного перестрахування через встановлення
рівнів перестрахування ризиків. Слід зауважити, що 200 % від
суми зібраних страхових премій перестраховується на міжна-
родних ринках, 120—199 % — через національний пул, що
субсидується державою, а решта — утримується страховими
компаніями.

3 метою підвищення обізнаності та поширення інформації про
страхування серед аграріїв страхові компанії зарубіжних країн
прагнуть проводити якомога більше семінарів і тренінгів. Однак
висока вартість таких заходів призводить до запровадження суб-
сидування їх державою.

Вартість розробки страхових продуктів є достатньо високою,
що спричинює копіювання страховиками існуючих страхових
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продуктів замість розробки нових. Субсидування розробки нових
продуктів знижує ризики для страхових компаній. Держава також
може стимулювати розробку нових страхових продуктів через
фінансування актуальних розрахунків, надання масиву даних по
врожайності, збиткам, погодним параметрам, розміщувати нові
погодні станції.

Висновки. Досвід зарубіжних країн свідчить, що економічна
підтримка сільського господарства за допомогою страхування
обходиться дешевше, ніж відновлення потенціалу галузі. Крім
того, набагато вигіднішим є здешевлення вартості страхових
премій ніж виплата допомоги в разі стихійних лих.

Серед основних проблем страхування в агропромисловому
комплексі можна виділити такі: високий рівень недовіри сільсь-
когосподарських виробників до страхових компаній; неналежне
правове регулювання відносин страховиків з страхувальниками;
незадовільний фінансовий стан більшості сільськогосподарських
підприємств, що призводить до неспроможності сплати страхо-
вих внесків; відсутність належної державної підтримки сільсько-
господарського виробництва.

Основними напрямами удосконалення аграрного страхування
має стати: удосконалення законодавства України, яке регулює
надання страхових послуг аграрного ринку; стимулювання та
сприяння розвитку страхового аграрного сектору; збільшення кі-
лькості заходів державної підтримки сільськогосподарського ви-
робництва; заохочення державою страхових компаній до страху-
вання об’єктів в аграрному секторі.
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