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АНОТАЦІЯ. У статті визначено особливості страхування сільсько-
господарської продукції та його роль у захисті інтересів аграріїв.
Досліджено сучасний стан сільськогосподарського страхування та
обґрунтовані проблеми, які стримують його розвиток в Україні.
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АННОТАЦИЯ. В статье определены особенности страхования
сельскохозяйственной продукции и его роль в защите интересов
аграриев. Исследованы современное состояние сельскохозяйст-
венного страхования и обоснованы проблемы, сдерживающие его
развитие в Украине.
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ANNOTATION. The article deals with the insurance of agricultural
product and its role in agrarians’ interests protection. Investigated
stages of development of agricultural insurance as well as problems,
that hinder its development in Ukraine.
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Постановка проблеми. Сільськогосподарське виробництво є
доволі складною і важкою формою господарської діяльності,
пов’язаною з біологічними і природними процесами, які перебу-
вають в залежності від кліматичних факторів, залучення у вироб-
ництво людей, рослин, тварин, різноманітних за своїм складом і
призначенням основних і оборотних засобів. Вплив цих та інших
факторів робить сільськогосподарське виробництво одним з най-
більш ризикових видів підприємницької діяльності, який потре-
бує надійного страхового захисту. Тому невід’ємною складовою
ведення аграрного бізнесу є сільськогосподарське страхування.
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Аналіз останніх джерел і публікацій. Багато науковців при-
діляє увагу проблемам сільськогосподарського страхування. Ва-
гомий внесок у дослідженні питань, пов’язаних зі страхуванням
сільськогосподарських ризиків, зробили українські вчені Воб-
лий К.С., Осадець С.С., Полозенко Д.В., Шумелда Я.П., Вов-
чак О.Д. та ін., а також зарубіжні вчені: Коломін Е.В., Нікітен-
ков Л.К., Юлдашев Р. Т., Басаков М. І., Шахов В. В. та ін.

Однак, незважаючи на інтенсивний науковий пошук у цьому
напрямку, існують питання, пов’язані з розвитком страхування
сільськогосподарського страхування, які й надалі залишаються
недостатньо висвітленими.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз сучасного стану
та визначення механізму взаємодії суб’єктів сільськогосподарсь-
кого страхування в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. У світі викорис-
товуються різні системи сільськогосподарського страхування. У
Канаді, Росії, Іспанії, США державою здійснюється субсидію-
вання програм мультиризикового страхування; у Франції та Авс-
трії — субсидіювання страхових премій за окремими страховими
продуктами; у Швеції — страхування аграрних ризиків здійсню-
ється приватними страховиками без допомоги держави. Багато
країн світу наслідують досвід тих країн, де діє модель аграрного
страхування за державною участю, і особливо Канадської систе-
ми, яка вважається найбільш розвинутою у світі.

У Канаді державна підтримка сільськогосподарських товаро-
виробників здійснюється через королівські корпорації, що діють
у кожній провінції. Ці корпорації є державними компаніями, які
функціонують на ринкових засадах. Кожна корпорація розробляє
свої програми страхування на основі методичних рекомендацій
Федерального Міністерства сільського господарства. У Канаді
діє кілька державних програм мінімізації ризиків і фінансування
фермерів. Так, наприклад, програма стабілізації чистого доходу
виробника і страхування продукції, передбачає добровільну
участь аграріїв і сприяє стабілізації їхніх доходів шляхом мінімі-
зації втрат урожаю, зумовлених несприятливими погодними умо-
вами та іншими ризиками. Відповідно до неї уряд частково ком-
пенсує страхові платежі, сплачені фермерами при страхуванні
сільськогосподарської продукції, а також створює для них сприят-
ливі умови для внесення платежів з урахуванням сезонності ви-
робництв. За програмою весняного та осіннього авансування фер-
мерів, товаровиробник може одержати від асоціації фермерів
аванс у розмірі до 250 тис. канадських доларів для тривалого збе-
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рігання продукції з метою реалізації її в періоди зростання цін
протягом року для одержання максимального прибутку. Перші
50 тис. канадських доларів надаються без сплати відсотків за ко-
ристування. Їх сплачує федеральний уряд. Сума авансу не може
перевищувати 50 % майбутнього доходу від реалізації продукції.
Як правило, такий аванс надається восени. Авансовий платіж
можна одержати для зберігання пшениці та ячменю. Повертаєть-
ся аванс після реалізації продукції протягом маркетингового ро-
ку, але не пізніше, ніж через 365 днів. Крім того, існують провін-
ційні програми підтримки фермерів, а також добровільне страху-
вання, яке здійснюють приватні страхові компанії.

Розміри субсидії, залежно від програми, становлять 50—80 % від
страхової премії при покритті 50—70 %. Субсидія на страхування
виплачується королівським корпораціям з бюджетів урядів федерації
і провінції в рівних частинах (25 % і 25 %). Страхується приблизно
60 % фермерів і 55 % сільськогосподарської продукції.

В Іспанії діє комплексна програма субсидованого аграрного
страхування, яка вважається найкращою у Європі. Ця програма
передбачає добровільну участь сільськогосподарських товарови-
робників в аграрному страхуванні і здійснюється приватними
страховими компаніями, які передають всі ризики в страховий
пул. Державою субсидується частина страхових премій, сплаче-
них сільськогосподарськими товаровиробниками, а також витра-
ти страховиків на актуарні розрахунки, розробку й адміністру-
вання договорів страхування. У разі настання страхового випадку
державна компенсація становить 20—50 % від розміру збитку.
Іспанська модель аграрного страхування максимально адаптова-
на до європейського ринку й країни ЄС дедалі ширше наслідують
саме іспанський досвід субсидіювання аграрного страхування.

Принагідно зазначимо, що у країнах Західної Європи спосте-
рігається достатньо високий рівень розвитку сільськогосподарсь-
кого страхування (наприклад, на Кіпрі і в Греції він сягає 100 %,
в Австрії — 78 %, у Швеції — 60 %, у Німеччині — 43 %). Такий
рівень розвитку аграрного страхування зумовлений рядом факто-
рів, серед яких виділимо використання державної підтримки
сільськогосподарського страхування та особливості участі цих
країн у спільній аграрній політиці ЕС. У той же час в Іспанії, яка
характеризується найбільш досконалою системою аграрного
страхування, рівень його розвитку є найнижчим — 26 %. Це
пов’язано з тим, що значні обсяги сільськогосподарської продук-
ції там вирощуються у закритому грунті, відповідно, використо-
вуються й інші інструменти мінімізації ризиків фермерів.
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В Україні сільськогосподарське страхування розвивається ду-
же повільно, рівень його розвитку нині залишається доволі низь-
ким (за оцінками спеціалістів близько 5 %).

У 90-х роках минулого століття сільськогосподарське страху-
вання в Україні здійснювалося в умовах недостатнього держав-
ного регулювання; недостатнього фінансового забезпечення прий-
нятих законодавчо-нормативних актів; прихованості процесу
розрахунку страхових тарифів; неефективної системи нагляду і
контролю за діяльністю страховиків з боку наглядових органів;
нестачі об’єктивної та доступної інформації про стан ринку та ді-
яльність страховиків; слабкої правової захищеності інтересів аг-
раріїв за договорами страхування.

Перші кроки у створенні дієвого механізму здійснення сільсь-
когосподарського страхування були зроблені у 1999—2001 рр.
завдяки низки законодавчо-нормативних актів, серед яких виді-
лимо такі: Указ Президента України «Про невідкладні заходи
щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки»
від 3.12.1999 р. [1], Постанова Кабінету Міністрів «Про затвер-
дження програми розвитку страхового ринку України на 2001—
2004 роки» від 2.02.2001 р. [2], Закон України «Про стимулю-
вання розвитку сільського господарства на період 2001—2004
роки» від 18.01.2001 р. [3], Указ Президента України «Про
страхування врожаю сільськогосподарських культур та багато-
річних насаджень» від 20.02.2001 р. Основною їх метою було
вдосконалення умов фінансування, кредитування та страхування
в сільському господарстві.

У 2003 р. в Україні були створені: пул зі страхування сільсь-
когосподарських ризиків, провідна роль у якому належала стра-
ховій компанії «АСКА» та Український пул з перестрахування
сільськогосподарських ризиків. Крім того, в тому ж році розпо-
чала роботу сервісна (асистанська) компанія «АгроРизик Україна
ЛТД», яка займалася розробкою правил страхування сільськогос-
подарських ризиків, актуарними розрахунками та наданням кон-
сультативної допомоги страховикам, які займалися таким страху-
ванням. Утворення пулів і поява сервісної компанії сприяли
активізації розвитку страхування сільськогосподарських ризиків
в Україні.

Наступним кроком, який сприяв вирішенню проблем стабіль-
ності економічного стану сільськогосподарських товаровиробни-
ків та упорядкування відносин в аграрному страхуванні було
прийняття у 2004 р. Закону України «Про підтримку сільського
господарства України» [4], який передбачав повертати аграрним
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підприємствам за рахунок коштів Державного бюджету України
50 % сплачених страхових платежів. Відповідно, у 2005 р. з дер-
жавного бюджету України на це було виділено близько 5,8 млн
грн, у 2006 р. — 10 млн грн, у 2007 р. — 50 млн грн, але фактич-
но використано лише 47,8 млн грн, у 2008 р. — було заплановано
200 млн грн, але фактично виділено лише 60 млн грн [5]. Але цих
коштів украй недостатньо для того, щоб забезпечити підтримку
стабільності фінансового становища сільськогосподарських то-
варовиробників й активізувати розвиток сільськогосподарського
страхування.

На жаль, глобальна фінансова криза 2008 р., яка відчутно ві-
добразилася і в економіці України, примусила уряд відмовитися
від державної підтримки страхування сільськогосподарських то-
варовиробників. Вплив кризи сприяв суттєвому зниженню окре-
мих показників розвитку сільськогосподарського страхування

Важливим кроком у розвитку вітчизняної системи аграрного
страхування став Закон України «Про особливості страхування
сільськогосподарської продукції з державною фінансовою під-
тримкою» від 09.02.2012 № 4391-VI [6], який набув чинності з 1
липня 2012 р. Він регулює відносини у сфері страхування сільсь-
когосподарської продукції, яке здійснюється з державною під-
тримкою, з метою захисту майнових інтересів сільськогосподар-
ських товаровиробників і спрямований на забезпечення стабіль-
ності виробництва в сільському господарстві.

Відповідно до Закону суб’єктами відносин страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою ви-
значені: страховики, що отримали відповідну ліцензію та від-
повідають вимогам цього Закону, а також є членами Аграрного
страхового пулу; і страхувальники — сільськогосподарські то-
варовиробники, які здійснюють свою діяльність на території
України і відповідають визначеним Кабінетом міністрів Украї-
ни критеріям.

Відтак в Україні існує дві групи видів сільськогосподарського
страхування. До першої відносяться види добровільного сільсь-
когосподарського страхування, які здійснюються страховиками
на підставі ліцензії відповідно до п. 10 ст. 6 Закону України «Про
страхування» [7], «страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ» і п. 11 ст. 6 «страхування майна (іншого…)»,
який не конкретизує перелік видів страхування, які може здійс-
нювати страховик; до другої — добровільне страхування сільсь-
когосподарської продукції з державною підтримкою — яке буде
здійснюватися за окремою ліцензією.
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Важливо, що державне регулювання у сфері страхування сіль-
ськогосподарської продукції з державною підтримкою будуть
здійснювати Кабінет Міністрів Україна та Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг.

Однією з важливих новацій Закону України «Про особливості
страхування сільськогосподарської продукції з державною фі-
нансовою підтримкою» [6], є врегулювання питання щодо діяль-
ності Аграрного страхового пулу. Передбачено, що цей Пул буде
єдиним об’єднанням страховиків, які здійснюють страхування
відповідно до цього Закону. Саме участь страховиків у Пулі є
умовою для здійснення страхування сільськогосподарської про-
дукції з державною підтримкою.

Відповідно Законом визначені такі основні завдання Пулу: за-
безпечення координації діяльності страховиків зі страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою; орга-
нізація програми перестрахування сільськогосподарських ризиків
з метою забезпечення гарантій виконання страховиком зо-
бов’язань перед страхувальниками; участь у розробці стандарт-
них страхових продуктів, методичних рекомендацій зі страху-
вання сільськогосподарської продукції з державною підтримкою
та врегулюванню збитків, а також проведення експертиз за дого-
ворами страхування.

Пул також повинен буде створити централізовану базу даних
зі страхування сільськогосподарської продукції; вести облік
укладених договорів страхування за інформацією, наданою стра-
ховиками; проводити дослідження у сфері аналізу ринку страху-
вання сільськогосподарської продукції, у тому числі необхідні
для актуарного розрахунку страхових тарифів. До компетенції
Пулу також віднесені функції щодо забезпечення покриття катас-
трофічних ризиків у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Для
забезпечення виконання зобов’язань перед страхувальниками
Пул має створити страховий фонд покриття катастрофічних ри-
зиків, за рахунок відрахування до нього не більше 5 % страхових
платежів, отриманих страховиками за цим видом страхування.
Крім того, Пул буде здійснювати безпосереднє управління фон-
дом покриття катастрофічних ризиків, а також мати право інвес-
тувати накопичені фінансові ресурси.

Зазначимо, що відповідно до ст. 4 п. 1 цього Закону суб’єк-
тами відносин страхування сільськогосподарської продукції з
державною підтримкою визначені лише страховики та страхува-
льники. Проте, враховуючи активну участь Аграрного страхового
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пулу в проведенні такого страхування його також слід вважати
суб’єктом відносин страхування сільськогосподарської продукції
з державною підтримкою.

Предметом договору страхування сільськогосподарської про-
дукції з державною підтримкою визначені майнові інтереси стра-
хувальника, пов’язані з його страховими ризиками щодо вироще-
ної, відгодованої, виловленої, зібраної, виготовленої первинної
сільськогосподарської продукції а саме: урожай сільськогоспо-
дарських культур; урожай багаторічних насаджень; сільськогос-
подарські тварини, птиця, кролі, хутрові звірі, бджолині сім’ї,
риба та інші водні живі ресурси та тваринницька продукція.

Законом передбачено, що перелік сільськогосподарської продук-
ції, страхових ризиків, щодо яких здійснюється страхування з дер-
жавною підтримкою на відповідний фінансовий рік, затверджується
Кабінетом Міністрів України. Крім того, Закон визначає умови і по-
рядок страхування різних видів сільськогосподарської продукції;
порядок укладення договору страхування; порядок визначення
страхової суми, страхової премії за договором страхування та поря-
док їх сплати; порядок визначення збитків; порядок повідомлення
про страховий випадок та оформлення страхового акта; порядок і
строки виплати страхового відшкодування.

Відповідно до Закону державна підтримка визначена як на-
дання сільськогосподарському товаровиробнику з державного
бюджету в порядку, встановленому цим Законом, грошових кош-
тів у вигляді субсидій для оплати частини страхової премії, спла-
ченої за договором страхування.

На відміну від попередньої схеми (передбаченої Законом Украї-
ни «Про підтримку сільського господарства України» [4] ), коли
сільськогосподарський товаровиробник сплачував 100 % премії, а
потім самостійно намагався отримати 50 % субсидії назад, тепер
передбачається, що страхувальник буде сплачувати лише свою час-
тину платежу. Решту коштів держава буде перераховувати центра-
лізовано в Аграрний страховий пул. Але, якщо раніше розмір суб-
сидії встановлювався на рівні 50 % премії, то тепер її граничний
розмір буде визначатися щорічно в державному бюджеті.

Зазначимо, що у державному бюджеті на 2012 р. не була пе-
редбачена програма страхування сільськогосподарської продукції
з державною підтримкою, але в Міністерстві аграрної політики та
продовольства заявили про готовність витратити на державну
підтримку страхування озимої пшениці 70 млн грн. У 2013 році
передбачається виділити на цю програму 150 млн грн, а в разі не-
обхідності — збільшити ліміт ще на 30—50 млн грн [8].
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Таким чином, прийняття в 2012 р. Закону України «Про особ-
ливості страхування сільськогосподарської продукції з держав-
ною підтримкою» [6], по суті, відновило державне субсидування
страхування аграрних ризиків, що здійснювалось в Україні про-
тягом 2005—2008 років, але за новими умовами.

Висновки з проведеного дослідження. На нашу думку, віднов-
лення державної підтримки страхування сільськогосподарської
продукції через субсидування страхових премій є ефективнішою
формою підтримки сільськогосподарських товаровиробників, ніж
пряма допомога держави у разі настання катастрофічних збитків.

Насамкінець зазначимо, що законодавче регулювання страху-
вання сільськогосподарської продукції з державною підтримкою
певною мірою врахувало інтереси всіх його учасників, чітко визна-
чило роль держави в підтримці цього виду страхування, робить його
більш доступним для аграріїв та зрозумілим для страховиків.
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