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Стаття присвячена аналізу страхових послуг та страхового ринку сільськогосподарської продукції, впливу Закону України 
«Про страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» на його структуру. Охарактеризовано особливості 
надання послуг страхування сільськогосподарської продукції. Окреслено шляхи розвитку аграрного страхування та поліпшення 
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Постановка проблеми. Україна займає лідерську 
позицію на світовому ринку щодо виробництва сіль-
ськогосподарської продукції, але незважаючи на 
це надання страхових послуг агросектору та ринок 
страхування сільськогосподарської продукції, є, на 
жаль, і досі на етапі розвитку. Нині інтерес до теми 
страхування росте, враховуючи політичну ситуацію 
в Україні та складні умови господарювання сіль-
ськогосподарських товаровиробників, страхування є 
дуже актуальним. Очевидно, що багато років систе-
ма страхування сільськогосподарських ризиків була 
фактично відсутня. Нерозвиненість страхування по-
слаблює можливості розвитку аграрного сектору, 
так як результати діяльності агропідприємств, дуже 
сильно залежать від погодних умов. Суттєвою про-
блемою є сприйняття товаровиробниками страхових 
послуг. Складно привернути увагу аграріїв на такий 
специфічний вид фінансових послуг без державної 
підтримки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням страхування аграрного сектору приділяють ува-
гу як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Також 
не лишаються осторонь і товаровиробники, представ-
ники страхового бізнесу, громадських організацій 
та органів державної влади. Активну участь у дослі-
дженнях бере Міжнародна фінансова корпорація з 
проектом «Розвиток агрострахування в Україні» та 
Компанія «Агроіншуранс Інтернешнл».

Постановка завдання. На основі викладено мож-
на сформулювати завдання дослідження, яке поля-
гає в створенні зрозумілого, прозорого механізму 
співпраці усіх учасників страхового ринку та забез-
печенні якості надання страхових послуг на ринку 
страхування сільськогосподарської продукції задля 
взаємовигідної співпраці.

Виклад основного матеріалу. Ринок агростра-
хування в Україні не є стабільним, але аналізуючи 
показники страхування сільськогосподарської про-
дукції в період 2005-2013 рр. можна більш чітко 
побачити динаміку його розвитку. Саме в цей час 

надавалася державна підтримка в рамках Закону 
України «Про державну підтримку сільського госпо-
дарства України» за рахунок бюджетних коштів на 
умовах, затверджених Урядом країни. Запроваджена 
в 2005-2008 рр. державна програма здешевлення вар-
тості страхування сільськогосподарської продукції 
сприяла збільшенню кількості договорів страхуван-
ня в аграрному секторі. Співвідношення застрахова-
ної площі до загальної збільшилося з 2% (2005 р.) 
до 8% (2007 р.). Укладання договорів страхування 
також покращило доступ сільгоспвиробників до кре-
дитних ресурсів. Після 2008 р. в зв'язку з припи-
ненням надання державної підтримки спостерігався 
спад страхування. Починаючи з 2010 р. ринок аг-
рострахування активізувалося. Дані із страхування 
сільськогосподарської продукції в 2005-2013 рр. зо-
бражені на рисунку 1.
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Рис. 1. Динаміка показників страхування  
с/г продукції в 2005-2013 рр.

Розраховано на підставі даних “Агроіншуранс Інтер-
нешнл»

Підсумовуючи дані графіку, можна побачити ріст 
показників у 2013 р., порівняно до попередніх років, 
також потрібно звернути увагу і на розмір застрахо-
ваних площ, який виявився найбільшим за останні 
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5 років, а саме 869 тис. га. Порівняно з 2012 р. цей 
показник виріс на 20%.

Показники страхових премій, їх середня ставка 
та рівень виплат за 2005-2013 рр., відображені на 
рисунку 2. Договори із страхування тварин склали 
менше 5% від загальної суми зібраних премій і сут-
тєвого впливу на показники ринку не мали.
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Рис. 2. Динаміка страхових премій,  
середньої ставки та рівень виплат.

Розраховано на підставі даних «Агроіншуранс Інтер-
нешнл»

Аналізуючи графік, бачимо динамічне зростання 
страхових премій у 2006-2008 рр., після чого спосте-
рігався значний спад у 2009 р. Починаючи з 2010 р. 
знову спостерігається зростання, а в 2011-2013 рр. є 
незначна стабільність. Стосовно рівня виплат, то до 
2009 р. дані відсутні. У період 2009-2010 рр. спосте-
рігалося зростання порівняно із наступними роками. 
У 2011-2012 рр. була певна стабільність і в 2013 р. 
відбулося значне падіння. Незважаючи на серйозні 
зміни показників страхових премій та виплат, серед-
ня ставка премії за весь період була стабільною.

У 2012 р. був прийнятий Закон України “Про осо-
бливості страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою». Згідно цього Закону дер-
жавна підтримка передбачає надання сільськогоспо-

дарським товаровиробникам із державного бюджету 
грошових коштів у вигляді субсидій для компенсації 
до 50% вартості страхового платежу (премії), фактич-
но сплаченого ними за договорами страхування сіль-
ськогосподарської продукції та являється позитивною 
тенденцією для розвитку страхового ринку [2].

Законом було передбачено створення Аграрно-
го страхового пулу до складу якого увійшло чоти-
ри страховика: ТДВ “СК “Домінанта», ПрАТ “СК 
“Брокбізнес», ПАТ “СК “Страхові гарантії», та ПрАТ 
“Українська аграрно-страхова компанія».

Побудова системи страхування сільськогосподар-
ської продукції з державною підтримкою можна зо-
бразити схематично (рис. 3).

На 2012 р. було затверджено фінансування видат-
ків загального фонду державного бюджету в розмірі 
400,0 тис. грн. для державної підтримки сільсько-
господарських товаровиробників шляхом здешевлен-
ня страхових платежів. Станом на 01.01.2013 було 
зафіксовано кредиторську заборгованість на суму 
86,8 тис. грн., але пізніше вона була списана. Тому 
фактично фінансування не здійснювалося.

На 2013-2014 рр. коштів з державного бюджету 
на здешевлення страхових премій не було виділено. 
Але страхові компанії здійснювали страхування.

У 2012 р. страховий ринок розділили страховики 
(СК), яких можна поділити на три групи (табл. 1).

У першу групу, яка є безперечним лідером, уві-
йшли 2 компанії – «ІНГО Україна» і «Українська 
аграрно-страхова компанія» (УАСК). Так, «ІНГО 
Україна» застрахувала 72,2 тис. га, уклала 108 дого-
ворів страхування і зібрала 6,7 млн. грн., що складає 
20,5% страхового ринку. УАСК уклала 158 догово-
рів страхування, зібрала 16,6 млн. грн., що склало 
50,6% страхового ринку.

У другу групу увійшли 3 компанії з середніми ре-
зультатами, а саме: «Аска», «Оранта», «Провідна» і 
«ТАС», які разом застрахували 77,8 тис. га., уклали 
283 договори страхування і зібрали 7,4 млн. грн., що 
склало 22,6% страхового ринку.

Третя група – «Брокбізнес», 
«Оранта-Січ», «Універсальна», 
«UNIQA», «PZU Україна». Компанії 
цієї групи застрахували 32,3 тис. га., 
уклала 30 договорів та зібрали мен-
ше 1 млн. грн. страхових премій [6].

Структура ринку страхування 
сільськогосподарської продукції по-
рівнюючи з попередніми роками в 
2013 р. суттєво змінилася. Це від-
булося після прийняття ЗУ “Про 
страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою» 
(рис. 4).

Як ми бачимо, у 2012 р. всього  
10 страхових компаній розділили 
між собою страховий ринок, а на 
долю лише двох припадає 71,1% 
всього ринку. Це свідчить про те, що 
реально на ринку працюють невели-
ка кількість компаній. 

МІНАГРОПОЛІТИКИ

Перестраховки Аграрний
страховий пул

СК СК СК СК
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Рис. 3. Побудова системи страхування  
з державною підтримкою

Таблиця 1
Частка страхового ринку відповідно до груп

Показники Договори, 
%

Премії, 
%

Застрахована 
площа, %

Виплати, 
%

Постраждалі 
площі, %

Ставка премії 
по групі, %

Рівень збитковості 
по групі, %

Перша група 44 71 46 47 55 9,33 56

Друга група 46 23 38 41 38 9,14 32

Третя група 10 6 16 12 7 5,09 12

Розраховано за даними «Агроіншуранс Інтернешнл»
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У 2013 р. після створення Аграрного страхового 
пулу ситуація змінилася. Враховуючи прийняття ЗУ 
«Про особливості страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою», який передба-
чає отримання окремої ліцензії для здійснення стра-
хування сільськогосподарської продукції, кількість 
страховиків, які отримали відповідну ліцензію суттє-
во зменшилася. У 2013 р. структура ринку агростра-
хування суттєво змінилася та на долю компаній-чле-
нів Аграрного страхового пулу припало 84% всього 
ринку [5].

У період осінь 2012 р. – весна 2013 р. страхові 
компанії – члени Аграрного страхового пулу уклали 
982 договори страхування врожаю зернових і техніч-
них культур, співвідношення обсягів договорів зо-
бражені на Рис. 5.

Рис. 5. Кількість договорів у %
Розраховано за даними Аграрного страхового пулу

Сума відповідальності страховиків склала 3,2 мі-
льярди гривень, при цьому сума зібраних страхових 
премій склала більше 100 мільйонів гривень. Уро-
жай сільськогосподарських культур був застрахо-
ваний на загальній площі понад 486 тисяч гектарів 
(рис. 6).

Рис. 6. Застраховані площі, %
Розраховано за даними Аграрного страхового пулу

У 2013 р. страхові компанії виплатили відшкоду-
вання в загальній сумі в 7,9 мільйон гривень (рис. 7).

Причиною незначних виплат у 2013 р. були до-
сить сприятливі погодні умови. Ризикові події фік-
сувалися переважно в південних регіонах України 
(Херсонська, Миколаївська, Запорізька області та 
АР Крим). Основною причиною недобору врожаю 
стала весняна посуха, яка спостерігалася у вищевка-
заних регіонах у квітні-травні 2013 р. [5].

Рис. 7. % від загальної суми відшкодувань*
Розраховано за даними Аграрного страхового пулу

До позитивних змін у розвитку аграрного страху-
вання можна віднести:

• прийняття ЗУ «Про страхування сільськогос-
подарської продукції з державною підтримкою»;

• формування законодавчої бази та нормативно-
правових документів у цій сфері;

• розробка теоретико-методологічної документа-
ції страхування сільськогосподарської продукції;

• розробка та введення єдиних стандартів у стра-
хуванні сільськогосподарської продукції з держав-
ною підтримкою;

• розробка стандартних страхових продуктів на 
період перезимівлі, весняно-літній період та на весь 
цикл вирощування;

• виокремлення та введення спеціальної ліцензії 
на страхування сільськогосподарської продукції;

• проведення навчання, забезпечення кваліфіко-
ваними спеціалістами;

• введення жорстких вимог до страхових компа-
ній, які займаються аграрним страхуванням.

Що стосується негативних моментів на ринку аг-
рострахування, то безперечно їх досить багато, а саме:

• відсутність культури страхування;
• відсутність довіри сільськогосподарських ви-

робників до страхових компаній;
• відсутність свободи вибору страхових компаній 

товаровиробниками при страхуванні сільськогоспо-
дарської продукції з державною підтримкою та при 
отриманні кредитів;

• жорсткі вимоги договору та унеможливлен-
ня до їх зміни, навіть за умови збільшення тарифу, 
адже такий пункт, як франшиза – 50% від страхової 
суми, вже на початковому етапі мінімізує суму мож-
ливого страхового відшкодування та відшкодування 
як такого;

• не бажання страхових компаній розвивати 
якісне страхування сільськогосподарської продукції, 
задля повноцінного захисту товаровиробників;

• не зовсім чітке розуміння ефективності страху-
вання товаровиробниками;

• не досконалий механізм страхування сільсько-
господарської продукції з державною підтримкою;

2012                                2013
Рис. 4. Структура ринку страхування 

сільськогосподарської продукції  
в розрізі страхових компаній
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• недостатнє та нестабільне фінансування субси-

дованого страхування;
• монополізм та закритість ринку агрострахуван-

ня;
• лобіювання інтересів певних учасників ринку;
• відсутність жорсткого контролю та відпові-

дальності для страховиків за неналежне виконання 
взятих на себе зобов'язань з боку держави та ін.

Висновки. Підсумовуючи, можна сказати, що не-
зважаючи на багато позитивних змін, які відбулися 
в страхуванні, ще більше є негативних, а фактичних 
результатів дієвості механізму страхування з дер-
жавною підтримкою сільськогосподарські виробни-
ки не відчули.

Можна впевнено сказати, що ринок агростраху-
вання потребує прямої участі держави, а саме перш 
за все у частині законодавчого врегулювання та 
контролю. Як ми могли проаналізувати, без держав-
ної підтримки розвиток зупиняється. Важливі про-
блеми на які ми звертали увагу призводять до від-
сутності фактичних результатів дієвості механізму 
страхування з державною підтримкою для сільсько-
господарських виробників та дискримінації страху-
вання, як ефективного фінансового інструменту. На 
сьогодні товаровиробники не відчули ефективності 
та важливості аграрного страхування, як дієвого фі-
нансового інструменту. Тому необхідно врахувати і 
усунути всі недоліки діючого механізму аграрного 
страхування задля забезпечення фінансової стабіль-
ності аграрного сектору та продовольчої безпеки дер-
жави взагалі.

Частково попередні недоліки враховані при роз-
робці Концепції розвитку системи страхування с/г 
продукції в України та Дорожній карті реформу-
вання добровільного страхування с/г продукції на 
2014-2015 рр., де зазначено шляхи та способи вдо-
сконалення. Але важливо всі ці пропозиції перене-

сти в практичну площину, реалізувати запропонова-
ні механізми в життя, виявити і усунути недоліки 
та забезпечити дієвість аграрного страхування на 
практичному досвіді з урахуванням вимог учасників 
страхового ринку.
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