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Сільськогосподарський сектор є основним сектором економіки і найважливішим джерелом за-
собів до існування. Аграрне страхування є саме тим фінансовим інструментом, який сільськогос-
подарські товаровиробники можуть використовувати для пом'якшення наслідків ризику та пок-
риття збитків від несприятливих погодних умов. 

Ключові слова: страхування, агрострахування, державна підтримка. 
Постановка проблеми. Сільське господарс-

тво особливо підпадає під вплив несприятливих 
природних явищ, які негативно впливають на 
виробництво. Економічний збиток від основних 
кліматичних лих буде зростати в майбутньому у 
зв'язку зі зміною клімату. Особливий акцент в усіх 
країнах світу робиться на важливості субсидова-
ного сільськогосподарського страхування з ме-
тою сприяння розвитку національних страхових 
ринків. Головне місце в страхуванні сільськогос-
подарських ризиків повинне належати державі, 
яка створює та контролює правила роботи на 
аграрному страховому ринку. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Дослідженню питань страхування ризиків сільсь-

когосподарського виробництва присвятили свою 
увагу такі вчені, як: В. Базилевич, В. Борисова, 
М. Дем’яненко, П. Лайко, М. Мних, С. Осадець, 
Я. Шумелда, Р. Юлдашев та ін. 

Мета дослідження: визначення перспектив 
розвитку ринку агрострахування з державною 
підтримкою на основі аналізу вітчизняного та 
іноземного досвіду щодо страхування ризиків 
сільськогосподарського виробництва.  

Результати досліджень. Україна є аграр-
ною країною, що входить до п'ятірки країн – най-
більших експортерів сільськогосподарської про-
дукції. Внаслідок зростаючої кризи в глобальній 
економіці, відмічається зниження попиту та цін на 
продукцію металургійної та хімічної промислово-
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сті, водночас, ціни на сільськогосподарську про-
дукцію на світових ринках продовжують зростати. 
Значно сприяють зростанню цін найбільші за 
останні роки явища посухи в Росії, центральній та 
Західній Європі, а також найбільш сильна посуха 
за останні 50 років на території США.  

У зв’язку з зазначеним, управління ризиками 
в сільському господарстві за допомогою страху-
вання є надзвичайно актуальними. Уряди Росії та 
України розуміють важливість проблем убезпе-
чення сільськогосподарського виробництва і 
практично одночасно прийняли відповідні закони 
з питань страхування сільськогосподарської про-
дукції з державною підтримкою. В Росії такий 
закон набув чинності 1 січня 2012, в Україні – 1 
липня 2012 року. 

Виділення субсидій з держбюджету в розмірі 
50% на здешевлення страхових премій почалося 
з 2005 року. Щорічно, починаючи з 2005 року, 
відмічалося зростання українського ринку аграр-
ного страхування. Проте, з 2009 року фінансу-
вання даної статті видатків з бюджету припини-
лося. Максимальний показник застрахованих 
площ українськими страховими компаніями ста-
новив 8% і був досягнутий у 2007 році. 

Станом на кінець 2012 року лише 2% вітчиз-
няних виробників АПК застраховані. На страху-
ванні сільськогосподарських культур в Україні 
спеціалізуються до 15 українських страхових 
компаній (13 у 2012 році), тоді як в 2008 році їх 
налічувалося 60. При цьому страхуванням охоп-
лено не більше 2,5% посівних площ. В цілому 
страховий захист покриває до 5% сільськогоспо-
дарських культур. Для порівняння: в Іспанії – до 
80%, в США – до 70%, в Канаді – до 60%. 

Сільськогосподарське страхування було за-
пропоноване в промислово розвинених країнах 
понад століття назад. З кінця 1990-х років скоро-
чення державної підтримки сільськогосподарсь-
ких виробників в країнах, що розвиваються приз-
вело до відновлення інтересу до сільськогоспо-
дарського страхування. На сьогодні, сільськогос-
подарське страхування функціонує більш ніж у 
100 країнах у вигляді добре розвинених програм 
або пілотних проектів. Розвиток сільськогоспо-
дарського страхування підтримує Світовий банк в 
рамках спільної сільськогосподарської системи 
управління ризиками. Його допомога полягає в 
розробці та реалізації програм щодо страхування 
традиційних та інноваційних сільськогосподарсь-
ких культур та продукції тваринництва, а також 
формуванні сільськогосподарських страхових 
пулів. 

Слід зазначити, що субсидовані програми 
страхування сільськогосподарської продукції не є 
стійкими у довгостроковій перспективі, особливо 
в країнах, які мають певні обмеження фінансових 
ресурсів. Повинен бути передбачений стратегіч-
ний підхід до управління фінансовими ресурсами 
сільськогосподарських підприємств, на страху-

вання повинні передаватися лише залишкові 
ризики, тобто ризики, які залишаються після ви-
користання різних методів зниження виробничих 
ризиків всередині підприємства (наприклад, ме-
ліорація, боротьба з шкідниками та хворобами, 
новітні ресурсозберігаючі технології).  

За кордоном розроблені програми страху-
вання забезпечують страховий захист близько 60 
видів сільськогосподарських культур (включаючи 
овочеві культури). При цьому фермер захищений 
не тільки від кількісних, але і від якісних втрат 
урожаю, також враховується коливання ринкових 
цін за одиницю продукції.  

Головне місце в страхуванні сільськогоспо-
дарських ризиків повинне належати державі, яка 
створює та контролює правила роботи на аграр-
ному страховому ринку. Водночас, лише станда-
ртних страхових продуктів зі стандартними стра-
ховими тарифами недостатньо для ефективного 
функціонування ринку. Страхові програми повин-
ні не лише передбачати страхування основних 
культур за стандартними умовами, але й врахо-
вувати потреби ринку та товаровиробників, зок-
рема, специфічні сегменти ринку, такі як овочів-
ництво, плодівництво, виробництво кормів. Також 
в Україні відсутні страхові програми, що передба-
чають визнання випадку страховим і виплату 
страхового відшкодування у разі неможливості 
своєчасно провести сівбу через надлишкові опа-
ди (навесні) або навпаки, внаслідок тривалого їх 
дефіциту (осінньої посухи). Причиною відсутності 
зазначених програм в Україні є не лише недоста-
тня мережа метеорологічних постів гідрометеос-
лужби. Головними проблемами є відсутність жор-
сткого контролю з боку держави за якістю насіння 
і посівного матеріалу вітчизняного та зарубіжного 
виробництва, недостатнє забезпечення сільсько-
господарською технікою, несвоєчасне забезпе-
чення якісними паливно-мастильними матеріа-
лами, що впливає на оперативне проведення 
посівної компанії. Окремо слід зазначити недо-
статнє наукове супроводження технологій виро-
щування сільськогосподарських культур, яке по-
винно враховувати ґрунтово-кліматичні умови 
кожного регіону і включати щорічний моніторинг 
погодного впливу на розвиток сільськогосподар-
ських культур.  

Слід відмітити також недостатність у страхо-
вих компаній статистичної інформації по окремих 
регіонах, аграрних підприємствах, культурах та 
полях, особливо це стосується типів ґрунтів, зва-
жаючи на значний вплив зазначеного фактора на 
розмір страхового покриття і вартість страхуван-
ня. Іншим фактором, який обов’язково повинен 
враховуватися при страхуванні посівів – це пока-
зники врожайності. Так, передові технології ви-
рощування сільськогосподарських культур з ви-
соким рівнем добрив та засобів захисту рослин 
значно підвищують прогнозований рівень вро-
жайності, який повинен бути закладений в розра-
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хунок страхового покриття. 
На сьогодні, в Україні середня ставка стра-

хової премії становить 3,5% та є значно нижчою 
від середнього тарифу за кордоном (приблизно 
10%). Водночас, даний факт не спонукає вітчиз-
няних аграрних товаровиробників до страхування 
сільськогосподарських культур. Український уряд 
субсидіює аграрне страхування на рівні 50% від 
страхової премії фактично сплаченої підприємст-
вом. При цьому, аграрії повинні платити інші 50% 
премії при укладанні договору страхування, а не 
в кінці збору врожаю, як це було б більш доціль-
но. Також за кордоном, держава повністю компе-
нсує страховій компанії адміністративні витрати, 
пов'язані з обслуговуванням (супроводженням) 
страхового поліса. В Україні така компенсація не 
передбачена законодавчо.  

На території Євразії є багато прикладів по-
будови успішної моделі страхування врожаю з 
державною підтримкою. Проте, однаковим для 
них є постійний розвиток та розширення асорти-
менту страхових продуктів з урахуванням глоба-
льних змін страхового ринку. На сьогодні, в Укра-
їні працює лише 30 сертифікованих професійних 
аварійних комісарів, наприклад, в Туреччині екс-
пертів з оцінки збитків в сільському господарстві 
налічується 700. Жоден з ТОП-10 перестрахови-
ків світу в сегменті аграрних ризиків не співпра-
цював з українськими страховими компаніями у 
2012 році. Ще гіршою є ситуація в Російській Фе-
дерації, враховуючи потенціал російського стра-
хового ринку і великі сільські території країни. 
Загалом, в країнах СНД відмічається відсутність 
професіоналів у галузі страхування сільськогос-
подарських культур. 

Особливий акцент в усіх країнах світу ро-

биться на важливості субсидованого сільськогос-
подарського страхування з метою сприяння роз-
витку національних страхових ринків. Рівень про-
никнення страхування сільськогосподарських 
ризиків в країнах СНД в даний час є дуже низь-
ким. Водночас, це вказує на величезний потенці-
ал зростання ринку. За наявності ефективної 
системи державної підтримки сільськогосподар-
ського страхування Україна потенційно може 
досягти десятикратного збільшення суми страхо-
вих премій, зібраних протягом наступних п'яти 
років. 

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Враховуючи вищесказане, можна зро-
бити висновок, що розвиток системи аграрного 
страхування в Україні повинен відбуватися кон-
солідовано з аграрною наукою, формуванням 
детальної клієнтської бази та страхової історії 
кожного окремого страхувальника. Лише в цьому 
випадку система андеррайтингу сільськогоспо-
дарських ризиків буде підкріплена актуарними 
розрахунками страхових тарифів і рівнів страхо-
вого покриття, в основу яких буде покладено ста-
тистичні дані показників врожайності та погодно-
кліматичних умов. 

Сільськогосподарське страхування в першу 
чергу спрямоване на покриття збитків від неспри-
ятливих погодних умов. При цьому не слід вва-
жати страхування універсальним рішенням щодо 
уникнення ризиків і невизначеностей, з якими 
стикаються аграрні підприємства. Воно може 
покрити лише частину збитків і не замінює собою 
відсутність внутрішньогосподарських методів 
управління та необхідності здійснення інвестицій 
в новітні ресурсозберігаючі технології. 
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Сельскохозяйственный сектор является основным сектором экономики и важнейшим источ-

ником средств существования. Аграрное страхование является именно тем финансовым ин-
струментом, который сельскохозяйственные товаропроизводители могут использовать для 
смягчения последствий риска и покрытия убытков от неблагоприятных погодных условий. 
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The agricultural sector is the main sector of the economy and an important source of livelihood. Agricul-

tural insurance is a financial instrument that agricultural producers can use to mitigate risk and losses from 
adverse weather conditions. 
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