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Анотація. В статті проведено ґрунтовний аналіз роботи вітчизняних страхових компаній на ринку 

агрострахування та виявлено стримуючи фактори їх ефективної діяльності. Визначено основні напрями пода-

льшого розвитку ринку агрострахування як передумови стабільного розвитку аграрного сектору України. 
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Постановка проблеми. Україна має зна-

чний потенціал для розвитку сільського гос-

подарства та подальшого впливу на євро-

пейські ринки. Аграрний потенціал України, 

з кожним роком привертає все більше уваги 

великих іноземних інвесторів і банківського 

сектора. Більшість з них з оптимізмом див-

ляться на можливості фінансування в розви-

ток агробізнесу. [1] Однак, сільськогоспо-

дарське виробництво вирізняється високим 

ступенем ризиків. Це пов’язане з тим, що 

воно є сферою діяльності, на успішність якої 

значною мірою впливають різноманітні по-

годні та кліматичні фактори, дію яких у ба-

гатьох випадках контролювати неможливо. 

[2] Найбільш поширеним інструментом по-

ділу ризиків в сільському господарстві є 

страхування. Агрострахування відіграє клю-

чову роль у забезпеченні соціального та 

економічного захисту і є важливим для під-

вищення економічної стабільності в цілому. 

[3] У зв’язку з цим, розробка оперативних 

заходів поліпшення роботи діючої системи 

агрострахування в Україні сприятимуть 

ефективному розвитку сільського господар-

ства у сучасних умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретико-методичні питання розвитку 

ринку агрострахування розглянуті в науко-

вих роботах Н.Внукової, О. Гудзя, О. Залє-

това, Ю. Лузана, С.Навроцького, С. Осадця, 

Р. Шинкаренка, В. Шахова, В.Якубовича та 

інших. Вагомим внеском у розбудову сучас-

ної системи агрострахування здійснює Про-

ект «Розвиток агрострахування в Україні» 

Міжнародна фінансова корпорація (IFC, 

Група Світового банку). 

Формулювання цілей статті. Метою да-

ної статті є дослідження сучасного стану 

системи агрострахування в Україні та опра-

цювання напрямків її вдосконалення як пе-

редумови стабільного розвитку аграрного 

сектору України. 

Виклад основного матеріалу. Українсь-

ке агрострахування долає непростий шлях 

становлення. Один із парадоксів сьогодення 

полягає в тому, що вітчизняна сільськогос-

подарська галузь розвивається прискорени-

ми темпами, а обсяги застрахованої продук-

ції не збільшуються.(табл. 1) Аналіз ринку 

агрострахування показує, що на сьогодні в 

Україні страхується близько 3% ризиків, то-

ді як у більшості розвинутих країн цей пока-

зник досягає 90 %, страхуються менше 5 % 

посівних площ, тоді як в Канаді, США, Єв-

ропі цей показник перевищує 60-80%. Най-

частіше це пояснюють тим, що на ринку аг-

рострахових послуг відсутня стратегія роз-

витку галузі, а той ресурс, що був закладе-

ний попередніми роками, вичерпався та ви-

магає термінового оновлення. [4] 

Незважаючи на позитивну динаміку су-

часний стан розвитку страхування сільсько-

господарської продукції в Україні не відпо-

відає своєму основному завданню – управ-

ляти ризиками в аграрному секторі для за-

безпечення стабільності сільськогосподар-

ського виробництва та сталого розвитку аг-

рарного сектору економіки. Найбільші про-

блемами сучасного стану розвитку страху-

вання сільськогосподарської продукції в 

Україні наведені на рис. 1. 
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Таблиця 1 

Зведені дані по агрострахуванню в Україні в 2005-2013 рр. 
 

Показник 
Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Посівна площа, тис. га 18415,5 18406,8 18583,5 19460,1 19205,6 18995,8 19493,5 19493,3 19601,0 

Застрахована площа, тис. га 390,6 668,1 2350,3 1171,6 510,0 553,0 786,0 727,0 869,0 

Питома вага застрахованої 

площі, % 
2,12 3,63 12,65 6,02 2,66 2,91 4,03 3,73 4,43 

Кількість, од.:                  

     страхових компаній 33 37 62 59 16 13 14 14 8 

     укладених договорів 910 1330 4397 1637 1980 1217 2710 1936 1722 

Загальна страхова сума, млн. 

грн. 
375,4 619,6 2189,1 3153,4 1300,0 2455,0 3640,0 3462,7 4394,0 

Середня страхова сума на 1 
га, грн. 

961,00 927,40 931,40 2691,40 2549,02 4439,42 4631,08 4762,97 5056,39 

Страхові премії, млн. грн. 12,80 28,50 116,70 155,40 42,00 84,00 136,00 130,04 135,4 

Середня премія на 1 га, грн. 32,80 42,70 49,70 132,60 82,35 130,20 173,03 178,82 155,81 

Середній страховий тариф, % 3,41 4,60 5,33 4,93 3,24 3,84 3,74 3,77 3,1 

Сума сплачених субсидій, 

млн. грн. 
5,80 12,5 47,80 72,80 – – – – – 

Питома вага сплачених суб-

сидій в страхових преміях, % 
45,30 43,9 40,90 46,90 – – – – – 

Рівень виплат, % н/д н/д н/д н/д 36,48 50,94 28,00 41,00 9,70 

Джерело: складено автором  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні проблемами розвитку агрострахування в Україні 

Основні проблемами розвитку страхування сільськогосподарської продукції в Україні 

• недосконалість законодавства, що регулює діяльність із страхування сільськогоспо-

дарської продукції та обмеженість його дії лише за умови реалізації державної програ-

ми здешевлення вартості страхування сільськогосподарської продукції; 

• не повністю реалізовані завдання держави щодо управління ризиками у аграрному 

секторі; 

• наявність взаємної недовіри у страховиків, які не мають достатньої інформації для 

розрахунку ризиків, та у сільгоспвиробників, які не мають впевненості у отриманні 

страхового відшкодування; 

 
• недостатня кількість стандартних страхових продуктів для страхування різних видів 

сільськогосподарської продукції, наявність яких дозволяє забезпечити ефективний за-

хист прав сільгоспвиробників, що мають невисокий рівень обізнаності у страхуванні; 

• низький обсяг пропозиції страхових послуг, які відповідають потребам сільгоспвироб-

ників та низький обсяг попиту з боку сільськогосподарських товаровиробників на стра-

хові послуги, обумовлений недовірою до страхового ринку; 

• недостатність інформації, необхідної для актуарного обчислення тарифів страхування 

сільськогосподарської продукції; 

• низький рівень поінформованості про страхування сільськогосподарської продукції 

сільгоспвиробників, які сприймають страхування як вимушений засіб для отримання 

банківського кредиту та/або державної дотації; 

• за відсутності ефективно функціонуючої системи страхування сільськогосподарської 

продукції високий рівень вірогідності надання прямої державної допомоги сільгоспви-

робникам у випадку настання для них надзвичайних подій. 



                                  Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) №4(28), 2014 

239 

Отже, основні проблеми стосуються 

структурних, організаційних моментів агро-

страхування. Інша причина, що призвела до 

стагнації національного агрострахового ри-

нку, полягала в домінуванні вузько корпора-

тивного підходу до визначення політики йо-

го розвитку. Таким чином, сформована в 

Україні система страхування сільськогоспо-

дарських ризиків, у тому числі при наданні 

державної підтримки сільському господарс-

тву, потребує удосконалення і має бути 

спрямована на забезпечення належного за-

хисту інтересів сільгоспвиробників та про-

довольчої безпеки держави, на стабілізацію 

виробництва та доходів у аграрному секторі 

економіки та стимулювання використання 

кращих здобутків технології сільгоспвироб-

ництва.  

Оптимальний варіант розв'язання про-

блем розвитку системи агрострахування в 

Україні передбачає взаємодію трьох груп 

учасників ринку страхування сільськогоспо-

дарської продукції – сільгоспвиробників, 

страховиків (включаючи АСП) та держави. 

Держава створює умови для формування і 

діяльності необхідної інфраструктури сис-

теми та забезпечує оптимальне вирішення 

державних завдань щодо підтримки сільгос-

пвиробника, що наведені на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Основні напрямки роботи держави у створенні ефективної системи агрострахуван-

ня в Україні 

 

З метою ефективного розвитку агростра-

хування в Україні в червні 2014 р. під керів-

ництвом АСП була розроблена та обговоре-

на Концепції розвитку системи страхування 

сільськогосподарської продукції в Україні. 

У процесі реалізації цієї Концепції, здійс-

нюючи консолідацію зусиль та балансуван-

ня інтересів сільгоспвиробників і страхови-

ків, держава має забезпечити формування 

необхідної інституційної структури та вста-

новити оптимальний розподіл функцій між 

державним регулюванням та саморегулю-

ванням, що сприятиме оптимальному перет-

воренню існуючих реалій на ефективно фу-

нкціонуючу систему страхування сільсько-

господарської продукції за державної підт-

римки з урахуванням найкращого позитив-

ного міжнародного досвіду. [5] 

Поряд з цим також була розроблена та 

прийнята до реалізації Дорожня карта рефо-

рмування добровільного страхування сіль-

ськогосподарської продукції на 2014- 2015 

рр. В результаті реалізації Дорожньої карти 

планується удосконалити вимоги щодо 

вступу страховиків до Об'єднання страхови-

ків «Аграрний страховий пул» та участі в 

ньому на принципах прозорості та відкрито-

сті, удосконалити гарантійний механізм ви-

конання страховиками зобов'язань перед 

сільгоспвиробниками, а також наповнення 

інформаційної бази, необхідної для актуар-

ного обчислення тарифів агрострахування. 

[6] 

Дорожньою картою планується встанови-

ти вимоги про надання агровиробникам де-

ржпідтримки, укладення контракту на фор-
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• удосконалення законодавчих норм взаємодії приватного сектору із використанням 

розвинутої територіальної мережі страховиків та держави, запровадження ефективних 

механізмів фінансової підтримки сільського господарства, що дозволить зменшити 

навантаження на державний бюджет та зробить таке навантаження прогнозованим та 

ефективним; 

• надання державою необхідної та обґрунтованої фінансової підтримки для реалізації 
програми здешевлення державою вартості страхування, яка б дозволяла зменшити сис-

темну проблему дефіциту коштів сільгоспвиробників шляхом надання державної суб-

сидії на якомога більшу частину страхового платежу та стабілізувала їх діяльність у 

разі понесення збитків внаслідок настання несприятливих погодних умов (в тому числі 

катастрофічних);  

• створення надійного механізму виконання страховиками зобов’язань перед сільгосп-

виробниками за укладеними договорами страхування. 
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вардні закупівлі зерна та договору про фі-

нансовий лізинг агротехніки, виключно за 

наявності договору агрострахування, укла-

деного зі страховиками-членами АСП. 

В рамках розробки законопроекту «Про 

внесення змін до Податкового Кодексу 

України» планується встановити спеціаль-

ний режим оподаткування ПДВ діяльності у 

сфері сільського, лісового господарства та 

рибальства, сплати фіксованого сільського-

сподарського податку за умови укладення 

відповідних договорів страхування в Аграр-

ному страховому пулі. [6] 

Також планується розробити проекти по-

станов КМУ за стандартними страховими 

продуктами і надання державної фінансової 

підтримки страхування тваринництва, вино-

градарства та садівництва з метою стиму-

лювання розвитку цих видів сільськогоспо-

дарської діяльності. 

Що стосується інформаційно-кадрового 

забезпечення ринку аграрного страхування, 

то Дорожньої Картою планується проведен-

ня роз'яснювальних заходів серед сільгосп-

виробників і забезпечення на постійній ос-

нові підготовки, перепідготовки та підви-

щення кваліфікації сертифікованих експер-

тів-агрономів, а також введення в навчальні 

плани аграрних вищих навчальних закладів 

та аграрних факультетів інших вузів дисци-

пліни «Агрострахування» як нормативної. 

[6] 

Висновки. Сьогодні агрострахування в 

Україні активно розвивається. Однак, не-

зважаючи на позитивну динаміку сучасний 

стан розвитку агрострахування в Україні не 

відповідає своєму основному завданню – 

управляти ризиками в аграрному секторі для 

забезпечення стабільності сільськогоспо-

дарського виробництва та сталого розвитку 

аграрного сектору економіки. Сформована в 

Україні система страхування сільськогоспо-

дарських ризиків, у тому числі при наданні 

державної підтримки сільському господарс-

тву, потребує удосконалення і має бути 

спрямована на забезпечення належного за-

хисту інтересів сільгоспвиробників та про-

довольчої безпеки держави, на стабілізацію 

виробництва та доходів у аграрному секторі 

економіки та стимулювання використання 

кращих здобутків технології сільгоспвироб-

ництва. Оптимальний варіант розв'язання 

проблем розвитку системи агрострахування 

в Україні передбачає взаємодію трьох груп 

учасників ринку страхування сільськогоспо-

дарської продукції – сільгоспвиробників, 

страховиків (включаючи АСП) та держави. 
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Summary 
The most widespread instrument of division of risks in agriculture is insurance. Agroinsurance plays a key role providing 

of social and economic defense and is important for the increase of economic stability on the whole.The aim of the article is research 
of the modern state of the system of agroinsurance in Ukraine and working of directions of her perfection as pre-conditions of stable 
development agrarian to the sector of Ukraine. 

Modern development of insurance of agricultural produce status in Ukraine does not answer the basic task without regard 
to a positive dynamics - to manage risks in an agrarian sector for providing of stability of agricultural production and steady devel-
opment agrarian to the sector of economy. Basic problems touch the structural, organizational moments of agroinsurance. Other 
reason that resulted in stagnationof national agroinsurance market consisted in prevailing narrowly of the corporate going near 
determination of politics of his development. 

The system of insurance of agricultural risks formed in Ukraine, including at the grant of state support to agriculture, 

needs an improvement and must be sent to providing of the proper defence of interests of agricultural producers and food safety of 
the state. The optimal variant of decision of problems of development of the system of agroinsurance in Ukraine envisages coopera-
tion of three groups of participants of market of insurance of agricultural produce - agricultural producers, insurers and state. 

Keywords: agricultural production, agroinsurance, insurance bonus, contract of insurance, insured areas, agrarian insur-
ance pool, travelling map. 


