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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

1991 Незалежність. Система страхування успадкована від Радянського Союзу

1993 Запровадження окремого регулювання фінансових ринків

1996 Запровадження приватного страхування (згідно Закону «Про страхування»)

2001 Задекларована можливість субсидування страхування

2005-

2008
Імплементація програми здешевлення страхових платежів

2009-

2015
Розробка стандартних страхових продуктів

2012

Прийняття спеціального закону «Про особливості страхування 

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» 

• Ліцензування страхових компаній

• Створення Агарного страхового Пулу

• Програма сертифікації аварійних комісарів

2002 Запровадження обов'язкового мультиризикового (комплексного) страхування
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▪ Запровадження обов'язковості страхування врожаю 

зернових культур і цукрових буряків 

сільськогосподарськими підприємствами всіх форм 

власності

▪ Вперше задекларована можливість отримання 

компенсації 50 % страхового платежу

Труднощі:

▪ Обов'язковість страхування «де факто» не виконувалась

▪ Програма субсидування страхових платежів не 

фінансувалась 

СПРОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОСТРАХУВАННЯ (1)

Відповідно до Закону «Про стимулювання розвитку 

сільського господарства на період 2001-2004 роки» (2001 р.)

Через відсутність фінансування не вдалося повню мірю

реалізувати програму державної підтримки
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▪ Порядок використання коштів для здешевлення 

страхових платежів (програма діяла 2005-2008 роки)

▪ Створення «де юре» Фонду аграрних страхових субсидій 

(ФАСС) - державної спеціалізованої установи, для 

надання страхових субсидій виробникам 

сільськогосподарської продукції

Труднощі:

▪ ФАСС «де факто» не був створений

▪ Через економічну кризу фінансування програми

субсидування припинилось у 2009 році

СПРОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОСТРАХУВАННЯ (2)

Відповідно до Закону «Про державну підтримку сільського 

господарства» (2004 р.)

Інституціональні зміни через брак коштів не відбулися



СТРАХОВА СУБСИДІЯ - 50% вартості страхових премій

(внесків), фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку

Відшкодування страхової субсидії здійснюється у межах

страхової премії (внеску), що не перевищує 5% до суми

застрахованого ризику, розрахованого виходячи з розміру

мінімальної закупівельної ціни на окремий об'єкт державного

цінового регулювання, та страхової франшизи, розмір якої не

перевищує 30% до суми зазначеного ризику.
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УМОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 2005-2008

Основні положення

Програма встановлювала обмеження на тарифи і франшизу
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ПОКАЗНИКИ СУБСИДУВАННЯ 2005-2008

Використання бюджетних коштів

6 13
48

73

13 29

117
155

2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р.

Субсидія, млн. грн. Страховя премія, млн. грн.

Обсяги надання та використання коштів мали динаміку до 

зростання
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▪ Запровадження ліцензування діяльності з агрострахування

▪ Створення Аграрного страхового пулу 

▪ Часткове відновлення програми субсидування страхових 

премій

Труднощі:

▪ до ПУЛу увійшла обмежена кількість страховиків із 

сумнівною репутацією

▪ Фінансування програми субсидування не мало 

довгострокового характеру  

▪ Низька якість та висока вартість страхових послуг

СПРОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОСТРАХУВАННЯ (3)

Відповідно до Закону «Про особливості страхування 

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» 

(2012 р.)

Положення закону реалізувалися частково
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СТРАХОВІ ПРОДУКТИ З ДЕРЖАВНОЮ ПІДТРИМКОЮ

Затверджені стандартні страхові продукти – 2012 

Сільськогосподарські культури на 
весь період вирощування 

Страховий продукт 

№1

Озимі культури на період перезимівлі 
Страховий продукт 

№2

Сільськогосподарські культури

на весняно-літній період 

Страховий продукт 

№3
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Страхувальник (агровиробник) платить 100 % страхової премії,

частину – компенсує держава. Субсидується тільки добровільне

страхування за стандартними страховими продуктами і

стандартними правилами страхування.

Договір повинен бути укладений зі страховою компанією –членом

Аграрного страхового Пулу

Державна підтримка надається сільгосповиробникам у формі

компенсації до 50 % вартості страхового платежу

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА  2012

Умови субсидування

Субсидувався лише страховий продукт №2 для озимої пшениці
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Аграрний страховий пул створений 7 листопада 2012 року 

згідно з Законом України «Про особливості страхування с/г 

продукції з державною підтримкою» від 9.02.12

Склад страхових компаній на момент створення: «Домінанта», 

«УАСК», «Страхові Гарантії», «Брокбізнес»

До моменту утворення Пулу компанія «Домінанта» на ринку 

сільськогосподарського страхування відома не була 

ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЙ ПУЛУ 2012 РІК

Членство у Пулі - умова участі у програмах державної підтримки



Передбачено субсидій – 70 млн. грн.

Виплачено субсидій ~ 86 тис. грн

Страховики 4 страхові компанії ( члени 

Аграрного страхового пулу)

Культура озима пшениця

Період перезимівля

Вартість 40-95 грн/га

Страхова сума на 1 га 1000 грн

Застрахована площа ~ 3500 га

Сума страхових премій ~ 174 тис. грн
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РЕЗУЛЬТАТИ СУБСИДУВАННЯ - 2012

Основні показники
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ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЙ ПУЛУ: ДИНАМІКА

56

21 35

71

153

74

114

38

7

3

2012 2013 2014 2015 2016

Компанії поза Пулом Компанії Пулу

Зібрані страхові премії, млн грн

З  2014-го року обсяг премій у гривні, зібраних компаніями-членами Пулу, різко 

скорочувався та наблизився у 2016 році до нуля, в той час як сумарний обсяг премій 

у гривні компаній, що не є членами Пулу, зростав, а темп зростання – нарощувався. 
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Лише компанії «Брокбізнес» та «УАСК» – продовжують свою 

діяльність на ринку агрострахування

До Аграрного страхового пулу нещодавно приєдналася нова 

компанія – СК «Альфа страхування»

Даних щодо діяльності компанії «Альфа страхування» зі 

страхування сільськогосподарських культур немає

ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЙ ПУЛУ СЬОГОДНІ

Активність компаній Пулу на ринку агрострахування майже відсутня



В партнерстві з:

ОСНОВИ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ПРОЕКТ «РОЗВИТОК ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО 
СЕКТОРУ В ЄВРОПІ ТА ЦЕНТРАЛЬНІЙ АЗІЇ»
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Стаття 6. Добровільне страхування та його види: 

22) страхування сільськогосподарської продукції;

Стаття 7. Види обов'язкового страхування:

30) страхування тварин (крім тих, що використовуються у цілях 

сільськогосподарського виробництва) на випадок загибелі, 

знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та 

нещасних випадків у випадках  та  згідно  з  переліком тварин, 

встановленими Кабінетом Міністрів України;

НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРОСТРАХУВАННЯ

Закон України «Про страхування» (1996 р.)

Відповідно до законодавства агрострахування є добровільним
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▪ Запровадження ліцензування діяльності з агрострахування

63 страхові компанії отримали ліцензії

▪ Створення Аграрного страхового пулу 

4 страхові компанії увійшли до Пулу

▪ Надання державної підтримки шляхом субсидування 

страхових премій

У 2012 році передбачалось 70 млн грн (використано 86 тис.грн)

▪ Запровадження стандартних страхових продуктів

8 страхових продуктів для польових культур затверджено

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРОСТРАХУВАННЯ

Закону України «Про особливості страхування 

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» 

(2012 р.)

Положення закону реалізувалися частково



Поточна ситуація з агрострахуванням

Чинний на сьогодні Закон України «Про особливості 

страхування с/г продукції з державною підтримкою» від 

9.02.12 НЕ працює

Відсутня державна підтримка агрострахування

Низька активність на ринку компаній, що належать до 

існуючого Аграрного страхового пулу

Незначний попит на агрострахування зі сторони 

агровиробників
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ПОТРЕБА У РЕФОРМУВАННІ

Низька ефективність ринкових механізмів регулювання агрострахування



З метою удосконалення системи агрострахування :

В рамках діяльності Офісу підтримки реформ розроблено

напрацювання, що лягли в основу законопроекту №6355-1 «Про

державну підтримку сільськогосподарського страхування», що

зареєстрований у Верховні Раді України 26 квітня 2017 року

В рамках Меморандуму про взаєморозуміння від 15 березня 2017

року проводиться навчання 5 співробітників Мінагрополітики з

питань агрострахування.

Оновлено 8 стандартних страхових продуктів для польових

культур

В структурі Мінагрополітики створено Сектор з агрострахування,

що налічує 3 штатні одиниці

СПІВПРАЦЯ IFC ТА МІНАГРОПОЛІТИКИ
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Співпраця з Мінагрополітики сприяє консолідації зусиль 



Удосконалити механізм надання державної 

фінансової підтримки, зокрема:

▪ порядок розробки та затвердження 

стандартизованих страхових продуктів;

▪ порядок адміністрування субсидій;

Створити Державне Агентство 

сільськогосподарського страхування (Агентство) для 

посилення інституційної спроможності держави надавати 

підтримку с/г страхуванню.

ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ

Законопроектом 6355-1 передбачено:
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Підсилення ролі держави



ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

МЕХАНІЗМ СУБСИДУВАННЯ СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖУ

Заявка Огляд та укладення 

договору Сплата 50% премії

Перерахування 50% 

премії

1 3
4

7

Державне агентство сільськогосподарського страхування

Страхова компанія

Агровиробник

Резервування коштів

на 10 робочих днів

Інформація про укладений 

договір та сплату 

виробником 

50% премії

6

2

5

Агентство отримує 

інформацію про договір 

та платіж
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Створення відділу 
Мінагрополітики

(4-8 осіб, 2 
обладнані кімнати) 

Функціонування 
відділу як Агентства 

(4-8 осіб, 2 
обладнані кімнати )

Створення 
Агентства 

як юр. особи

ПОЕТАПНЕ СТВОРЕННЯ АГЕНТСТВА

2017-2018 

роки

Прийняття 

нового Закону 

(прогнозовано: 

січень 2018)

Виділення 

фінансування 

(прогнозовано: 

січень 2019)
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▪ збір та аналіз інформації щодо с/г страхування та 

надання результатів досліджень іншим учасникам 

ринку;

▪ інформування учасників ринку про діяльність 

страховиків за визначеними НАСС критеріями;

▪ адміністрування програм державної підтримки с/г 

страхування;

▪ розробка стандартизованих страхових продуктів для 

с/г страхування;

▪ аналіз ефективності програм державної підтримки 

с/г страхування;

ОСНОВНІ ФУНЦІЇЇ АГЕНТСТВА

Заходи, спрямовані на виконання завдань:

Покращення державного регулювання агрострахування
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▪ Запровадження с/г страхування як ефективного 

механізму управління ризиками та методу 

раціонального використання бюджетних коштів; 

▪ Підсилення ролі держави на ринку с/г страхування;

▪ Розширення сфери надання державної підтримки;

▪ Спрощення процедур розробки, прийняття та 

запровадження стандартизованих страхових продуктів;

▪ Належне інформаційне забезпечення всіх учасників 

системи с/г страхування;

▪ Спрощення механізму субсидування частини страхових 

платежів.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
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Удосконалення системи агрострахування в Україні
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➢ Системний підхід у регулюванні агрострахування

➢ Висококваліфіковані фахівці

➢ Стандартні страхові продукти

➢ Інформаційне забезпечення

➢ Державна підтримка

СТАЛА СИСТЕМА АГРОСТРАХУВАННЯ

Складові успіху:

Ефективність системи забезпечується належним функціонуванням ВСІХ 

компонентів



ДЯКУЮ!

ЗАПИТАННЯ?


