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Історія агрострахування з держпідтримкою

В цивілізованому світі агрострахування - обов'язкова умова існування сільського господарства, 

особливо для аграрних країн. 

Переважний спосіб - надання фермерам субсидії на страхування майбутнього врожаю.

В Україні:

2005-2008 р.р. – субсидії у формі компенсації  50% страхової премії та 50% франшизи.

2008 р. – відмова від субсидій внаслідок кризи.

2012 р. – в закон «Про страхування» включено новий вид добровільного страхування с/г 

продукції та прийнято закон «Про ос-сті страхування с/г продукції з держпідтримкою»:

- відновлення державних субсидій, отримати які можливо лише за умови погодження 

спеціальною комісією

- створення Аграрного страхового пулу, членство в якому є обов’язковою умовою здійснення 

страхування с/г продукції з держпідтримкою

- право Аграрному пулу звертатися до держави за позикою у випадку настання 

катастрофічних ризиків і неможливості їх покриття за рахунок фонду катастрофічних збитків 

(непрозорі умови використання коштів цього фонду)

- Солідарна відповідальність страховиків пулу. Непрозорість вступу в пул демотивувала

класичний ринок брати участь в ньому.

Було виділено 1,2 млрд грн з держбюджету, з яких використано 86,8 тис грн 4-ма с/г 

виробниками.

11 СК подали заяви на отримання ліцензії, з яких отримали 4 СК (наразі діючою залишилась 

лише 1 СК).

З 2013 року кошти держбюджету на страхування с/г виробників з держпідтримкою не 

виділялись.
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Чинне законодавство

• Страховики, що здійснюють агрострахування з 

держпідтримкою, мають створити Аграрний страховий пул

• Умови перестрахування, резервування, визначення запасу 

платоспроможності визначає КМУ, а не регулятор

Закон «Про 

страхування»

Закон «Про 

особливості 

страхування с/г 

продукції з 

держпідтримкою»

• Вимоги до страховиків (ліцензія, членство в Аграрному пулі і 

вимоги, визначені НБУ з Мінек*)

• Положення про Аграрний пул

• Ключові вимоги до страхового покриття та договорів 

страхування

3

• В частині держпідтримки шляхом компенсації частини 

страхового платежу – посилання на Закон «Про особливості 

страхування с/г продукції з держпідтримкою» 

Закон «Про 

держпідтримку

с/г»

• Компенсація – до 50% страхового платежу 

• Страхування озимої пшениці

Постанова КМУ 

№813  2012 року

*Розпорядження від 09.10.12 №1671 



Стан ринку агрострахування
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Всього 65 ліцензіатів

6 з 32 активних страховиків 

(у 2019 році), не виконують 

нормативи на 30.06.2020



Причини необхідності актуалізації законодавства

Непрозорий фільтр для відбору страховиків, 

солідарна відповідальність Останнього разу кошти на держпідтримку

було виділено у 2012 р.

Наразі в бюджет закладається 600 млн грн

Відсутність повноважень НБУ щодо вимог до 

резервування, платоспроможності, власного

утримання, перестрахування

Покладання обов’язку компенсацій втрат

с/г виробників на страховиків –

зменшення тягаря з держбюджету і 

підтримка агро-сектора 

При Мінек створено робочу групу за участю

представників Мінек, ВРУ, страховиків, IFC, 

WB, перестрахових брокерів

Страхові продукти + страхові тарифи

Аграрний страховий пул Відсутність фінансування з 

Держбюджету

Обмеженість повноважень 

регулятора
Відсутність передумов для 

здорової конкуренції

Неурожайність 2020 через 

погодні умови Готовність стейкхолдерів до 

відновлення механізму
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Пропозиції до змін в законодавстві

• Закон «Про особливості страхування с/г 

продукції з держпідтримкою», особливості 

страхування з якого переносяться в закон «Про 

держпідтримку с/г»

• Аграрний страховий пул

Скасовується

Повноваження 

НБУ

• Спец.вимоги до страховиків для доступу до ринку

• Спец.вимоги до провадження діяльності

• Спец.вимоги до резервів, платоспроможності, 

власного утримання, перестрахування

• Обмеження максимальної суми компенсації до 

80% страхового платежу 

• Ведення переліку «авторизованих» страховиків

• Проведення компенсацій с/г виробникам

• Перелік с/г продукції з держпідтримкою

• Спец.вимоги до страхових продуктів

Повноваження 

Мінек

6Довідково: планується виділення більше 600 млн грн коштів з Держбюджету



Вимоги до страховиків: 

пропозиції до майбутнього регулювання

• 3-5 останніх років - у страхуванні с/г ризиків: отриманні 

страхових премій та виплаті страхових відшкодувань (в т.ч. як 

перестраховик) або аналогічний досвід материнської компанії

• кваліфікований персонал у штаті/ на умовах аутсорсингу (з 

вищою освітою у сфері с/г та досвідом роботи)

Досвід та 

кваліфікація

Платоспроможність

• виконання нормативів (протягом останніх 3-5 років)

• дотримання особливих вимог до формування страхових

резервів щодо страхуванню с/г ризиків (непропорційний

підхід)

• формування додаткового запасу платоспроможності під

с/г ризики

• обмеження частки с/г страхування в загальному портфелі

• дотримання граничного власного утримання (як по договору так і 

по території)

• перестрахування лише у перестраховиків, які відповідають 

вимогам до досвіду, структури власності та платоспроможності 

(нерезиденти та потенційно - резиденти)

Власне утримання 

та перестрахування
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Структура 

власності
• прозора структура власності



«Авторизація» страховиків 
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Мінек

• встановлює перелік документів, необхідних для укладання зі страховиком меморандуму для 
здійснення с/г страхування з держпідтримкою (Меморандум), в т.ч. письмове підтвердження 
від НБУ щодо дотримання страховиком встановлених законодавством вимог

СК

• звертається до НБУ за отриманням підтвердження відповідності вимогам для здійснення с/г 
страхування з держпідтримкою (Вимоги)

НБУ
• надає відповідь про відповідність/ невідповідність Вимогам

СК

• звертається в Мінек для укладання Меморандуму

• до звернення додає відповідь НБУ про підтвердження його відповідності Вимогам 

Мінек

• укладає Меморандум зі страховиком, який відповідає Вимогам – «авторизація»

• веде перелік та публікує інформацію про «авторизованих» страховиків


