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Балян А. В., Гришова І. Ю., Щербата М. Ю. Реалізація інноваційних інструментів розвитку  
аграрного страхування у світі

Статтю присвячено аналізу досвіду реалізації інноваційних інструментів розвитку аграрного страхування у світі. Метою статті є визначення 
новітніх світових тенденцій розвитку страхування в аграрній сфері з метою запровадження та імплементації дієвих страхових механізмів у 
вітчизняну аграрну практику. У процесі дослідження були використано такі методи: діалектичного пізнання, абстрактно-логічнии? підхід – при 
узагальненні результатів дослідження та формулюванні висновків; наукового передбачення – в частині формування напрямів розвитку ринку 
агрострахування у світі. Визначено види сільськогосподарського страхування, а саме: приватне сільськогосподарське страхування, державне 
сільськогосподарське страхування, некомерційне сільськогосподарське страхування. Зазначено, що світовий досвід запровадження нових програм 
страхування під впливом глобалізаційних трансформацій на світових агропродовольчих ринках демонструє нові можливості та виклики для 
розвитку агрострахування в Україні та потребує подальших наукових розвідок. Виявлено ряд причин, які стримують розвиток ринку агростра-
хування у світі. Знайдено невідповідність між динамікою розвитку аграрного сектора економіки й обсягами агрострахування у світі, а також 
відзначено нерозвиненість страхового інструментарію в повному обсязі. Підкреслено, що розробка, впровадження й успіх програм сільськогос-
подарського страхування вимагають великої координації, співпраці та спільного бачення. Обґрунтовано висновок щодо наявності проблем роз-
витку ринку страхування в Україні, що спричинені відсутністю чіткої стратегії и?ого розвитку та неврахуванням інтересів усіх и?ого учасників.
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The article is concerned with analyzing the experience of implementing innovative instruments for the development of agrarian insurance in the world. The 
article is aimed at defining the latest global trends in the development of insurance in the agricultural sector in order to introduce and implement effective 
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Страхування в аграрній сфері включає в собі 
різні види продуктів, у тому числі страху-
вання майна, причинно-наслідкового зв’язку, 

життя та здоров’я. Дієві й актуальні програми сіль-
ськогосподарського страхування повинні бути ре-
тельно розроблені до їх впровадження й адаптовані 
до унікальних умов окремих країн і регіонів. В іншому 
випадку ризики їх запровадження можуть бути ката-
строфічними та завдадуть збитків для зацікавлених 
осіб, створюючи недовіру серед виробників і громад-
ськості. Ефективність запроваджених страхових про-
дуктів, перш за все, характеризується високим рівнем 
прозорості та довіри всіх зацікавлених сторін.

Прозорість має особливе значення для розвит-
ку та підтримки довіри до програм сільськогоспо-
дарського страхування. Досягнення такої прозорос-
ті можливо тільки тоді, коли всі зацікавлені сторони 
беруть участь у відкритих обговореннях і розуміють 
процес страхування. У таких документах робиться 
наголос на прозорість на всіх етапах, від фермерів до 
приватних страхових компаній і державних агентств, 
які підтримують і регулюють програми.

Більшість країн, що розвиваються, залежать від 
здорової сільськогосподарської економіки як засо-
бу отримання доходів за рахунок експорту сільсько-
господарської продукції. Багато соціальних проблем 
супроводжуються міграцією із сільської місцевості в 
міста з більш привабливою економічним середови-
щем. Але є і сільські райони, які виграють завдяки 
тому, що на їх місцевості впроваджують сучасні тех-
нологій. Однак для впровадження та вивчення нових 
технологій потрібні час і фінансові ресурси. Багато 
країн заохочують активну участь в сільськогосподар-
ському страхуванні, щоб знизити потребу в спеціаль-
них програмах на випадок стихійних лих, які, як пра-
вило, є дорогими та неефективними.

Осучасненням наукових підходів і практики 
агрострахування опікуються вітчизняні вчені-аграр-
ники Балян А. В. [2], Нестерова К. С. [9], Шабатура 
Т. С., [2] та ін. Останні дослідження пов’язані із упро-
вадженням інноваційних фінансових технологій  
у страхуванні аграрного бізнесу та пошуком вітчиз-
няних інноваційних провайдерів аграрного страху-
вання [1–10].

Актуальність останніх наукових розробок і 
пропозицій вітчизняних учених отримала свою ре-

алізацію в недавньому прийнятті Верховною Радою 
України Закону «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо удосконалення правового ре-
гулювання страхування сільськогосподарської про-
дукції з державною підтримкою» (проєкт № 5104). 
Згідно із Законом визнаються юридичні особи, фізич-
ні особи – підприємці та дієздатні фізичні особи, які 
уклали зі страховиками договори страхування або є 
страхувальниками відповідно до законодавства.

Страховими ризиками вважатимуться обста-
вини (певні події), що мають ознаки ймовірності та 
випадковості настанов і можуть стати причиною за-
гибелі (втрати, пошкодження) застрахованих посівів 
(посадок), загибелі (недобору, недоотримання) за-
страхованого врожаю, загибелі (втрати, вимушеного 
забою, вимушеного знищення, травматичного по-
шкодження або захворювання) застрахованих сіль-
ськогосподарських тварин, що належать сільськогос-
подарському товаровиробнику на правах власності 
або на іншій законній підставі, а також причиною 
недоотримання (втрати) сільськогосподарськими то-
варовиробниками майбутньої користі – очікуваного 
прибутку від реалізації вирощеної, відгодованої, ви-
ловленої, зібраної, виготовленої ним первинної (без 
вторинної обробки та переробки) сільськогосподар-
ської продукції за період її окупності.

Проте світовий досвід запровадження нових 
програм страхування під впливом глобалізаційних 
трансформацій на світових агропродовольчих ринках 
демонструє нові можливості та виклики для розви-
тку агрострахування в Україні та потребує подальших 
наукових розвідок.

Мета дослідження – визначити новітні світо-
ві тенденції розвитку страхування в аграрній сфері з 
метою запровадження та імплементації дієвих стра-
хових механізмів у вітчизняну аграрну практику. 

Основна відмінність між страхуванням сіль-
ськогосподарських культур й іншими вида-
ми майнового страхування полягає в моніто-

рингу та рейтингу. Через погодні та біологічні впливи 
втрати врожаю набагато дорожчі, ніж за більшістю 
інших форм майнового страхування. Ціни, які ви-
користовуються для відшкодування збитків, схильні 
до значної часової та просторової мінливості. Широ-
ка різноманітність продуктів страхування врожаю, 
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пускових механізмів і питань державної політики 
ускладнює програми страхування врожаю.

За дослідженнями Світового банку, обсяг сіль-
ськогосподарського страхування в усьому світі у 2007 р.  
був оцінений у 104 країнах. Після обробки інформації 
з’ясувалося, що дали відповідь не всі країни, а всього 
65. Загальний обсяг страхових премій по сільськогос-
подарському страхуванню, зібраних у 2007 р. у всіх 
65 країнах, становив суму в 15,1 млрд дол.. США, але 
88% з них було зібрано в країнах з високим рівнем до-
ходу. Більша частина припала на Північну Америку та 
Європу, а в країнах з низьким і середнім рівнем дохо-
ду премії становили мінімальні 7,5%. За цими даними 
можна побачити, що сільськогосподарське страху-
вання значною мірою є прерогативою більш благо-
получних країн.

Рівень завоювання ринку залишається невели-
ким навіть у багатих країнах. Загальний зібра-
ний страховий внесок, включно із субсидіями, 

становив 0,9% валового внутрішнього продукту сіль-
ського господарства, коливаючись від практично 
нуля в країнах з низьким рівнем доходу до 2,3% у кра-
їнах з високим економічним потенціалом і 5% в Пів-
нічній Америці.

У 54% країн було доступно приватне страхуван-
ня, у той час як державний сектор працював тільки 
в 9%. Але, за статистичними даними, державно-при-
ватне партнерство (ДПП) було наявне в 37% країн. 
Приватні страховики активніші в багатьох країнах, 
натомість в країнах з низьким рівнем доходу їх від-
соток мізерний. На страхування врожаю припадало 
90% премій, а на страхування врожаю та худоби – 
82%. Страхування врожаю від багатьох небезпек було 
доступно в 65% країн, але було найбільш популярним 
у країнах із середнім доходом. Страхування іменних 
ризиків було доступно ще більше – 69% країн, і навіть 
у половині країн з низьким рівнем доходу. Страхуван-
ня врожаю місцевості є в 15% країн, а страхування на 
основі погодних індексів було доступно у 22% країн.

За дослідженнями Світового банку, загальна 
кількість застрахованих дрібних землевласників у 
всьому світі складає 198 млн, з них приблизно 650 000 –  
в Африці, 3,3 млн – у Латинській Америці та Кариб-
ському басейні,  близько 194 млн – в Азії, у тому числі 
160 млн – у Китаї та 33 млн – в Індії.

Існує три види сільськогосподарського страху-
вання: приватне сільськогосподарське страхування; 
державне сільськогосподарське страхування; неко-
мерційне сільськогосподарське страхування. 

Приватне сільськогосподарське страхування 
орієнтоване на страхування сільськогосподарських 
збитків бізнесу. В основному приватні страховики 
працюють заради прибутку. Вони не діють у рамках 
державно-приватного партнерства (ДПП) або неко-
мерційного приватного партнерства, яке припускає 
субсидії. Приватні страховики не страхують фер-

мерів, які не можуть дозволити собі оплатити по-
вну вартість. Без субсидій це зазвичай призводить 
до виключення більшості дрібних землевласників і 
багатьох видів сільськогосподарських ризиків. При-
ватний сектор також уникає ризиків, які схильні до 
морального ризику, натомість зосереджуючись на 
страхуванні від названих небезпек, наприклад таких, 
як збиток від граду або морозу, які легко перевірити.

У більшості випадків приватні страховики праг-
нуть розширити свій ринок шляхом розробки про-
дуктів на основі індексів. Іноді страховики викорис-
товують свої власні прийоми для продажу страхових 
послуг, але все ж у країнах, що розвиваються, частіше 
вони працюють через інших учасників виробничо-
збутових ланцюжків, які продають безпосередньо 
фермерам. Наприклад, вони можуть зв’язуватися з 
переробниками сільськогосподарської продукції, по-
стачальниками сировини або компаніями, які займа-
ються насінням; пропонують фермерам страхування 
разом із кредитами, насінням або добривами. При-
ватні страховики також можуть зв’язуватися з мікро-
фінансовими організаціями та банками, які пропо-
нують фермерам страхування разом із кредитами та 
іншими видами позики.

Страхування на основі індексу – цей новий 
інструмент страхування отримав широке роз-
повсюдження у світі через необхідність по-

долати проблеми стимулювання, які переслідували 
традиційні форми страхування врожаю. Як і приват-
не страхування врожаю, індексне страхування прагне 
забезпечити захист від певних небезпек, але в цьому 
випадку контракти укладаються щодо подій, визна-
чених на регіональному рівні, а не на рівні окремих 
господарств. Прикладом тому є посуха, зафіксована 
на місцевій метеостанції, або низька офіційна оцін-
ка врожайності для району. Всім фермерам в одно-
му регіоні пропонуються однакові умови контракту 
на одиницю продукції страхового покриття. Тобто 
вони платять однакову ставку страхового внеску, і як 
тільки подія ініціює платіж, отримують ту ж ставку 
платежу, а їх загальні виплати та відшкодування до-
рівнюватимуть цій ставці, помноженій на значення 
набутого страхового покриття.

Державне сільськогосподарське страхування 
намагалося заповнити пробіл, який залишив приват-
ний сектор, особливо для задоволення потреб у стра-
хуванні багатьох дрібних фермерів, які не можуть до-
зволити собі платити повні витрати на страхування. 
До недавнього часу значна частина державного сіль-
ськогосподарського страхування надавалася через 
державне страхове агентство, але останніми роками 
відбулися зміни в бік залучення приватного сектора у 
фактичне страхування фермерів через різні види дер-
жавно-приватного партнерства.

Вперше мультиризикове страхування врожаю 
(MPCI) було запущене в широкому масштабі в США 
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та Японії в 1940-х роках і швидко поширювалося 
в інші країни протягом 1950–1990 рр. MPCI часто 
пов’язують з кредитом від державного банку сіль-
ськогосподарського розвитку. Втім, результати біль-
шості державних програм з мультиризикового стра-
хування врожаю розчаровують. В основному це були 
проблеми морального ризику, пов’язані з багатьма 
джерелами втрат застрахованого доходу через висо-
кі адміністративні витрати, політичне втручання та 
труднощі з підтримкою управлінських функцій. У ре-
зультаті жодна з програм не була фінансово стійкою 
без суттєвої державної підтримки. Проаналізувавши 
досвід реалізації програм MPCI в декількох країнах  
у 1980-х рр., виявилось, що уряди субсидували 60–
80% їх загальних витрат. Багато з цих програм були 
згорнуті в 1990-х рр., але ті, що залишилися, як і рані-
ше, сильно залежать від державних субсидій.

Чого дійсно вдалося досягти деяким MPCI, 
так це компенсувати збитки сільськогосподарських 
банків розвитку, що фактично дозволило багатьом 
дрібним фермерам не виплачувати свої кредити в по-
гані роки. Для скорочення витрат і підвищення ефек-
тивності багато програм також виключають джерела 
сільськогосподарського страхування для приватного 
сектора через різні види ДПП. Для прикладу: в Індії 
державна програма страхування MPCI була перетво-
рена в програму індексації площ. У Мексиці також 
була програма MPCI, яка в подальшому стала дуже 
дорогою для уряду, і в 1990 р. вона була перетворе-
на в державну страхову компанію Agro Aseguradora 
Mexicana (Agroasemex), яка розвинула сільськогос-
подарський ринок страхування, де брав участь при-
ватний сектор і фонди самострахування (Fondos). 
Фонди – це групи фермерів, створені з явною метою 
об’єднання ризиків і придбання групового страхуван-
ня, яке з 2001 р. надається Agroasemex. У 2014 р. було 
застраховано 452 фонди, що покривають 1,33 млн гек-
тарів. Платежі Фонду засновані на погодних індексах. 
На Філіппінах діє національна програма MPCI, але 
там почали тестувати деякі нові продукти на основі 
індексів у пілотних програмах. Китай ввів сільсько-
господарське страхування для 160 млн фермерів, яке 
фінансується субсидіями центральних, провінційних 
і місцевих органів влади.

Останнім часом спостерігається активний роз-
виток некомерційних організацій в наданні 
страхування, орієнтованого на людей з низь-

кою спроможністю оплати. До них належать місце-
ві та міжнародні НУО, мікрофінансові організації й 
асоціації фермерів, які працюють на низовому рівні 
та мають свої власні способи для поширення страху-
вання. Більшість цих організацій не мають ліцензій на 
продаж страховок, через це їм доводиться вступають 
в партнерські відносини з приватними страховиками, 
які надають і гарантують договори страхування.

Великий плюс для приватних страховиків поля-
гає в тому, що ці партнерські відносини надають їм 
доступ до великої кількості дрібних фермерів, яких 
вони не могли б охопити самі. Існує безліч прикладів 
програм страхування, що проводяться некомерцій-
ними організаціями, багато хто все ще знаходяться 
на початковій стадії.

Одним із прикладів є Кілімо Салама (Kilimo 
Salama), раніше некомерційна організація, що на-
лежить Syngenta Foundation у Східній Африці, яка у 
2015 р. застрахувала 394 426 фермерів. Kilimo Salama 
недавно перетворилося в комерційне соціальне під-
приємство з управління ризиками, пов’язаними із 
сільським господарством і кліматом (ACRE).

Багато урядів і некомерційні організації вирі-
шили надавати пряму допомогу в разі стихій-
них лих, щоб полегшити проблеми сільських 

районів, які постраждали від катастрофічних втрат, 
викликаних природними лихами, такими як посуха, 
повінь і ураган. Крім екстреної допомоги, відновлен-
ня може бути засноване на продовольчих і грошових 
переказах, списанні боргів, схемах тимчасового пра-
цевлаштування та заміні активів. Для багатьох не-
великих країн, які піддаються ризику, така допомога 
може бути надзвичайно дорогою та становити значну 
частку національного доходу в разі масштабного лиха. 

Програми допомоги більше акцентовані на гу-
манітарні програми, ніж на програми розвитку. Їх 
основна цінність полягає в порятунку життів і віднов-
ленні людей до існування. Дві глобальні проблеми,  
з якими стикаються програми надання допомоги, –  
це складність адресної допомоги дійсно нужденним 
у надзвичайних умовах, водночас уникаючи великих 
втрат для інших осіб; а також те, що до моменту ого-
лошення надзвичайної ситуації допомога може при-
бути надто пізно, щоб полегшити найважчі страждан-
ня та збитки.

У рамках багатообіцяючого розвитку деякі дер-
жавні програми допомоги змогли закупити продукти 
IBI, щоб застрахувати частину своїх очікуваних ви-
трат на допомогу. Це допомагає їм долати затримки 
та невпевненість у фінансуванні, коли це найбільш 
необхідно, а також згладжувати їх річні витрати для 
держави.

Як приклад – сільськогосподарський фонд для 
боротьби зі стихійними лихами в Мексиці. Мекси-
канський сільськогосподарський фонд для боротьби 
зі стихійними лихами (CADENA) прагне перестра-
хувати на міжнародному рівні частину витрат своїх 
державних програм з надання допомоги. CADENA 
розпочав свою діяльність у 2003 р. за допомогою Мі-
ністерства сільського господарства. Він містить дві 
основні компоненти: перша – це програма сільсько-
господарського страхування від катастроф (SAC) для 
фермерів, тваринників, фермерів, що займаються ак-
вакультурою, і рибалок; друга – прямі компенсаційні 
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виплати фермерам у разі стихійних лих в державах, 
де SAC не надається.

У 2011 р. у рамках програми CADENA було за-
страховано близько 8 млн гектарів посівів і трохи 
більше 4,2 млн голів худоби. Було близько 2,5 млн 
бенефіціарів, а загальна страхова сума склала при-
близно 1 млрд дол. США. CADENA є частиною більш 
великої національної програми – Фонду стихійних 
лих (FONDEN), яка передає частину свого ризику на 
міжнародний ринок за допомогою перестрахування 
та випуску облігацій на випадок катастроф.

Карибський фонд страхування ризиків ката-
строф (CCRIF) страхує країни Карибського басейну 
від вартості надання допомоги під час таких стихій-
них лих, як землетруси, тропічні циклони та надлиш-
кові опади. CCRIF – це перша програма, що об’єднує 
кілька країнових ризиків. Вона була розроблена, щоб 
допомогти пом’якшити короткострокові грошові по-
токи, які відчувають невеликі країни, що розвивають-
ся, після великих стихійних лих.

Ризики надлишкових опадів засновані на наяв-
них супутникових даних про опади, оброблених 
НАСА й отриманих від місії Tropical Rainfall 

Measurement Mission (TRMM)). Відстежуються, перш 
за все, екстремально сильні зливи тривалістю від де-
кількох годин до декількох днів. Продукт страхуван-
ня від надлишкових опадів запускається незалежно 
від поточного продукту страхування від тропічних 
циклонів, який заснований на вітрах і штормових на-
гонах. З моменту створення CCRIF у 2007 р. підпри-
ємство виплатило урядам 7 країн-членів 9 виплат за 
урагани, землетруси та надлишкові опади на загальну 
суму майже 33 млн дол. США. Всі виплати були пере-
ведені відповідним урядам протягом 14 днів, а в дея-
ких випадках – протягом тижня після лиха. У 2013–
2014 рр. було випущено 29 полісів у 16 країнах. Річний 
дохід від страхових внесків склав 19,5 млн дол. США 
на покриття збитків від тропічних циклонів і земле-
трусів. Сукупний ризик CCRIF для цих полісів склав 
близько 620 млн дол.. США. При цьому сукупне спів-
відношення між тропічними циклонами та землетру-
сами було приблизно 60 : 40.

Африканський потенціал ризику (ARC) надає 
страховий захист від екстремальних погодних явищ 
африканським країнам. Комбінуючи раннє поперед-
ження та планування на випадок непередбачених 
обставин з механізмом страхування, держави-члени 
отримують доступ до фінансування незабаром після 
того, як відбувається екстремальне погодне явище,  
у той час як попереднє планування заходів гарантує, 
що виплати використовуються ефективно. Стра-
ховий пул ARC був запущений у чотирьох країнах: 
Кенія, Мавританія, Нігер і Сенегал у 2014 р. Уже в 
першому страховому сезоні ARC довела свою ефек-
тивність, коли після посухи, що вразила Сахель, Мав-
ританію, Нігер і Сенегал, отримала виплати в розмірі 

приблизно 26 млн дол. США, які принесли користь 
приблизно 1,3 млн людей і 500 000 головам худоби. 
До 2020 р. ARC в Африці охопило понад 150 млн бе-
нефіціарів. 

Пілотна програма страхування ризиків ка-
тастроф у Тихому океані – ще одна програма для 
кількох країн, яка дозволяє країнам Тихоокеанських 
островів забезпечити сукупне страхове покриття на 
суму 43 млн дол. США від тропічних циклонів, зем-
летрусів і цунамі. Ця підтримка має вирішальне зна-
чення, враховуючи схильність регіону до стихійних 
лих – екстремальні природні явища торкнулися біль-
ше 9,2 млн людей у Тихому океані з 1950 р. і завдали 
шкоди в розмірі близько 3,2 млрд дол. США.

Один зі способів розгляду програм допомоги –  
це заміна страхування, оскільки якби у фермерів і 
сільських жителів була відповідна страховка, вони 
були б більш самостійними під час стихійних лих. 
Однак допомога при стихійних лихах, якщо люди 
припускають, що вони можуть на неї розраховувати, 
може знизити стимули для покупки страховки. До-
помога при стихійних лихах також може погіршити 
майбутні проблеми, спонукаючи людей вести себе та-
ким чином, щоб вони більше зазнавали втрат.

ВИСНОВКИ
Розробка, впровадження й успіх програм сіль-

ськогосподарського страхування вимагають великої 
координації, співпраці та спільного бачення. Фінан-
сова стійкість залежить від пропозиції продуктів, 
бажаних для виробників. Крім того, необхідно стя-
гувати відповідні премії та використовувати прозорі 
системи управління бізнесом. У багатьох випадках 
необхідна участь держави в плані надання регулю-
ючих послуг чи фінансових резервів або субсидій.

Крім того, перед реалізацією програми страху-
вання необхідно розвивати людські ресурси зі спеці-
альними знаннями в державних міністерствах, стра-
хових регулюючих органах, приватних страхових 
компаніях і організаціях виробників. Багато з цих на-
вичок характерні для сектора сільськогосподарсько-
го страхування.

Системи сільськогосподарського страхування 
включають в себе кілька елементів, які необхідно ре-
тельно координувати. Щоб привернути цікавість пере-
страховиків, агрострахові компаній часто мають по-
годжуватися продавати аналогічні страхові продукти. 
Банки та інші постачальники матеріалів часто беруть 
участь у продажу агрострахування, оскільки це міні-
мізує кредитний ризик і покращує доступ виробників 
до фінансів. Для процвітання таких програм повинні 
існувати обов’язкові до виконання договірні правові 
системи. Крім того, співпраця між розрізненими гру-
пами має ґрунтуватися на спільному баченні та резуль-
таті. Нарешті, навчання та розвиток системи повинні 
бути результатом значних зусиль по розробці та впро-
вадженню продуктів агрострахування на ринок.          
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