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НОВАЦІЇ ПР АВОВОГОРЕГУЛЮВАННЯ 
АГРОСТР АХУВАННЯ В УКР АЇНІ 

Аграрне виробництво характеризується підвищеними ризиками 

діяльності через · використання у ньому біологічних організмів, · 
. . . 

природних ресурсІВ, вплив ·природно-юпматичних умов,. сезошпсть. 

Механізмом мінімізації цих · ризиків є їх страхування шляхом 

накопичення певних грошових фондів, що використовуються у разі 

настання страхових випадків. У даній доповіді ми зупинимося на 
. . 

характеристицІ новпнІХ нормативно-правових акпв у галузІ 

агрострахувапня. 

Так, з 1 липня 2012 року набув чинності Закон України «Про 
особливості страхування сільськогосподарської продукції з 

державною підтримкою» від 9 лютого 2012 р. , N5! 4391-VI, що 
регулює відносини у сфері страхування сільськогосподарської 

продукції, що здійснюється з державною підтримкою, з метою 

захисту майнових інтересів сільськогосподарських товаровиробників 
і спрямований на забезпечення стабільності виробництва в 

сільському господарстві. 

Статтею 25 Закону визначено, що державна шдтримка 

страхування сільськогосподарської продукції полягає у надант з 

державного бюджету сільськогосподарським товаровиробникам 

грошових коштів у вигляді субсидій на відшкодування частшш 

страхового платежу (страхової премії), фактично сплаченого ними за 

договорами Сl:Рахування сільськогосподарської продукції, в порядку, . ' 
встановленому цим Законом. Перелік сільськогосподарських 
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страхових ризиків, а також об'єктів страхування, частина страхових 

платежів . (страхових премій), яка субсидується з державного 

бюджету, визначається Кабінетом Міністрів України за поданням 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і 

реалізує державну аграрну політику, тобто Міністерства аграрної 

політики та .продовольства У країни. Порядок та умови надання 

державної підтримки шляхом здешевлення страхових плат.ежів 

(премій) також затверджуються Кабінетом Міністрів України за 

поданням названого Міністерства (ст. 26 Закону). 
Зазначені Порядок та умови надання державної підтримки 

затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 
2012 р.. N!! 813, якими визначено, що підтримка надається 

сільськогосподарським товаровиробникам у формі компенсації до 50 
відсотків вартості страхового платежу. Цікавими є умови отримання 

такої підтримки, а саме вона надається сільськогосподарським 

товаровиробникам, які: (а) здшснюють виробництво 

сільськогосподарськqї рослишшцької продукції на території Україtm; 

(б) уклали із стра]).овиком договір страхування сільськогосподарської 

рослшщицької продукції з державною підтримкою від 

сільськогосподарських виробничих ризиків; (в) сплатили страховику 

страховий rтатіж за договором страхування у розмірах, розрахованих 

виходячи із стандартних страхових продуктів; (г) не перебувають на 

стадії ліквідації та стосовно яких не порушено справу . про 
банкрутство; (д) не мають прострочену більш як на шість місяців 

заборгованість перед державним (місцевим бюджетом) та Пенсійним 

фондом У країни. 

Страхування сільськогосподарських культур з державною 

підтримкою може здійснюватися на весь період вирощування 

(страховий продукт 1), на період перезимівлі (страховий nродукт 2), 
на весняно-літній період (страховий продукт 3). Страховими 

випадками є: вимерзаю·Ія, випрівання, випирання, льодової кірки; 

заморозки у повітрі в період формування репродуктивних органів 

озимої пшениці;град, удар блискавки; землетрус;лавина, земельний 

зсув, земельний або земельно-водний сель; сильний вітер, пилова 

буря, шквал, смерч, суховій, видування; сильний дощ, тривалі дощі, 
повень, паводок, вимокання; посуха у весняно-літній період; хвороби 

рослин;розмноження шкідників рослин та ін. 

Для отримання державної допомоги страхувальники (тобто 

сільсьl\огосподарські товаровиробники) мають подати страховикам та 

Міністерству аграрної поттики та продово.'Іьства Автономної 
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Республіки Крим, управлінто агропромисл-ового розвитку районної 

держадміністрації та Севастопольській міській держадміністрації 

відповідну заявку у такі строки: для страхового продукту ] · - до . 'І 
жовтня;для страхового продукту 2 - до 15 вересня;діrя страховоГо 
продукту 3 - до 1 березня. Надалі ці заявки · (з додаНими до них' 
документами) спрямовуються до Міністерства аграрної політИки та 
продовольства України, комісія якого з урахуванням НЗ:ЯННИХ 

бюджетних асигнувань на відповідний рік здійснює розподіл коштів 
державної підтримки . 

Наведені · положення законодавства України встановлюють 

механізм отримання впчизняними сільськогосподарськимИ 
товаровиробниками державної підтримки у галузі" аrростра'Хfі'ання: 
Незважаючи на положення Закону, підзаконними норматИВно
правовими актами цей механізм фактично змінено й поширено йоГо 
лише на страхування продукції рослинництва. Більше того, на 2012 
рік передбачена можливість проведення страхування лише озимої 

пшениці на період перезимівлі. Й навіть незважаючи на це, укласти 
договір страхування сільськогосподарської продукції з державною 

підтримкою у даний час не можливо, оскільки Типові договори 

страхування для кожного страхового продукту, як це передбачено 

Законом, поки що не затверджені . 

Уркевич ВіmаТІій Юрійович- д.ю.н., доцент, Націонапьний· 
університет «Юридuч1ю (жаде.~і~>: Украіі-іuі-\ШІі Ярослава Мудрого» 

Л.П.Заставська ' 

СТРАТЕГІЧНІ ЕТАПИ РЕФОРМУВАННЯ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМІІЛЕКСУ: НОРМАТИВНО

ПР АВОВИЙ АСПЕКТ 

На сьогодні як законодаВчими, так і виконавчими органами 

влади прийнято ряд програм та концепцій, спрямованих на вирішення 
економічних проблем країни, у тому числі агропромислового 

комплексу щодо подальшого розвитку цього сектора економіки. 

Зокрема, на ocoбmmy увагу у сфері АПК України заслуговують 

Державна цільова програма розвитку українського села на період до 

20 15 р., затверджена постановоЮ Кабінету :міністрів України від 
19 вересня 2007 р. N!! 1158, Програма економічних реформ на 2010-
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