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Різноманітність джерел кредитного забезпечення інноваційно-
го проекту ускладнює процес їх вибору на практиці, що вказує на
доцільність подальшого розвитку досліджень зазначених аспектів
питання.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ
ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ

В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Сільське господарство — одна з життєво важливих галузей су-
спільного виробництва, безпосередньо пов’язана із задоволенням
першочергових матеріальних потреб людей. Сільськогосподарське
виробництво має свої особливості, які полягають у тому, що в цій
галузі економічний процес відтворення переплітається з природним
процесом відтворення. У зв’язку з цим виробництво знаходиться у
великій залежності від метеорологічних, ґрунтових та інших природ-
них умов. У нашій країні сільське господарство ведеться в дуже
складних і малосприйнятливі природно-кліматичних умовах. Вели-
чезні території України розташовані в зоні ризикованого землеробс-
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тва, тому щорічно виробники сільськогосподарської продукції за-
знають колосальних збитків від стихійних лих: граду, ураганних ві-
трів, аномальних коливань температури, сильних дощів, весняних
паводків та інших стихійних лих, які за затвердженими критеріями
віднесені до надзвичайних ситуацій. При цьому сільське господарс-
тво має свої особливості, що обумовлює високий ризик діяльності.
Цей ризик можливо покривати за допомогою страхування, яке та-
кож має свою специфіку.

Страхування (передача ризику іншій стороні за певну плату)
— це тільки одна з можливих стратегій управління ризиками та
до неї необхідно вдаватися тоді, коли сільськогосподарське під-
приємство ідентифікувало всі можливі ризики для себе і визна-
чило ризики, які бажано застрахувати. Зазвичай до страхових ри-
зиків відносять несприятливі погодні умови і, рідше, ризик
неотримання або зниження запланованого доходу. При оцінці
ефективності системи управління ризиками в сільському госпо-
дарстві слід враховувати наступне:

— частота і обсяг ризиків у сільському господарстві відрізня-
ється від інших секторів економіки;

— економічні відтворення в аграрному секторі більше, ніж в
інших секторах економіки;

— економічний ефект від державних інтервенцій.
Хоча в багатьох країнах системи аграрного страхування існу-

ють і розвиваються з державною підтримкою, але існує точка зо-
ру, що більш ефективним є надання допомоги тільки у разі на-
стання катастрофічних погодних подій [1]. Як самі виробники
сільськогосподарської продукції, так і уряд, можуть управляти
ризиками за допомогою різних інструментів і стратегій. Ці ін-
струменти можна класифікувати за тими напрямами, де вони за-
стосовні і найбільш ефективні:

— економічне середовище — стабільні макроекономічні пара-
метри (рівень інфляції, темпи зростання ВВП, політика держави з
галузі міжнародної торгівлі) та добре працюють ринки матеріаль-
но-технічних ресурсів та сільськогосподарської продукції (на-
приклад, кредити, біржова торгівля та ін.),

— антимонопольна політика;
— нормативно-правове середовище — земельне, податкове,

трудове та екологічне законодавство, захист підприємницької ді-
яльності, безпека продуктів харчування;

— соціальна та фіскальна політика — системи стабілізації до-
ходів, податкові правила та пільги,

— вирішення проблеми зайнятості населення та ін.;
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— сільськогосподарська політика — рівень і склад заходів
державної підтримки, типи інструментів та механізмів, які викорис-
товуються для управління ризиками.

Держава може надавати допомогу як безпосередньо виробни-
кам, так і страховим компаніям. Метою такої допомоги є розви-
ток страхової інфраструктури, стандартизація умов страхування,
підвищення якості страхових послуг і зниження вартості страхо-
вих продуктів для різних користувачів — виробників сільського-
сподарської продукції. Обсяги цієї допомоги залежать від полі-
тики держави, від сприяння тому чи іншому сектору сільського
господарства або розвитку тієї чи іншої форми господарювання.

Розвиток страхування має відбуватися в двох напрямках: з од-
ного боку, повинен формуватися попит на страхові продукти, тоб-
то у страхувальників — виробників сільськогосподарської продук-
ції повинен бути страховий інтерес. З іншого — пропозиція, тобто
страхові компанії за участю держави повинні пропонувати різні
варіанти страхових програм і послуг. Однак в сучасних економіч-
них умовах розвиток страхування в Україні у цій сфері виробниц-
тва сільськогосподарської продукції відбувається в основному в
кількісному відношенні, за рахунок розширення страхових площ і
переліку об’єктів страхування, зміни бюджетних асигнувань на
субсидування страхових внесків і т.п. Насправді розвиток страху-
вання сільськогосподарської діяльності має ряд інших проблем.
Серед них у першу чергу можна виділити форму і частку участі
держави в страховому процесі. Практично всі держави в світі під-
тримують своїх виробників сільськогосподарської продукції, ви-
конуючи одну з основних функцій — забезпечення продовольчої
безпеки країни. Крім цього, для підвищення конкурентоспромож-
ності такої продукції на світових ринках практикується надання
державних дотацій. У зв’язку з цим великий інтерес представляє
міжнародний досвід у цій сфері страхування. Немає жодної країни,
де в даний час була б така система державної підтримки страху-
вання і управління ризиками в сільському господарстві, яка повні-
стю влаштовувала б усіх учасників процесу.
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