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ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ В 

УПРАВЛІННІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ В УКРАЇНІ 
 

Розглянуто динаміку виникнення надзвичайних ситуацій природного і 
техногенного характеру та економічні збитки від них. Досліджено         
основні джерела фінансування збитків від надзвичайних ситуацій      

природного і техногенного характеру. Проаналізовано основні види      

екологічних ризиків і тенденції розвитку страхування екологічних        
ризиків. Запропоновано визначення поняття «екологічне страхування». 
 

Рассмотрена динамика возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и экономический ущерб от них. Исследо-
ваны основ-ные источники финансирования убытков от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Проанализированы  

основные виды экологических рисков и тенденции развития страхова-
ния экологических рисков. Предложено определение понятия «экологи-

ческое страхование». 
 

The dynamics of natural and man-made disasters and economic losses from 

them are consider. The main sources of funding losses from natural and    

man-made disasters are described. The main types of environmental risks and 

general trends within the insurance of environmental risks are analyzed. The 

definition of «environmental insurance» are offered. 
 

Постановка проблеми та її актуальність. Нинішня екологічна ситуація 
в Україні є критична, а в деяких її регіонах – катастрофічна. Особливу триво-

гу викликає той факт, що спостерігається тенденція зростання екологічних 

ризиків і катастроф як в регіонах України, так і у всіх галузях. Обсяги коштів 

на ліквідацію надзвичайних ситуацій зростають і не в повному обсязі можуть 

бути виділені з державного бюджету. Тому страхування екологічних ризиків 

може стати ефективним інструментом в управлінні екологічними ризиками. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління приро-

докористуванням та страхування екологічних ризиків висвітлені в наукових 

працях українських і зарубіжних вчених, серед яких О.В. Козьменко [1],        

Л.Г. Мельник [2], Г.А. Моткін [3], Ю.Ю. Туниця [4] та ін. 

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Основними загрозами 

в екологічній сфері сьогодні залишається антропогенна перевантаженість те-
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риторії України та зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру. Невирішеною залишається проблема 

управління екологічними ризиками в Україні.  

Метою дослідження є аналіз основних тенденцій розвитку страхування 

екологічних ризиків в управлінні природокористуванням в Україні. 

Виклад основного матеріалу. На території України до основних екологі-

чних ризиків природного характеру належать ризики геологічного характеру 

(зсувні процеси, ділянки відкритого карсту та ін.), ризики гідрологічного ха-

рактеру (водопілля, паводки, селеві потоки та змішані природно-техногенні 

фактори) та ризики виникнення пожеж у природних екосистемах. На всій те-

риторії України поширені процеси деградації земель, серед яких найбільш 

масштабними є ерозія (близько 57,5% території), забруднення (близько 20% 

території), підтоплення (близько 12% території). У 2010 р. зареєстровано             

2,4 тис. лісових пожеж, які охопили площу 1,2 тис. га та завдали збитків у             

8 млн гривень [5]. 

Серед техногенних ризиків найбільшу небезпеку для території України 

здійснює радіаційна, хімічна та пожежо- вибухонебезпека. В Україні функці-

онують 23767 потенційно небезпечних підприємств та інших об’єктів. Пер-

шочерговими об’єктами екологічного страхування є підприємства хімічної, 

переробної, металургійної, вугледобувної, газової промисловості, об’єкти 

трубопровідного і залізничного транспорту. Дані підприємства є потенційни-

ми джерелами виникнення екологічних ризиків для навколишнього природ-

ного середовища і здоров’я людей, серед яких: ризики аварій з викидом небе-

зпечних хімічних речовин, ризики аварій з розливанням паливно-мастильних 

матеріалів, ризики пожеж, вибухів на шахтах, аварій на нафтопроводах і га-

зопроводах, ризики аварій на залізничному, автомобільному та морському 

транспорті під час перевезення небезпечних вантажів, ризики від гірничодо-

бувної діяльності, ризики від використання ядерної енергії, ризики забруд-

нення навколишнього середовища від викидів небезпечних речовин в атмос-

ферне повітря або скидів відходів виробництва у водні та земельні об’єкти, 

ризики забруднення земельних і водних об’єктів від накопичення і зберігання 

небезпечних промислових відходів, пестицидів і агрохімікатів, ризики транс-

кордонного забруднення атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів 

та ін. Одна із найбільших техногенних аварій за останні роки сталася 16 лип-

ня 2007 р. на Львівщині, внаслідок якої у навколишнє природне середовище 

потрапило близько 130 т фосфору з 6 цистерн, що спричинило пожежу відк-

ритої форми. Пожежа охопила площу понад 900 м
2
 і тривала             5 год 7 

хв. Наслідками аварії було значне хімічне забруднення навколишнього при-

родного середовища на місці аварії та прилеглій території через проникнення 

фосфору у ґрунти, водні та рослинні об’єкти та забруднення ґрунтів продук-

тами пожежогасіння. Однак найбільш небезпечним чинником впливу аварії 

на населення і навколишнє середовище було розповсюдження сполук фосфо-

ру шляхом атмосферного переносу під час пожежі. Міністерство екології та 
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природних ресурсів України оцінило екологічні збитки від аварії потягу з фо-

сфором у Львівській області в більш ніж 1,5 млн гривень. За інформацією 

Державної екологічної інспекції в Львівській області розмір збитків за забру-

днення водних ресурсів склав 19,029 тис. грн, за забруднення земельних ре-

сурсів – 20,585 тис. грн, за пошкодження лісових насаджень – 1,040 тис. грн, 

за забруднення атмосферного повітря – 1378,432 тис. грн.  

Основними причинами виникнення надзвичайних ситуацій (НС) природ-

ного і техногенного характеру в Україні є: застарілість основних фондів, зок-

рема природоохоронного призначення, великий обсяг транспортування, збе-

рігання і використання небезпечних речовин, аварійний стан значної частини 

мереж комунального господарства, недостатня інвестиційна підтримка про-

цесу впровадження новітніх ресурсозберігаючих і екологічно чистих техно-

логій в екологічно небезпечних галузях промисловості, насамперед металур-

гійній, хімічній, нафтохімічній та енергетиці; природоохоронні проблеми, 

пов’язані з істотними змінами стану геологічного та гідрогеологічного сере-

довища та зумовлені закриттям нерентабельних гірничодобувних підпри-

ємств, шахт і розрізів, небажання суб’єктів господарювання здійснювати за-

ходи із запобігання аваріям та катастрофам на об’єктах підвищеної небезпеки 

та потенційно небезпечних об’єктах тощо. 

В Україні впродовж 2005–2010 рр. склалася тенденція до зменшення зага-

льної кількості НС та збільшення економічних збитків від НС. Загальна кіль-

кість НС природного характеру, що виникла у 2010 р. є найменшим показни-

ком в аналізованому періоді, починаючи з 2005 р. Кількість НС техногенного 

характеру у 2010 р. зменшилась на 40% у порівнянні з 2005 р. (рис. 1).  

 
Рис. 1. Розподіл НС, які сталися впродовж 2005–2010 роках [6] 
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Незважаючи на зменшення загальної кількості НС, економічні збитки за-

вдані НС у 2010 році зросли майже вдвічі (у порівнянні з попереднім роком), 

їх сума оцінюється у 984,7 млн гривень. У структурі збитків переважають 

збитки від НС природного характеру (рис. 2). Рекордними стали збитки від 

НС природного характеру у 2008 р. – понад 4 млрд грн, зумовлені повінню у 

західних областях України. 

Рис. 2. Динаміка економічних збитків, завданих НС у 2005–2010 роках, млн грн [6] 

 
Фінансування заходів щодо попередження, ліквідації НС техногенного та 

природного характеру та їх наслідків здійснюється за рахунок коштів 

державного бюджету, республіканського бюджету АР Крим, місцевих 

бюджетів, а також коштів підприємств, установ та організацій незалежно від 

форм власності і господарювання, а також добровільних пожертвувань 

фізичних та юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, 

інших не заборонених законодавством джерел [7]. 

Інформація про видатки резервного фонду державного бюджету на 

ліквідацію наслідків НС природного і техногенного характеру наведена в 

таблиці [8].  

Таблиця 

Видатки резервного фонду державного бюджету за 2005–2010 рр., млн грн 

Напрямки використання 

коштів резервного фонду 

держбюджету 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

НС природного характеру 74,0 71,9 280,0  1206,0 825,6 471,2 

НС техногенного характеру 36,6 84,0 250,0  168,6 97,7 522,5 

Всього 110,5 155,9 530,0 1374,6 923,3 993,7 

 
Порівнюючи економічні збитки від НС природного і техногенного 

характеру та величину коштів на їх ліквідацію, стає зрозумілим, що обсяги 

формування резевних фондів не завжди відповідають фактичному рівню 

збитків від НС. Економічні збитки від НС у 2005–2008 рр. перевищують 

обсяги резервного фонду, виділені на їх ліквідацію. У 2009 р. з резервного 
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фонду було виділено майже удвічі більше, ніж завдано збитків, у зв’язку з 

повінню 2008 р. Покриття збитків від масштабних катастроф потребує 

акумуляції значно більшого обсягу ресурсів. Унаслідок цього можуть 

скорочуватися бюджетні видатки за іншими напрямками фінансування. 

У зв’язку з недостатнім державним фінансуванням збитків від НС іншим 

додатковим джерелом фінансування може стати екологічне страхування, яке 

є одним із еколого-економічних інструментів управління природокористу-

ванням.  

Під екологічним страхуванням розуміють створення за рахунок коштів еко-

номічних суб’єктів резервних (страхових) фондів, призначених для відшко-

дування збитків від впливу на навколишнє природне середовище внаслідок 

непередбачених надзвичайних ситуацій (екологічних аварій, катастроф, ін.) 

[2]. 

Метою екологічного страхування є забезпечення страховим захистом 

екологічних інтересів (матеріальних та інших) фізичних і юридичних осіб, а в 

окремих випадках і самого суспільства у вигляді покриття ризику аварійного 

(ненавмисного) забруднення навколишнього природного середовища, спри-

чиненого як діяльністю самих страхувальників, так і причинами, що не зале-

жать від них (стихійні природні явища), а також забезпечення економічного 

стимулювання заходів, спрямованих на запобігання забрудненню довкілля. 

Тому пріоритетною є природоохоронна мета екологічного страхування [2]. 

Екологічне страхування покликане вирішити такі завдання: 

1. Сформулювати систему економічної відповідальності (економічних 

суб’єктів) за можливі економічні збитки внаслідок надзвичайних ситуацій; 

2. Створити резервні фонди для відшкодування можливих збитків; 

3. Забезпечити економічну захищеність реципієнтів (економічних 

суб’єктів), які можуть зазнати шкоди в результаті надзвичайних ситуацій [2]. 

Вважаємо, що екологічне страхування – це еколого-економічний інстру-

мент природокористування в управлінні екологічними ризиками, який забез-

печує відшкодування шкоди життю та здоров’ю людини, природним 

об’єктам і комплексам внаслідок забруднення навколишнього природного 

середовища та погіршення якості природних ресурсів. 

Закон України «Про страхування» визначає конкретні види обов’язкового 

і добровільного страхування, серед яких можна виділити декілька таких, які 

належать до страхування екологічних ризиків.  

Серед добровільних видів страхування до екологічно спрямованих можна 

віднести страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. Серед 

обов’язкових видів страхування, які безпосередньо стосуються страхування 

екологічних ризиків можуть бути: 1) страхування цивільної відповідальності 

оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок 

ядерного інциденту; 2) страхування цивільної відповідальності суб’єктів гос-

подарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на 
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об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні 

об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій 

екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру; 3) страхування циві-

льної відповідальності інвестора, зокрема за шкоду, заподіяну довкіллю, здо-

ров’ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено 

такою угодою; 4) страхування відповідальності експортера та особи, яка від-

повідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування 

шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколиш-

ньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та ути-

лізації небезпечних відходів; 5) страхування відповідальності суб’єктів пере-

везення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при 

перевезенні небезпечних вантажів, 6) страхування ліній електропередач та 

перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження 

внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протипра-

вних дій третіх осіб; 7) страхування цивільної відповідальності суб’єктів гос-

подарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю лю-

дей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів та ін. 

Надходження валових страхових платежів зі страхування екологічних ри-

зиків у 2010 р. становили 3194,4 млн грн, в т.ч. від ризиків техногенних ава-

рій 139,5 млн гривень. При тому питома вага валових премій зі страхування 

екологічних ризиків до загальних валових премій по страховому ринку Укра-

їни невисока і становить 13,8%, в т.ч. від ризиків техногенних аварій 1,2%. 

Рівень валових страхових виплат рівний 5,9% [9]. При цьому рівень страхо-

вих виплат у разі природної катастрофи в Україні не перевищує 2%, а в разі 

техногенної аварії – 3% від завданих збитків. У країнах ЄС цей показник до-

рівнює відповідно – 70 і 85% [10]. Частка страхових премій, які сплачуються 

перестраховикам 64,1%, з них 59,3% внутрішнє перестрахування [9].  

Найвищі страхові премії зі страхування екологічних ризиків у 2010 р. бу-

ли з добровільного страхування вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 

– 3029,8 млн грн та обов’язкового страхування цивільної відповідальності 

оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна вна-

слідок ядерного інциденту склали 69262,7 тис. грн [9]. 

Щодо страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання 

передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих 

або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб, страхування 

персоналу ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, а також 

державних інспекторів з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою безпо-

середньо на ядерних установках від ризику негативного впливу іонізуючого 

випромінювання на їхнє здоров’я за рахунок коштів ліцензіатів, страхування 

цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну до-

вкіллю, здоров’ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не пе-

редбачено такою угодою взагалі не було ніякої активності на вітчизняному 

страховому ринку, тобто страхові договори не заключались. 
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Відносно таких видів страхування як страхування цивільної відповідаль-

ності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна 

внаслідок ядерного інциденту та страхування відповідальності експортера та 

особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів слід ві-

дмітити наступне: при наявності договорів страхування і відповідно страхо-

вих платежів практично відсутні страхові виплати.  

В останні роки, крім традиційних перестрахових операцій, значного по-

ширення у світовій практиці майнового страхування набули альтернативні 

інструменти передачі ризику, зокрема облігації катастроф (catastrophe 

bonds). Механізм їх застосування передбачає створення спеціальної пере-

страхової установи, яка згідно з договором перестрахування приймає від 

страхової компанії певний катастрофічний ризик. Водночас, спеціалізована 

перестрахова установа здійснює емісію і розміщення облігацій катастроф се-

ред інвесторів, перерозподіляючи між ними катастрофічний ризик. Держава 

також може виступити у ролі «страховика» і укласти угоду зі спеціалізова-

ною перестраховою установою на здійснення емісії облігацій катастроф. Це 

забезпечує зменшення навантаження на державний бюджет і дозволяє сфор-

мувати додаткове джерело фінансування катастрофічних ризиків за рахунок 

використання ресурсів ринку капіталу [11]. 

Висновки.  

1. Страхування екологічних ризиків не набуло поширення в Україні. При-

чинами такого явища є, насамперед, законодавча неврегульованість екологі-

чного страхування, високий рівень тарифних ставок, обмежений перелік ви-

дів обов’язкового страхування, низька потужність ринку екологічного стра-

хування, що позбавляє змоги здійснювати страхування небезпечних та вели-

ких за величиною екологічних ризиків та ін.  

2. При цьому досить велика частка на ринку страхування екологічних ри-

зиків належить перестрахуванню, що означає низьку платоспроможність віт-

чизняних страхових компаній.  

3. Незважаючи на дуже високу ризикованість страхування від вогневих 

ризиків та ризиків стихійних явищ, він є одним з найбільш поширених видів 

страхування екологічних ризиків.  

4. Механізм емісії облігацій катастроф може бути успішно використаний 

в Україні для відшкодування збитків від природних і техногенних катастроф. 
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