
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

МАТЕРІАЛИ
науково-практичної конференції

викладачів, аспірантів та студентів
Сумського НАУ

(20-21 квітня 2016 р.)

ТОМ І



УДК 631.4(477.52-25(06)

Рекомендовано до друку Вченою радою Сумського національного аграрного
університету (протокол№11 від 29.04.2016 р.)

Редакційна колегія:
Маслак О.М., к.е.н., доцент
Данько Ю.І., к.е.н., доцент
Ксенофонтова М.М., к.е.н., доцент
Михайліченко М.А., к.і.н.
Хмельничий Л.М., д.с.-г.н., професор
Касяненко О.І., д.вет.н., доцент
Душин В.В., к.т.н., доцент
Масік І.М., к.с.г.н., доцент
Гриньова Д.В., к.с.-г.н., доцент
Шелудченко В.В., к.т.н., доцент

М 34 Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів
Сумського НАУ (20-21 квітня 2016 р.). – В 3 т./Т.І.– Суми, 2016. – 385 с.

У збірку увійшли тези доповідей науково-практичної конференції викладачів, аспірантів
та студентів Сумського національного аграрного університету.

Для викладачів, студентів, аспірантів інших навчальних закладів.

Відповідальність за точність наведених фактів, цитат та ін. лягає на авторів
опублікованих матеріалів. Передрук матеріалів з дозволу редакції.

Друкується в авторській редакції

© Сумський національний
аграрний університет, 2016



ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Шумкова В.І., викладач фінансових та економічних дисциплін коледжу Сумського НАУ

Підприємства багатьох галузей народного господарства являють потенційну небезпеку, як для
людини, так і для навколишнього природного середовища. Їх функціонування створює високий ступінь
ризику виникнення надзвичайних ситуацій і аварій, що можуть призвести до тяжких соціальних та
економічних наслідків. Аварії на промислових об'єктах часто приводять до забруднення
навколишнього середовища, значних матеріальних збитків, наносять шкоду життю та здоров'ю людей,
паралізують роботу інших виробництв.

Нині в Україні ще немає законодавчо визначеного терміну «екологічне страхування», але на
практиці цей термін вже має досвід існування. Він означає страхування цивільно-правової
відповідальності власників потенційно небезпечних об’єктів на випадок виникнення необхідності
відшкодування збитку третім особам, заподіяного раптовим, неочікуваним та неупередженим
аварійним забрудненням довкілля.

Механізм екологічного страхування передбачає контроль за станом довкілля, здійснення
превентивних природоохоронних заходів, гарантування компенсації за забруднення довкілля. Більше
того, розвиток системи страхування екологічних і катастрофічних ризиків дає можливість зменшити
витрати на підприємстві щодо задоволення претензій третіх осіб у зв'язку зі збитками, завданими їм
під час забруднення довкілля; дати гарантію постраждалим в отриманні належних їм за законом сум
відшкодування незалежно від фінансового стану підприємства-забруднювача; виконувати функцію
контролю за здійсненням підприємствами заходів безпеки; бути одним з джерел фінансування заходів
щодо гарантування безпеки та заходів з охорони довкілля.

Екологічне страхування розрізняють за видами які, в свою чергу, об’єднуються в дві основні
групи: обов’язкові та добровільні види страхування. Страхувати свою відповідальність необхідно у
випадках, передбачених законодавством України. Це обов’язкова умова при здійсненні певних видів
господарської діяльності. Наявність полісу страхування в таких випадках є необхідною умовою для
отримання відповідних дозволів. Керівник підприємства, звісно, не зобов’язаний укладати договір
добровільного страхування, але він може використовувати механізм страхування, як дієвий інструмент
регулювання та управління ризиком з можливістю значного зниження збитку навколишньому
середовищу. Підвищення рівня громадянської свідомості та культури страхування, безумовно,
сприятиме покращенню стану взаємовідносин суспільства та природи.

Обов’язковими видами екологічного страхування, визначеними чинним законодавством України
як обов’язкова умова при здійсненні певних видів діяльності, є: страхування цивільної відповідальності
суб’єктів господарювання за шкоду, якої може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах
підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська
діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;
страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення)
небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, якої може бути заподіяно здоров’ю людини,
власності та навколишньому середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації
(видалення) небезпечних відходів; страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних
вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів;
страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, якої може бути
заподіяно внаслідок ядерного інциденту; страхування цивільної відповідальності за завдавання
екологічної шкоди внаслідок аварій чи технічних неполадок при розробці нафтогазового родовища;
страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, якої може бути заподіяно
довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів.

При розрахунку розміру страхових платежів використовують складну систему математичних та
статистичних розрахунків. Фахівці, які володіють методикою цих розрахунків, називаються актуаріями.
При проведенні розрахунку екологічних ризиків вони оцінюють: ймовірність екологічної аварії на
конкретному об’єкті, якій підлягає екологічному страхуванню; величину збитків, які можуть бути
заподіяні настанням небажаної ситуації (аварії). При визначенні ступеня небезпеки промислового
виробництва враховується: перелік небезпечних та шкідливих хімічних речовин, наявних на даному
об’єкті в критичних кількостях; граничні норми та можливу кратність перевищення граничних норм
впливу на навколишнє середовище небезпечних та шкідливих хімічних речовин; розмір гіпотетичного
збитку, завданого навколишньому середовищу у випадку настання небажаної ситуації.

Договір екологічного страхування укладається на рік з подальшим його продовженням. Через
високі страхові премії, великі адміністративні витрати, під час розробки умов страхування та
укладення договору чи програми превентивних заходів і здійснення контролю, й страховикові, й
страхувальникові.

Таким чином, екологічне страхування - необхідний атрибут ринкової економіки, оскільки
техногенні аварії та катастрофи лягають важким тягарем на економіку будь-якої країни, спричиняючи
значні фінансові втрати.
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