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Україна активно інтегрується в світове економічне співтовариство, а тому 

їй потрібно встановити нові принципи впровадження природоохоронної 

діяльності та розробити політику, яка буде спрямована на зменшення 

забруднення навколишнього середовища. Екологічне страхування компенсує 

збитки страхувальникам, які виникають у результаті забруднення 

навколишнього природного середовища, також це додаткові фінансові 

ресурси для забезпечення екологічної безпеки за умови дотримання інтересів 

всіх сторін договору, а також зменшення суми платежів за забруднення.  

Екологічне страхування поділяється на різні види страхування, це 

створює умови відповідальності страховика за ризики, які пов'язані з 

забрудненням довкілля. До них належать: 

1. Страхування відповідальності на випадок аварійного забруднення 

навколишнього середовища. 

2. Майнове страхування фінансових збитків, зумовлених аварійним 

забрудненням навколишнього середовища. 

3. Особисте страхування життя, здоров'я, працездатності та пенсійного 

забезпечення громадян на випадок настання аварійного забруднення 

навколишнього середовища. 

4. Страхування відповідальності власників танкерів за витік 

нафтопродуктів і забруднення ним вод і узбереж. 

5. Страхування відповідальності підприємств за шкоду, заподіяну третім 

особам у процесі використання ядерної енергії. 

6. Страхування відповідальності підприємств за забруднення ґрунтових 

вод, сільськогосподарських угідь, повітря. 
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7. Страхування відповідальності за шкоду від гірничодобувної діяльності 

підприємств тощо [1]. 

В Україні страхування є державним добровільним або обов'язковим та 

наявні інші види страхування громадян та їх майна, майна і доходів 

підприємств, установ і організацій на випадок завдання шкоди внаслідок 

забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості 

природних ресурсів [2]. 

Страхування не має бути обов’язковим, повинні бути створені стимули 

щодо забезпечення зобов’язань щодо компенсації збитків унаслідок 

природних та техногенних катастроф, аварій. Створення оптимальних умов 

для розвитку екологічного страхування в Україні надасть можливість: краще 

контролювати діяльність з високим ризиком завдання шкоди природному 

середовищу та нівелювати негативний вплив підприємств шляхом 

підвищення фінансової відповідальності; забезпечити та проводити контроль 

за цільовим використанням коштів, які спрямовані на попередження та 

ліквідацію забруднень природного середовища. 

На рис. 1 зображено розподіл бюджету за сферами. Видатки на екологічну 

складову станом на 01.03.2016 р. становлять 440,5 млн грн., що складає 

0,60% від суми загальних витрат бюджету і є незначною сумою для 

забезпечення повноцінної природоохоронної діяльності, а тому потрібно 

сприяти розвитку екологічного страхування та надати достатнє економіко-

правове забезпечення. 

 

 
Рис. 1 – Витрати державного бюджету України (функціональна класифікація) 

в 2016 році (на 1 березня 2016, в млн. грн.) [3] 

 

Отже, страхування запобігає наслідкам екологічних ризиків у процесі 

діяльності людини, а стимулювання його розвитку дає можливість: зменшити 

видатки підприємств щодо врегулювання відносин, пов’язаних з 
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відшкодуванням збитків, які були завдані забрудненим навколишнім 

середовищем; домогтися виконання функцій щодо контролю за дотриманням 

підприємствами заходів безпеки; фінансувати заходи забезпечення безпеки 

навколишнього середовища тощо. 
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Венчурне інвестування є, з одного боку, способом фінансування 

інноваційного вектора економіки, з іншого – інноваційною формою 

підприємництва. Головна мета венчурного фінансування полягає в тому, що 

грошові капітали одних підприємців та інтелектуальні можливості інших 

(оригінальні ідеї або технології) об'єднуються в реальному секторі економіки 

для того, щоб в новій компанії обом видам підприємництва принести 

прибуток. 

Від того, наскільки успішно функціонує венчурний механізм, сьогодні 

багато в чому залежить швидкість комерціалізації нових перспективних 

наукових ідей і технологічних розробок, а отже, і конкурентоспроможність 

різних галузей національної економіки. Розуміння ролі венчурного 

інвестування в інноваційному секторі сприяє широкій підтримці венчурної 

індустрії з боку держави, що дозволяє ефективно освоювати цю форму 

інвестицій та стимулювати розвиток інновацій в економіці країни. Тому 

державні органи багатьох провідних промислово розвинених країн 

розглядають венчурний механізм як важливу складову частину національних 

систем нововведень і прагнуть до його більш широкого застосування в 

економіці. Визначення національних пріоритетів науково-технічного 

розвитку є рівною мірою політичним, економічним та науковим завданням. 

Одним із найважливіших його завдань є створення ефективної системи 

венчурного фінансування. Від цього залежатиме успішна робота механізму 

інновацій, відповідального за перетворення результатів наукових досліджень 

на комерційно вигідний, тобто затребуваний ринком продукт [3]. 

У якісному розумінні спостерігаються певні зміни, викликані впливом 

венчурних інвестицій: зростання інтелектуалізації праці, попиту на більш 

кваліфіковану робочу силу через краще та інтенсивніше використання 
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