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АНОТАЦІЯ
Обґрунтовано необхідність розроблення теоретичних по-

ложень, методологічних основ та практичних рекомендацій 
щодо формування та функціонування ринку екологічного стра-
хування сільськогосподарських земель. Проаналізовано су-
часний ринок екологічного страхування сільськогосподарських 
земель в Україні. Здійснено класифікацію екологічних ризиків 
для земельних ділянок у процесі їх використання. Узагальнено 
досвід зарубіжних країн щодо формування та функціонування 
ринку екологічного страхування земельних ділянок. Запропо-
новано створити базу даних земельних ділянок «браунфілд» в 
Україні і запровадити екологічне страхування від перевищення 
витрат на очищення земельних ділянок.

Ключові слова: екологічне страхування, ринок екологіч-
ного страхування сільськогосподарських земель, екологічний 
ризик, браунфілд.

АННОТАЦИЯ
Обосновано необходимость разработки теоретических по-

ложений, методологических основ и практических рекоменда-
ций относительно формирования и функционирования рынка 
экологического страхования сельскохозяйственных земель. 
Проанализировано современный рынок экологического стра-
хования сельскохозяйственных земель в Украине. Осущест-
влено классификацию экологических рисков для земельных 
участков в процессе их использования. Обобщено опыт 
зарубежных стран относительно формирования и функциони-
рования рынка экологического страхования земельных участ-
ков. Предложено создать базу данных земельных участков 
«браунфилд» в Украине и ввести экологическое страхование 
от превышения затрат на очистку земельных участков.

Ключевые слова: экологическое страхование, рынок 
экологического страхования сельскохозяйственных земель, 
экологический риск, браунфилд.

ANNOTATION
The necessity of the development of theoretical positions, 

methodological bases and practical recommendations for the for-
mation and functioning of environmental insurance of agricultural 
lands were substantiated. The modern environmental insurance 
market of agricultural lands in Ukraine was analyzed. The clas-
sification of the environmental risks of lands during their use was 
made. The experience of foreign countries regarding the formation 
and functioning of environmental insurance of lands was general-
ized. A database of «brownfields» in Ukraine and environmental 
insurance of excess costs on clearing lands were offered.

Keywords: environmental insurance, environmental insur-
ance market of agricultural lands, environmental risk, brownfield.

Постановка проблеми. За останні десяти-
річчя процеси погіршення стану сільськогоспо-
дарських земель сягнули загрозливого рівня. 
Деградація ґрунтів перевищує 60%, втрати 
гумусу і поживних речовин – 43%, щорічні 
втрати ґрунту від ерозії – 600 млн тонн [7]. 
Окрім цього спостерігаються й інші негативні 
явища: збільшуються площі засолених та під-

лужених земель, триває техногенне забруд-
нення території викидами промислових під-
приємств, транспортом й іншими об’єктами 
господарювання, відбувається переущільнення 
ґрунту, замулювання та утворювання кірки, 
забруднення пестицидами та іншими агрохімі-
катами [4]. В останні роки еволюційний харак-
тер цих негативних процесів супроводжується 
ще й аномальними явищами природного і тех-
ногенного походження. Зокрема, це: катастро-
фічні зливи, що супроводжуються інтенсив-
ним змивом ґрунту (наприклад, на північному 
заході Миколаївської області, 2007-2008 рр.); 
пилові бурі, які можна віднести до екологічної 
катастрофи національного масштабу (напри-
клад, 23-24 березня 2007 року, що охопили 
50% степової зони України) [5]. У Миколаїв-
ській області постраждало 650 тис. га земель, 
а загальні збитки у цінах 2007 року були оці-
нені у 607,8 млн грн [5]. В Україні щороку 
виникає 140-150 техногенних аварій регіональ-
ного та державного рівнів, які безпосередньо 
або опосередковано впливають на якість сіль-
ськогосподарських земель. Для умов України 
формування ринку екологічного страхування 
сільськогосподарських земель є одним із ефек-
тивних кроків щодо подолання негативних тен-
денцій, пов’язаних із погіршенням стану земель 
сільськогосподарського призначення внаслідок 
стихійних лих, техногенних аварій та ката-
строф, котрі, як відомо, супроводжуються вели-
чезними матеріальними збитками.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями визначення концептуальних ознак 
формування ринку екологічного страхування 
земельних ділянок присвячено достатню кіль-
кість наукових праць вчених України, серед 
них: О. Коваль, А. Кошель, У. Лаврик, В. Тка-
ченко, А. Третяк, В. Хобта та інші. Проте, ринок 
екологічного страхування стосовно погіршення 
якісних характеристик сільськогосподарських 
земель досі не набув поширення в Україні, що 
зумовлюється недосконалістю нормативно-пра-
вової бази, недостатністю інформаційного та 
матеріального забезпечення, відсутністю мето-
дичного забезпечення й підготовки кадрів. 

Мета дослідження – розроблення теоретич-
них положень, методологічних основ та прак-
тичних рекомендацій щодо формування та 
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функціонування ринку екологічного страху-
вання сільськогосподарських земель.

Виклад основного матеріалу. Під час вико-
ристання сільськогосподарських земель вини-
кають такі екологічні ризики: природні – 
зумовлені природними явищами або процесами 
метеорологічного, геологічного та гідроло-
гічного характеру; антропогенні – зумовлені 
діяльністю або бездіяльністю користувачів-
суб’єктів господарювання; техногенні – зумов-
лені надзвичайними ситуаціями техногенного 
характеру. Основними суб’єктами ринку еколо-
гічного страхування земельних ділянок є: вуг-
левидобувна, газова, металургійна, переробна, 
хімічна промисловості, об’єкти трубопровідного 
та залізничного транспорту, водогосподарська, 
лісогосподарська, сільськогосподарська та вій-
ськова діяльності. У Державному бюджеті Укра-
їни на збереження, відтворення й забезпечення 
раціонального землекористування у 2010 році 
передбачалося лише 470 тис. грн. [3], що, зви-
чайно, недостатньо для подолання негативних 
тенденцій, пов’язаних із погіршенням стану 
земельних ділянок внаслідок стихійних лих, 
техногенних аварій та катастроф. Тому важли-
вим є розвиток ринку екологічного страхування 
сільськогосподарських земель, що забезпечить 
можливість додаткового фінансування землео-
хоронних заходів.

Сьогодні в Україні існує ринок страхування 
сільськогосподарських земель, що є складо-
вою частиною ринку екологічного страхування 
земельних ділянок. Сюди можна віднести такі 
види обов’язкового і добровільного екологіч-
ного страхування: страхування цивільної відпо-
відальності суб’єктів господарювання за шкоду, 
яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю 
людей під час зберігання та застосування пести-
цидів і агрохімікатів й страхування сільськогос-
подарської продукції відповідно. Він охоплює 
близько 5% українських сільгоспвиробників. 
У розвинених країнах цей показник перевищує 
60%, а в деяких доходить і до 100% (напри-
клад, в Кіпрі та Ізраїлі). Проте, ринок екологіч-
ного страхування сільськогосподарських земель 
досі не набув поширення в Україні.

Проаналізувавши досвід зарубіжних країн 
можна зазначити, що в високорозвинених кра-
їнах, наприклад, США здійснюють екологічне 
страхування земельних ділянок, які мають 
назву «браунфілд» [2]. В Європі не існує загаль-
новживаного, прийнятого визначення «браун-
філду». Цей термін має відмінне значення в 
різних країнах. Наприклад, у Північній Аме-
риці (США та Канада) термін часто розгля-
дають як синонім забрудненої землі, в Англії 
вживають термін «попередньо розроблена 
земельна ділянка», у Шотландії використову-
ють терміни «покинута земельна ділянка» та 
«вільна земельна ділянка». До об’єктів «бра-
унфілд» можна віднести земельні ділянки під 
недіючими автозаправними станціями і хім-
чистками, залізничними станціями, фабри-

ками, закритими військовими базами та ін. 
National Brownfield Association (NBA) вважає, 
що екологічна небезпека присутня в 20-50% 
всієї індустріальної нерухомості. Згідно даних 
NBA у США є від 400 тис. до більш ніж міль-
йон об’єктів «браунфілд». В Україні, на жаль, 
не можна визначити скільки є об’єктів «браун-
філд», оскільки такої статистики не ведеться. 
Проектом постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про затвердження Державної цільової 
економічної програми розвитку інвестиційної 
діяльності на 2011-2015 роки» було передба-
чено створення та підтримку діяльності бази 
даних земельних ділянок «браунфілд». На 
створення інформаційного ресурсу та його під-
тримку було призначено фінансування з дер-
жавного бюджету в обсязі 240 тис. грн на весь 
період програми. Втім проект не був затвер-
джений. Насправді, загроза від таких об’єктів 
чимала, тому в цілях екологічної безпеки та 
напрямі забезпечення сталого розвитку терито-
рій, доцільно запровадити базу даних земель-
них ділянок «браунфілд» в Україні [2].

У наш час найбільш поширеним в екологіч-
ному страхуванні земельних ділянок «браун-
філд» є договір страхування «Обмеження витрат 
на очищення». Він призначений для зниження 
ризику та невизначеності у зв’язку з виконан-
ням очисних робіт. Відшкодуванню підлягають 
витрати, що перевищують запланований рівень 
очисних витрат. Цей договір розрахований на 
різних страхувальників, зокрема, на власників, 
продавців, покупців і операторів забруднених 
об’єктів, розробників «браунфілд», інвесторів, 
менеджерів з управління нерухомістю, під-
рядників очисних робіт. Структура страхового 
договору дає змогу пристосувати його до різних 
сценаріїв очисних робіт, а також до конкретних 
потреб страхувальників. Так, новий власник 
об’єкта отримує страховий захист на випадок 
фінансових втрат, внаслідок яких може знизи-
тися прибутковість його фірми. Для продавця 
цей вид страхування вигідний з погляду фор-
мування бюджету або залучення покупця. За 
рахунок страхування ризику додаткових витрат 
забезпечується захист фінансового стану пози-
чальника та вартості забезпечення кредиту. 
Всі зацікавлені сторони – держава, власники, 
треті особи та інвестори – отримують гаран-
тію наявності коштів на завершення очисних 
робіт у разі перевищення запланованого рівня 
витрат [1]. Цей вид є одним із перспективних 
напрямів для формування ринку екологічного 
страхування сільськогосподарських земель в 
Україні.

Для ефективної організації екологічного 
страхування сільськогосподарських земель про-
понується створити новий орган спеціалізова-
ного земельного страхування, який дозволить 
проводити попереджувальні і відновлювальні 
роботи, а також контролювати і стимулю-
вати процеси виконання землекористувачем 
комплексу обов'язкових заходів щодо охорони 
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земель. Окрім цього, пропонується органам 
виконавчої влади у сфері управління земель-
ними ресурсами забезпечувати такі страхові 
організації базою даних об’єктів страхування, 
класифікацією страхових ризиків, системою 
пропозицій щодо зниження ризиків господар-
ської діяльності, інформацією про наявність 
територій, які знаходяться в зоні дії небезпеч-
них природних і техногенних процесів, необхід-
ної для встановлення страхових тарифів. Також 
необхідним елементом існування страхової сис-
теми є забезпечення спеціалізованими кадрами, 
а також питання фінансування науково-дослід-
них робіт і підготовки кадрів з питань земель-
ного страхування. Формування системи еко-
логічного страхування сільськогосподарських 
земель потребує обов’язкової участі держави, 
що дасть змогу значно збільшити надходження 
грошових коштів з позабюджетних джерел на 
запобігання і ліквідацію негативних наслідків 
природних та антропогенних процесів, сприя-
тиме підвищенню фінансової стійкості земле-
робського виробництва [6].

Висновки. Ринок екологічного страхування 
сільськогосподарських земель в Україні досі не 
набув поширення, що зумовлюється недоско-
налістю теоретико-методологічних та практич-
них рекомендацій, нормативно-правової бази, 
недостатністю інформаційного та матеріаль-
ного забезпечення, відсутністю належної під-
готовки кадрів. У наш час значного поширення 
у розвинених країнах набуло страхування від 
перевищення витрат на очищення земельних 
ділянок, яке забезпечує страхувальнику від-
шкодування його витрат у випадку, якщо їх 
розмір перевищить запланований рівень очис-
них витрат. Екологічна небезпека від земель-

них ділянок «браунфілд» чимала, тому в цілях 
екологічної безпеки і в напрямі забезпечення 
сталого розвитку територій доцільно створити 
базу даних земельних ділянок «браунфілд» в 
Україні і запровадити екологічне страхування 
від перевищення витрат на очищення земель-
них ділянок.
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