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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Екологічну ситуацію в Україні не можна охарак!

теризувати позитивно. У зв'язку з цим із кожним ро!

ком все більше загострюється питання щодо виявлен!

ня джерел і факторів екологічних ризиків з метою
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MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL RISKS IN UKRAINE AT THE MICRO AND MACRO LEVEL

Охарактеризовано етапи управління екологічними ризиками, а саме: етап аналізу, контро�

лю та фінансування. З'ясовано, що управління екологічними ризиками на макрорівні прояв�

ляється як заходи держави щодо запобігання та фінансування ліквідації наслідків надзвичай�

них ситуацій техногенно�екологічного характеру. Необхідним є гармонізація термінологічного

апарату в цій сфері, оскільки на рівні держави використовується не поняття "екологічний ри�

зик", а поняття "надзвичайна ситуація техногенного характеру", що певною мірою перешкод�

жає формуванню єдиної системи управління екологічними ризиками. Узагальнено класифіка�

цію надзвичайних ситуацій за рівнем їх прояву та характером походження подій. Запропонова�

но використання комплексу методів фінансування наслідків надзвичайних ситуацій техноген�

но�екологічного характеру з огляду на рівень їх прояву. Визначено найбільш доцільні види стра�

хування для суб'єктів господарювання залежно від об'єкта екологічного ризику.

The stages of environmental risk management, namely, analysis, control and financing are

characterized. It was found that environmental risk management at the macro level appears as state

measures of preventing and funding technogenic and ecological emergencies. It is necessary to

harmonize terminology in this area, because at the state level the term "technogenic emergency"

instead of "environmental risk" is accepted and this to some extent inhibits the formation of a unified

system of environmental risk management. Classification of emergencies on their level and the nature

of the events is generalized. The use of complex methods of financing the consequences of

technogenic and ecological emergencies depending on their level is grounded. The most appropriate

insurance for entities depending on the object of environmental risk is defined.
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ефективного управління ними та фінансування

наслідків, що вони спричинюють. У зв'язку з цим ця

стаття покликана узагальнити етапи та методи управ!

ління екологічними ризиками як на мікро!, так і на

макрорівні.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Останнім часом більше уваги стало приділяти!

ся вітчизняними вченими питанням сутності та уп!

равління екологічним ризиком. Зокрема це Божко!

ва В.В. [1], Внукова Н.М. [2], Ілляшенко С.М., Ке!

бало Ю.О. та інші. Однак переважно дослідження в

цій сфері присвячені саме такому інструменту уп!

равління екологічними ризиками на рівні суб'єктів

господарювання як екологічне страхування. На!

томість у цій статті основний акцент буде зроблено

саме на управлінні екологічними ризиками з боку

держави.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

Метою статті є визначення особ!

ливостей управління екологічними

ризиками в Україні на мікро! та мак!

рорівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Управління екологічними ризика!

ми складається з трьох етапів: аналі!

зу, контролю та фінансування. На

етапі аналізу важливим є ідентифіка!

ція екологічних ризиків через пост!

ійний моніторинг джерел виникнення

ризику та факторів ризику, що мо!

жуть спричинити настання екологіч!

ного ризику. На цьому етапі також

здійснюється якісна та кількісна оці!

нка екологічних ризиків, на основі якої приймаються

рішення щодо інструментів управління такими ризика!

ми.

На етапі контролю, тобто до настання екологічного

ризику, доцільними є методи уникнення екологічного

ризику (тобто відмова від проекту чи виду діяльності,

оскільки великий екологічний ризик не може бути зни!

жений або переданий) або методи зниження екологіч!

ного ризику (тобто диверсифікація діяльності, поперед!

жувальні заходи тощо).

На етапі використання методів фінансування, мож!

ливими є методи утримання ризику (самофінансування

добровільне або примусове, коли екологічний ризик не

можна уникнути, знизити чи пере!

дати) або передачі ризику (страху!

вання). Як правило, економічно

доцільним є поєднання двох груп

методів, що узагальнено на рисун!

ку 1.

Якщо на рівні підприємства

саме налагодженість ризик!ме!

неджменту визначає ефективність

управління екологічними ризика!

ми, то на макрорівні урядом Украї!

ни було прийнято Кодекс цивіль!

ного захисту від 02.10.2012 №

5403!VI, який регулює відносини,

пов'язані із захистом населення,

територій, навколишнього при!

родного середовища та майна від

надзвичайних ситуацій [4, ст. 1].

Суб'єкти забезпечення цивільного

захисту представлені на рисунку 2.

Таким чином, на всіх рівнях

держави створена відповідна

інфраструктура щодо питань тех!

ногенно!екологічної безпеки. Тоб!

то, заходи держави щодо запобі!

гання та фінансування ліквідації

наслідків надзвичайних ситуацій

техногенно!екологічного характе!

ру представляють собою управлі!

ння екологічними ризиками на
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Рис. 1. Етапи управління екологічними ризиками
Джерело: складено на основі [3, с. 18—20].
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Рис. 2. Суб'єкти забезпечення цивільного захисту в Україні
Джерело: складено на основі [4, ст. 6; 5, п. 11].
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макрорівні. Однак формуванню єдиної системи управ!

ління екологічними ризиками певною мірою перешкод!

жає відмінність у термінологічному апараті, що викори!

стовується на державному рівні, оскільки законодавчі

акти оперують не поняттям "екологічний ризик", а по!

няттям "надзвичайна ситуація техногенного характеру",

що зрозуміло з класифікації надзвичайних ситуацій за!

лежно від характеру походження подій, які можуть зу!

мовити виникнення надзвичайних ситуацій на території

України, а саме: техногенного характеру; природного

характеру; соціальні; воєнні [4, ст. 5.2]. Надзвичайні си!

туації природного характеру несуть руйнівні наслідки,

які не завжди носять екологічний прояв. Однак вони мо!

жуть бути чинниками впливу на об'єкти підвищеної не!

безпеки, порушення нормального функціонування яких

може спричинити погіршення екологічної ситуації.

Щоб з'ясувати інструменти фінансування екологіч!

них ризиків, доцільно звернути увагу на класифікацію

надзвичайних ситуацій залежно від обсягів заподіяних

наслідків, технічних і матеріальних ресурсів, необхід!

них для їх ліквідації (табл. 1) [5, п.

2].

Узагальнюючи дані таблиці 1,

слід зазначити, що надзвичайною

ситуацією об'єктового рівня є така,

що не підпадає під зазначені в таб!

лиці визначення, а фінансування

здійснюється за рахунок власних

коштів підприємств, установ та організацій, на території

яких виникла чи може виникнути надзвичайна ситуація

[5, п. 7; 6, п. 4].

Однак власних коштів суб'єктів господарювання

не завжди вистачає, щоб покрити збитки, спричинені

надзвичайними ситуаціями різного рівня, тому слід ви!

користовувати комплекс методів фінансування

наслідків надзвичайних ситуацій залежно від їх рівня

(табл. 2).

Щодо управління екологічними ризиками на мак!

рорівні, то для таких цілей формується Резервний фонд

бюджету на основі Закону про Державний бюджет Ук!

раїни або рішення про місцевий бюджет для здійснен!

ня непередбачених видатків, зокрема для фінансуван!

ня заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

техногенного, природного, соціального характеру, що

не мають постійного характеру і не могли бути перед!

бачені під час складання проекту бюджету в розмірі, що

не перевищує 1% обсягу видатків загального фонду

відповідного бюджету [7, пп. 3—6]. Так, у 2013 р. на

Таблиця 1. Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного характеру за їх рівнями

Джерело: [5; 6].
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Таблиця 2. Методи фінансування наслідків надзвичайних
ситуацій залежно від їх рівня

 Джерело: складено автором.
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ліквідацію та запобігання надзвичайних ситуацій техно!

генного характеру було виділено близько 57% коштів

Резервного фонду бюджету України, що становить

214,7 млн грн. [8]. Основні умови виділення коштів з

Резервного фонду бюджету представлено на рисунку

3.

Дані рисунка 3 підтверджують важливість страху!

вання в системі управління екологічними ризиками на

рівні суб'єкта господарювання. Слід зазначити, що об!

'єктами екологічного ризику можуть бути як самі

підприємства!забруднювачі, так і інші об'єкти [1, с. 50].

Залежно від цього доцільними є різні види страхування

екологічних ризиків (рис. 4).

Якщо розглянути більш детально Постанови Кабі!

нету Міністрів України щодо порядку проведення заз!

начених на рисунку 4 видів обов'язкового страхування

відповідальності, то можна узагальнити, що окремими

Постановами передбачено відшкодування шкоди, запо!

діяної навколишньому природному середовищу, в

розмірі заявлених та визнаних вимог, але не більше 30—

50% страхової суми, що встановлена для відповідних

видів страхування [9—10].

ВИСНОВКИ
Розгляд особливостей управління екологічними

ризиками в Україні на мікро! та макрорівні дав змогу

зробити наступні узагальнення:

— управління екологічними ризиками на макрорівні

проявляється як заходи держави щодо запобігання та

фінансування ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

техногенно!екологічного характеру;

— для синергетичного ефекту управління екологіч!

ними ризиками в Україні на мікро! та макрорівні необ!

хідним є гармонізація термінологічного апарату в даній

сфері, оскільки на рівні держави використовується не

поняття "екологічний ризик", а поняття "надзвичайна си!

туація техногенного характеру";

— об'єктивною є необхідність поєднання всіх інстру!

ментів фінансування наслідків екологічних ризиків, оск!

ільки положення Порядку використання коштів резерв!

ного фонду бюджету у разі настання надзвичайних ситу!

ацій техногенно!екологічного характеру вимагають на!

явності договору страхування, що містить певні обмежен!

ня щодо обсягу відповідальності страховика, тому важ!

ливим за таких умов є і самофінансування.

  '  : 
,    

   (   
   –  

    
 ) 
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,     

    
  51%,     

Рис. 3. Умови виділення коштів для ліквідації надзвичайних ситуацій
із Резервного фонду бюджету

Джерело: складено автором на основі [7, пп. 11, 15].
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Рис. 4. Страхування екологічних ризиків залежно від об'єкта впливу

Джерело: складено автором.
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