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ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ
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ФУНКЦІОНУВАННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ФОНДІВ
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ У СТРАХУВАННІ

НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНО�ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Досліджено економікоправові аспекти створення, управління та діяльності фондів по
переджувальних заходів на страховому ринку України. Вивчено питання взаємодії дер
жавних органів влади та управління у страховій сфері з приватними компаніями через
використання публічноприватного партнерства, розкрито зарубіжний досвід. Запропо
новано створити накопичувальний фонд попереджувальних заходів на принципах дер
жавноприватного партнерства. Визначено заходи, спрямовані на попередження настання
страхових випадків, що можуть фінансуватися за рахунок його коштів.

Ключові слова: попереджувальні заходи у страхуванні, державноприватне партнер
ство, державноприватний фонд попереджувальних заходів, формування та управління
фондом, фонди страхових гарантій.

L. V. S H I R I N Y A N,
Professor, Doctor of Econ, Sci.,

Head of the Chair of Finances, Teaching�Scientific Institute of Economics and Management,
National University of Food Technologies

(Kyiv)

THE FUNCTIONING OF THE ACCUMULATING FUNDS
OF PREVENTING MEASURES IN INSURANCE

ON THE BASIS OF A STATE�PRIVATE PARTNERSHIP

The economiclegal aspects of the creation, management, and activity of the funds of preventing
measures on Ukraine’s insurance market are studied. The question of the interaction of state’s
bodies of power and management in the insurance sphere with private companies by means
of the publicprivate partnership is considered, and the foreign experience is clarified. It is
proposed to establish the accumulating fund of preventing measures on the principles of the
publicprivate partnership. Some measures directed to the prevention of the appearance of
insurance cases, which can be financed by fund’s assets, are defined.

Keywords: preventing measures in insurance, publicprivate partnership, publicprivate fund
of preventing measures, creation and management of the fund, funds of insurance guarantees.

Потреба в запровадженні попереджувальних заходів у страхуванні, які пов’я�
зані із зниженням негативного впливу можливих страхових випадків на учасників
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Фінанси. Податки. Кредит

страхового ринку, є дуже високою. Порядок здійснення попереджувальних заходів
щодо обов’язкового страхування встановлюється спеціальними нормативними
актами *. Водночас залишаються невирішеними питання їх регулювання на стра�
ховому ринку в частині добровільного страхування. Відповідні заходи мають реа�
лізовувати як держава, так і самі страховики. Через брак коштів держава поки що
неспроможна самостійно повністю їх фінансувати (причому як для обов’язково�
го страхування, так і для добровільних видів страхування) без залучення приват�
них партнерів (державно�приватне партнерство) [1]. Згідно з ухваленим у 2010 р.
Законом України “Про державно�приватне партнерство”, державно�приватне
партнерство дозволяється у страховій галузі **, проте поки що в Україні не роз�
роблено ефективних інструментів і механізмів для його реалізації. Наше дослі�
дження є спробою розв’язання окресленої проблеми у страховій галузі за допомо�
гою формування спеціальних накопичувальних фондів.

Важливо також зазначити, що хоча попереджувальна функція страхування є
однією з головних, але в чинному страховому законодавстві в переліку обов’язко�
вих резервів страховиків немає “резерву попереджувальних заходів” ***. Цей недолік,
на нашу думку, має бути усунутий, тому ми пропонуємо вирішити цю проблему за
допомогою економіко�правового регулювання. Попередження настання страхових
подій може бути досліджене з точки зору юриспруденції, теорії управління ризика�
ми, фінансово�економічної науки, менеджменту тощо. Такі науковці, як Л.В. Вре�
менко [2], О.Й. Жабинець [3], М.С. Жилкіна [4], Н.М. Резнік [5], Я.П. Шумел�
да [6], розглядають проблему з позиції протиправних дій учасників страхового рин�
ку. У працях С.С. Гасанова [7], В.В. Мужилівського [8], В.В. Щербакова [9] та інших
основну увагу приділено агрострахуванню. Ми вже розглядали можливість викорис�
тання державно�приватного партнерства та адресної допомоги для страхування
незаможного населення України [10]. Представлений нами підхід відрізнявся від
результатів досліджень інших авторів, оскільки ми акцентували увагу на необхід�
ності попередження страхових подій як в окремо взятій страховій компанії, так і в
цілому на страховому ринку.

Таким чином, мета статті – дослідити економіко�правовий аспект створен�
ня, діяльності та управління накопичувальними фондами попереджувальних за�
ходів на страховому ринку України.

* Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхуван�
ня : Закон України від 08.07.2010 р. № 2464�VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : httр://
zаkоn0.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/2464�17; Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван�
ня : Закон України від 09.07.2003 р. № 1058�ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : httр://
zаkоn0.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/1058�15; Про загальнообов’язкове державне соціальне страхуван�
ня на випадок безробіття : Закон України від 02.03.2000 р. № 1533�ІІІ [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : httр://zаkоn5.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/1533�14; Про внесення змін до деяких за�
конодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального
страхування та легалізації фонду оплати праці : Закон України від 28.12.2014 р. № 77�VІІІ [Елек�
тронний ресурс]. – Режим доступу : httр://zаkоn3.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/77�19; Про загально�
обов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 23.09.1999 р. № 1105�ХІV [Елек�
тронний ресурс]. – Режим доступу : httр://zаkоn5.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/1105�14.

** Про державно�приватне партнерство : Закон України від 01.07.2010 р. № 2404�VІ [Елек�
тронний ресурс]. – Режим доступу : httр://zаkоn4.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/2404�17; Про схвален�
ня Концепції розвитку державно�приватного партнерства в Україні на 2013–2018 роки : Розпо�
рядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 р. № 739�р [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : httр://zаkоn2.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/739�2013�%D1%80.

*** Про внесення змін до Закону України “Про страхування” : Закон України від 04.10.2001 р.
№ 2745�ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : httр://zаkоn3.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/357�16.
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Для ефективного здійснення функції попередження за добровільними вида�
ми страхування ми пропонуємо законодавчо внормувати створення накопичуваль�
них фондів, які матимуть різні рівні регулювання:

– на макроекономічному рівні країни – державно�приватний фонд попе�
реджувальних заходів (ДПФПЗ);

– на мезоекономічному рівні об’єднань страховиків – фонди страхових га�
рантій і попереджувальних заходів (ФСГПЗ);

– на мікроекономічному рівні страховика – резерв попереджувальних заходів
(РПЗ).

На мікро� та мезоекономічному рівнях забезпечення і проведення необхід�
них заходів мають самостійно регулювати страховики та їх об’єднання. Ст. 32 чин�
ного Закону України “Про страхування” передбачає, що страховики можуть на
підставі договору створити Фонд страхових гарантій, при цьому його джерелами
є добровільні відрахування від страхових платежів, а також доходи від розміщен�
ня цих коштів.

На макроекономічному рівні застосування запобіжних заходів не врегульовано
і може залежати від державного втручання. На нашу думку, ефективність заходів на
такому рівні має визначатися максимальною користю для більшості учасників стра�
хового ринку і суспільства в цілому. Наприклад, можна сплатити страхове відшко�
дування внаслідок інфекційного захворювання застрахованої рогатої худоби або
витратити таку саму суму на її вакцинацію для попередження інфекційних хвороб.
Інший приклад: можна сплатити страхове відшкодування за автомобілі, які пошко�
джено внаслідок потрапляння колес у ями на дорозі, або витратити таку саму суму
на ремонт дороги, де постійно відбуваються дорожньо�транспортні пригоди.

На нашу думку, одним з головних суб’єктів регулювання (яке охоплює мак�
симальне коло учасників страхового ринку, має соціальну спрямованість і забез�
печує оптимальність витрат) на макроекономічному рівні має бути держава. Водно�
час страховики також повинні взяти участь у проведенні заходів, спрямованих на
запобігання страховим випадкам. З таких позицій спільної відповідальності дер�
жави і бізнесу ми пропонуємо зобов’язати кожного страховика: по�перше, відра�
ховувати кошти до ДПФПЗ за договорами добровільного страхування; по�друге,
створити власний резерв РПЗ або відраховувати кошти до фонду ФСГПЗ. Пропо�
нуємо відрахування до фондів ДПФПЗ, ФСГПЗ і РПЗ вважати витратами страхо�
вика, на які можна зменшити базу оподаткування. Такий підхід мотивуватиме стра�
ховиків до активної участі у формуванні зазначених фондів. Крім того, на наш
погляд, страховики спільно з державою повинні приймати рішення про доцільність
використання коштів ДПФПЗ і брати участь у процесі контролю за якістю вико�
наних робіт і обсягами витрат. Як саме, ми розглянемо далі.

Терміни “державно�приватне партнерство” (коли державна частка фінансуван�
ня надходить з державного бюджету) і більш загальний – “публічно�приватне парт�
нерство” (ППП) (коли державна частка фінансування надходить з джерел органів
публічної влади та управління, публічних організацій) з’явилися на початку 1980�х
років і засновані на теорії змішаної економіки, поширеній у розвинутих країнах
світу [11, с. 13]. Нині під ППП розуміють таку взаємодію, коли приватний бізнес за
підтримки держави виконує функції, які раніше належали державі, а умови розпо�
ділу майбутніх доходів наперед узгоджені сторонами. Зазвичай до ППП не відно�
сять державні закупівлі, кредити, субсидування приватного сектору державою, до�
тації приватним підприємствам, банкам, страховикам, пільгове оподаткування.
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Водночас інвестиційні програми, що фінансуються з державного бюджету спільно
з приватним сектором, вважаються ППП [12, с. 42]. До ППП відносять також дії
підприємств, в акціонерному капіталі яких бере участь держава [1, с. 294].

Класифікація моделей ППП визначає такі його основні форми: контракти як
адміністративний договір між державним органом і приватною фірмою; договір
оренди з переданням майна в користування приватній особі; концесія (коли дер�
жава уповноважує приватного партнера виконувати протягом певного часу перед�
бачені в угоді функції та надає йому відповідні права); державно�приватні підпри�
ємства спільної форми власності; спільні проекти для нового будівництва “під ключ”
та експлуатації новоствореного об’єкта протягом певного часу; часткова привати�
зація або продаж активів державного сектору [11; 12].

Зарубіжний досвід

Досвід впровадження ППП у багатьох країнах світу демонструє, що така фор�
ма повинна бути заснована на базових принципах прозорості, підзвітності, за�
конності, рівності тощо. Ефективність ППП зростає із збільшенням масштабу
проекту, оскільки складність та операційні витрати можуть бути досить високи�
ми. У вдалих вартісних інфраструктурних проектах частка інвестиційної участі
держави зазвичай є більшою за 40–60%. Серед розвинутих країн, де набуло по�
ширення ППП, – США, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія [1, с. 297].
Основною формою ППП у цих країнах є концесії для будівництва автодоріг, аеро�
портів, об’єктів охорони здоров’я, освіти і житлово�комунальної галузі, для ре�
монту в’язниць, переробки відходів. За оцінками Світового банку, за останні 20
років у країнах, що розвиваються, було здійснено близько 4,5 тис. проектів ППП
на загальну суму близько 1,5 трлн. дол. Найбільший обсяг припадає на Китай –
10% інвестицій ППП [8, с. 245]. Доведено ефективність державно�приватного
партнерства в комунальному господарстві Росії (закон про концесійні угоди діє з
2005 р.), де 30% міських служб водопостачання вже фінансуються приватними
компаніями. Отже, об’єднання фінансових ресурсів та управлінських знань зара�
ди підвищення рівня послуг створює для сторін мотивації та вигоди, що можна
здійснити на практиці і в Україні.

У галузі страхування також є успішні проекти ППП. Так, у США реалізовано
страховий захист сільськогосподарських товаровиробників від природних ката�
строф: з федерального бюджету відшкодовуються втрати врожаю, які перевищу�
ють 50% очікуваного валового збору, за ціною, що становить 55% ринкової вар�
тості сільськогосподарської культури [8]. Схожа система сільськогосподарського
страхування існує і в Канаді, де більше половини фінансування здійснюється за
рахунок державних ресурсів [7].

Корисним є досвід Мексики, де несприятливі погодні умови істотно вплива�
ють на добробут працівників сільськогосподарського сектору, в якому задіяно 21%
працездатного населення. До 2002 р. більшість сільського населення у випадку ка�
тастрофічних подій, спричинених погодними умовами, отримували фінансову до�
помогу від Міністерства сільського господарства з Національного фонду катастроф.
Ця програма виявилася витратною для уряду і не змогла забезпечити ефективне
управління ризиками. У 2002 р. була впроваджена програма погодного індексного
страхування за участю Національного фонду катастроф. З’ясувалося, що державі
вигідніше купувати поліси індексного страхування, ніж виплачувати допомогу фер�
мерам при настанні катастрофічних подій. Крім того, за відсутності страхування
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уряд проводив значну роботу щодо збирання даних про збитки та їх повторну пере�
вірку. В результаті виплати проводилися набагато пізніше, ніж за програмою страху�
вання. Програма погодного індексного страхування дала змогу застрахувати дрібних
фермерів і сільське населення, зменшити витрати і час надання допомоги постраж�
далим регіонам [13]. Таким чином, досвід Мексики показав, що страхування за уча�
стю держави і приватних страховиків може бути для держави більш вигідним, ніж
пряма соціальна допомога. Доцільно було б використати в Україні подібний підхід
у сільськогосподарському секторі.

В Іспанії ж страхування сільськогосподарських ризиків є ланкою державного
планування: щороку складається державний план сільськогосподарського страху�
вання. При цьому верхній рівень покриття будь�якої з культур не може перевищу�
вати 80% розміру збитків, якщо ж збитки становлять менше 10% вартості застрахо�
ваного врожаю, то вони не відшкодовуються.

У Португалії держава надає субсидії фермерам на страхування врожаю та
організовує перестрахування, приватні ж страхові компанії розробляють програ�
ми страхування та здійснюють контроль за їх виконанням, а також відшкодову�
ють частину збитків [8].

У Казахстані ППП пропонується для обов’язкового страхування ризиків при
катастрофах природного характеру, таких, наприклад, як землетруси: держава
відшкодовує більшу частину витрат [14].

У Франції створено спеціальний Національний гарантійний фонд для компен�
сації збитків від значних сільськогосподарських лих. Фонд формується порівну – за
рахунок державного бюджету і за рахунок страхових внесків фермерів. Розмір стра�
хових виплат фермерам встановлюють профільні міністерства [9, с. 85–86]. На нашу
думку, така спільна відповідальність держави і приватного сектору для здійснення
страхування може бути предметом обговорення для її запровадження в Україні.

Позитивним є досвід ППП в Індії, Індонезії, Лаосі в частині охоплення обо�
в’язковим медичним страхуванням сімей, які перебувають за межею бідності:
близько 75% страхових премій виплачувались урядами країн приватним страхо�
викам. До такого партнерства залучаються лікарні (перелік узгоджується урядом і
страховиками), які після лікування малозабезпечених пацієнтів передають звіти
страховикам, а ті оплачують надані медичні послуги [8].

У попередніх працях нами було обгрунтовано можливість ППП при реалізації
мікрострахування в Україні, яке включає в себе невеликий пакет базових і дешевих
страхових продуктів для малозабезпеченого населення. Такий пакет може склада�
тись із страхування здоров’я, життя, від нещасного випадку і смерті, страхування
будинків і квартир, урожаю від природних ризиків і використовуватися населен�
ням, якщо надаватимуться, або адресні субсидії з державного бюджету, або адресна
допомога з бюджетів відповідних рівнів.

У цілому зарубіжний досвід у страхуванні демонструє не тільки користь, а й
необхідність використання ППП через створення спеціальних фондів з держав�
ними гарантіями (іноді з використанням державної перестрахувальної компанії).
Ефективність ППП потребує виконання таких послідовних кроків життєвого цик�
лу: 1) визначення цілей, фінансових механізмів; 2) розробка інституційної струк�
тури, інфраструктури і регулювання; 3) аналіз господарської діяльності; 4) тенде�
ри і вибір; 5) імплементація; 6) менеджмент; 7) експертна оцінка; 8) кінцева оцін�
ка досягнення мети і завершення [15].
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Державно'приватний фонд попереджувальних заходів

Розглянемо спочатку питання фінансового забезпечення. Фонд ДПФПЗ є юри�
дичною особою і створюється спільно державою та страховиками. З одного боку, стра�
ховики формують його шляхом відрахувань від чистої брутто�премії (ЧП) (без частки
страхових премій, які сплачуються перестраховикам�резидентам), яка надійшла за
договорами добровільного страхування за звітний період, на рівні не більше 0,5% ЧП.
З іншого боку, держава має вкладати у цей фонд стільки ж (або більше за наявності
фінансових можливостей), як і страховики. Обравши для модельної оцінки рівну
фінансову участь страховиків (0,5% ЧП) і держави (0,5% ЧП), можна одержати розмір
щорічних надходжень до ДПФПЗ на рівні 1% ЧП: для 2014 р. це було 150,6 млн. грн.,
для 2015 р. – 169,6 млн. грн. Наведені дані свідчать про високий потенціал такого
фонду для здійснення багатьох важливих заходів щодо захисту суспільства від ризиків.

Головними складовими пропозиції є фінансовий механізм та інституційна
структура ринку, які забезпечуватимуть діяльність ДПФПЗ. Урахувавши можливість
інвестиційної діяльності та специфічний характер фонду, можна рекомендувати такі
напрями розміщення його тимчасово вільних коштів: у державні цінні папери і як
внески на депозити державних банків України. На нашу думку, такий підхід дозво�
лить поліпшити динаміку розвитку фондового ринку і стимулюватиме державу до
активної участі в діяльності ДПФПЗ. Водночас для розширення можливостей і ди�
версифікації коштів фонду ДПФПЗ пропонується також дозволити йому вкладати
тимчасово вільні кошти в реальний сектор економіки за напрямами, визначеними
для страховиків постановами Кабінету Міністрів України. Обсяг таких вкладень ра�
зом із закупівлею державних цінних паперів і депозитами в державних банках не
повинен перевищувати цільові витрати фонду ДПФПЗ безпосередньо на попере�
джувальні заходи. У цілому аналіз виявив близько 13 різних грошових потоків, які
визначають фінансовий механізм, інституційну структуру і господарську діяльність
такого фонду (рис.).

Розглянемо економіко'правовий аспект щодо створення і діяльності фонду
ДПФПЗ з позицій регулювання.

В Україні Закон “Про державно�приватне партнерство” передбачає співпра�
цю лише шляхом укладання договору. У ряді розвинутих країн такого обмеження
не існує, тож можна створювати юридичну особу за участю публічного і приват�
ного партнерів, що дає значно більший ефект ППП [11; 12]. На нашу думку, для
фонду ДПФПЗ можна запропонувати аналогічні зарубіжним моделі взаємодії, які
були б ефективними в разі запровадження та регламентації нових форм публічно�
приватного або державно�приватного партнерства.

Оскільки вітчизняне законодавство, яке стосується публічно�приватного парт�
нерства, поки що не сформоване повною мірою, наша пропозиція про створення
ДПФПЗ має базуватися на засадах чинного Закону України “Про державно�при�
ватне партнерство” (тобто за участю держави з використанням коштів державно�
го бюджету). У разі публічно�приватного партнерства можна було б до створення
ДПФПЗ залучити органи публічної влади та управління, організації різних рівнів.

Заслуговує на увагу те, що, згідно із ст. 322 Цивільного кодексу України, перед�
бачено не тільки право власності на користування та володіння майном, а й обо�
в’язки щодо його утримання *. Отже, виникає питання визначення суб’єкта права і

* Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435�ІV [Електронний ре�
сурс]. – Режим доступу : httр://zаkоn2.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/435�15.
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форм власності за умови створення фонду ДПФПЗ [16, с. 60; 17, с. 93]. Вважаємо за
доцільне визнати право спільної власності на фонд ДПФПЗ, де суб’єктами такого
права вважатимуться як держава, так і страховики у вигляді об’єднання юридичних
осіб з метою спільної партнерської діяльності. Фактично йдеться про таку форму
взаємодії держави і приватного сектору, за якої держава не передає свої функції при�
ватним компаніям, а спільно з приватними страховиками на постійній основі фінан�
сує соціально важливі заходи.

Рух основних коштів ДПФПЗ, які визначають фінансовий механізм,
інституційну структуру ринку та господарську діяльність фонду

Побудовано автором (напрямок стрілки відповідає руху коштів).

Згідно з нашою пропозицією, обидві сторони мають взаємодіяти у процесі ухва�
лення рішення і разом інвестувати кошти на здійснення заходів. Крім того, обидві
сторони можуть контролювати якість виконаних робіт, що значно підвищить ефек�
тивність витрачання коштів ДПФПЗ. На нашу думку, до складу адміністративної
ради ДПФПЗ мають входити представники різних державних і недержавних інсти�
тутів: 1/3 – від державних органів влади та управління (2 – від Комітетів Верховної
Ради України; 2 – від Кабінету Міністрів України або уповноваженого ним органу і
міністерств ; 2 – від Національних комісій і державних агентств); 1/3 – від комер�

Орган, уповноважений Кабінетом Міністрів України
(Міністерство фінансів України)
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ційних страховиків і перестраховиків (5 – від страховиків�резидентів і об’єднань
страховиків; 1 – від перестраховиків�резидентів); 1/3 – від недержавних суб’єктів
ринку та науковців (2 – від інших недержавних учасників страхового ринку Украї�
ни; 2 – від аудиторів у галузі страхування та актуаріїв; 2 – від провідних представ�
ників вітчизняної наукової спільноти у сфері страхування).

Фінансування попереджувальних заходів з фонду ДПФПЗ має засновуватися
на соціально�економічній доцільності їх проведення, виходячи із спільних пропо�
зицій Кабінету Міністрів України, уповноваженого регулятора, страхових об’єднань
та окремих страховиків і відповідати обсягам надходжень до фонду. Порядок фор�
мування ДПФПЗ, перелік відповідних заходів і напрямів витрачання коштів
ДПФПЗ, а також порядок фінансування таких заходів затверджуватимуться розпо�
рядженнями Кабінету Міністрів України після подання консолідованого рішення
адміністративної ради. Обсяги, порядок проведення та перелік основних попереджу�
вальних заходів мають бути заздалегідь узгоджені на засіданнях адміністративної
ради і регламентовані відповідними постановами Кабінету Міністрів України. Пріо�
ритетне фінансування попереджувальних заходів має здійснюватися з урахуван�
ням застрахованих об’єктів страхового ринку, що стимулюватиме його розвиток.

Розглянемо питання, які охоплюють господарську діяльність фонду ДПФПЗ.
Для оперативного управління справами фонд може мати невеликий штат праців�
ників, а може бути створена керуюча компанія з персоналом з представників стра�
хових компаній (як приватного бізнесу). Згідно із Законом України “Про держав�
но�приватне партнерство”, оплата праці таких працівників може здійснюватися з
коштів фонду і не потребує додаткових внесків учасників страхового ринку.

До основних заходів, які будуть спрямовані на попередження настання стра�
хових випадків і фінансуватимуться з коштів ДПФПЗ, можна віднести такі:

– придбання засобів пожежогасіння для застрахованих об’єктів підвищеної
пожежонебезпечності;

– спорудження та обладнання новою технікою застрахованих пожежних депо;
– реконструкція протипожежної сигналізації на застрахованих об’єктах;
– будівництво та реконструкція застрахованих станцій з діагностики стану

транспортних засобів;
– капітальний ремонт аварійних і будування нових автодоріг (що страхують�

ся при виконанні робіт або будуть застраховані) для запобігання дорожньо�транс�
портним пригодам;

– будівництво та укріплення застрахованих дамб і дренажних систем, розчи�
щення русел річок, оновлення водосховищ, каскадів ставків, водогосподарських
систем та інших застрахованих об’єктів водовідведення для запобігання наслідкам
повеней і паводків;

– очищення застрахованих водозаборів господарсько�питного призначення,
оновлення устаткування для забезпечення питною водою, запасів реагентів, зне�
заражуючих засобів і реактивів для очищення та знезараження питної води, закупів�
ля нового обладнання санітарно�епідеміологічного нагляду за якістю питної води;

– забезпечення аварійного запасу паливно�мастильних, будівельних і сипу�
чих матеріалів, мішків, засобів освітлювання, захисного одягу, шанцевого інстру�
менту для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій у регіонах, охоплених
страховим захистом у розмірі 50%;

– вакцинація застрахованої рогатої худоби для попередження інфекційних
хвороб тварин;
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– технічне переоснащення застрахованих особливо небезпечних, технічно склад�
них та унікальних підприємств для зниження ризику виробничого травматизму;

– ліквідація дефектів, виявлених під час експлуатації попередньо застрахова�
ного збудованого об’єкта;

– спорудження станцій захисту сільськогосподарських культур;
– інші заходи.
Як показує зарубіжний досвід, ППП може охоплювати не тільки добровільне,

а й обов’язкове страхування. Саме тому заслуговує на увагу можливість форму�
вання коштів ДПФПЗ за рахунок внесків за добровільними (що пропонується у
статті) та обов’язковими видами страхування. В останньому випадку обов’язкова
участь держави є очевидною, проте виникає необхідність змінювати нормативні
акти, які регулюють обов’язкове страхування.

Резерв попереджувальних заходів

Перейдемо до аналізу обов’язкового формування резерву РПЗ на мікроеконо�
мічному рівні страховика. На нашу думку, доцільно законодавчо регламентувати
створення РПЗ кожним страховиком, що має бути відображене в Законі України
“Про страхування” (нова редакція). У разі обов’язкового запровадження такого ре�
зерву формування та використання коштів РПЗ за добровільними видами страху�
вання мають здійснюватися страховиком на базі розробленого ним та узгодженого
з Нацкомфінпослуг Положення про резерв попереджувальних заходів.

Фонди страхових гарантій і попереджувальних заходів

Згідно з офіційною статистикою, щороку майже 10 страхових компаній стають
банкрутами і залишають страховий ринок. Тож виникає проблема гарантування
повернення внесків вкладникам страхових компаній�банкрутів. Саме тому, на нашу
думку, доцільно зобов’язати страховиків створювати ФСГПЗ. Це є особливо акту�
альним для захисту інтересів страхувальників, які уклали довгострокові договори
страхування життя, оскільки сприятиме розвитку ринку послуг із страхування жит�
тя. Основними джерелами формування фонду ФСГПЗ можуть бути власні кошти
страховиків або відрахування до РПЗ, передбачені страховиками.

Порядок формування фондів ФСГПЗ, перелік відповідних заходів та напрямів
витрачання коштів ФСГПЗ і порядок їх фінансування мають затверджуватися
розпорядженнями Нацкомфінпослуг України за погодження з адміністративни�
ми радами ФСГПЗ та об’єднаннями страховиків.

Ст. 32 чинного Закону України “Про страхування” дозволяє страховикам ство�
рити Фонд страхових гарантій для забезпечення страхових зобов’язань. Передба�
чається навіть можливість існування фондів страхових гарантій за напрямами страху�
вання [9], однак повною мірою це поки що не реалізоване на страховому ринку.
Проблему страхових гарантій на території України частково вирішено для обов’яз�
кового страхування відповідальності автовласників, де, згідно із Законом України
“Про обов’язкове страхування цивільно�правової відповідальності власників на�
земних транспортних засобів”, необхідні повноваження передано Моторному
(транспортному) страховому бюро України *. Нині тільки близько 80 страхових ком�
паній (18% від загального числа) є членами цього бюро, що свідчить про недостатній
рівень ефективності такого регулювання страхового ринку.

* Про обов’язкове страхування цивільно�правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів : Закон України від 01.07.2004 р. № 1961�ІV [Електронний ресурс]. – Ре�
жим доступу : httр://zаkоn2.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/1961�15.
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У 2016 р. зареєстровано законопроект “Про Фонд гарантування страхових ви�
плат за договорами страхування життя”, згідно з яким страхувальникам ліквідо�
ваних компаній відшкодовуватимуться до 20 тис. грн. на 1 особу. Планується зо�
бов’язати компанії із страхування життя сплачувати до зазначеного фонду спо�
чатку вступний внесок у розмірі 20 тис. грн., а потім – 0,4% валових страхових
премій. Розрахунки показують, що такий тариф може бути недостатнім для висо�
ких страхових гарантій, тому зібрані кошти, найімовірніше, підуть на адміністру�
вання фонду *.

Висновки

Підвищення ефективності попереджувальних заходів у страхуванні може бути
досягнуте шляхом створення обов’язкових накопичувальних фондів з різними
рівнями регулювання: державно�приватний фонд попереджувальних заходів, фонд
страхових гарантій і попереджувальних заходів, резерв попереджувальних заходів.

Діяльність фонду ДПФПЗ має бути заснована на принципах державно�при�
ватного партнерства. Крім того, визначено перелік головних заходів, спрямова�
них на попередження настання страхових випадків, які можуть фінансуватися за
кошти такого фонду. Розраховані щорічні внески до фонду становлять близько
160 млн. грн.

Формування резерву попереджувальних заходів на рівні страховика має здій�
снюватися на базі розробленого ним та узгодженого уповноваженим органом з
контролю за страховою діяльністю положення про такий резерв.

Фонди страхових гарантій і попереджувальних заходів на рівні об’єднань страхо�
виків створюються не тільки для запобігання страховим випадкам, а й для гаранту�
вання повернення внесків вкладникам страхових компаній, які стали банкрутами.
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