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Мужилівський В. В. Державно-приватне партнерство в галузі страхування
Мета статті полягає в дослідженні передумов і можливостей впровадження та реалізації проектів державно-приватного партнерства в га-
лузі страхування. У результаті проведеного дослідження підкреслено, що основною метою створення партнерства є реалізація національних і 
міжнародних, масштабних і локальних суспільно значущих проектів, що мають на меті забезпечення соціального захисту населення. Виділено 
роль сторін, що беруть участь у партнерстві, обґрунтовано результативність використання державними органами партнерства зі страхови-
ками. Вивчення переваг і недоліків державно-приватного партнерства у страхуванні, а також закордонного досвіду впровадження такого парт-
нерства, дозволило зробити висновок про те, що наявність зацікавленості держави у партнерстві, планування, стимулювання та гнучкість 
нормотворчої діяльності здатні забезпечити розвиток економіки та підвищити рівень соціальної захищеності суспільства.
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Мужиливский В. В. Государственно-частное партнерство  

в отрасли страхования
Цель статьи заключается в исследовании предпосылок и возмож-
ностей внедрения и реализации проектов государственно-частного 
партнерства в отрасли страхования. В результате проведенного ис-
следования подчеркнуто, что основной целью создания партнерства 
является реализация национальных и международных, масштабных 
и локальных общественно значимых проектов, имеющих целью обе-
спечение социальной защиты населения. Выделена роль сторон, при-
нимающих участие в партнерстве, обоснована результативность 
использования государственными органами партнерства со стра-
ховщиками. Изучение преимуществ и недостатков государственно-
частного партнерства в страховании, а также зарубежного опыта 
внедрения такого партнерства, позволило сделать вывод, что нали-
чие заинтересованности государства в партнерстве, планирование, 
стимулирование и гибкость нормотворческой деятельности способ-
ны обеспечить развитие экономики и повысить уровень социальной 
защищенности общества.
Ключевые слова: страхование, государственно-частное партнер-
ство, проекты ГЧП, страховая защита.
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Muzhylivskyi Vladyslav V. State-private Partnership in the Insurance 

Industry
The purpose of the article is to study the prerequisites and possibilities for 
introduction and implementation of state-private partnership in the insur-
ance industry. The study emphasized that the main objective of the partner-
ship is to implement national and international, large-scale and local socially 
significant projects aimed at ensuring the social protection of the popula-
tion. Highlighted the role of the parties involved in the partnership, proved 
the effectiveness of the use of public authorities partnerships with insurers. 
Study of the advantages and disadvantages of state-private partnership in 
insurance, as well as international experience implementing this partner-
ship, it was concluded that the presence of the government's interest in the 
partnership, planning, promotion and flexibility of rule-making activities are 
able to promote economic development and improve the level of social pro-
tection of society.
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За даними ООН, людству залишилося від 30 до 40 ро-
ків для вжиття заходів, необхідних для порятунку від 
глобальної катастрофи [1]. Частота природних ано-

малій по всьому світу представляє загрозу для життя кож-

ної людини, незалежно від місця проживання. Впевненість 
у завтрашньому дні і високі стандарти якості життя мож-
ливі за умови вирішення таких глобальних проблем: зміна 
клімату, забруднення водних ресурсів, виснаження ґрунту, 
поширення епідемій.
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Завдяки розвитку соціально значущих видів страху-
вання існує можливість захисту від настання негативних на-
слідків виникнення таких глобальних явищ. Важливим еле-
ментом забезпечення стабільного соціально-економічного 
розвитку України може стати державно-приватне партнер-
ство (ДПП) у галузі страхування. Зокрема, тема розвитку 
ДПП на страховому ринку тільки починає вивчатися [2].

Метою статті є дослідження передумов і можли-
востей впровадження та реалізації проектів державно-
приватного партнерства у галузі страхування.

Триваюча тенденція до збільшення частоти і тяжко-
сті втрат від природних і техногенних катастроф в 
останні десятиріччя привертає все більшу увагу до 

управління катастрофічними ризиками.
Необхідність використання державно-приватного 

партнерства в Україні обумовлена низкою проблем, серед 
яких низька ефективність державного управління, інфра-
структурні обмеження економічного зростання, нерівно-
мірне здійснення реформ на регіональному та місцевому 
рівнях, низький рівень конкуренції і висока частка нерин-
кового сектора в окремих галузях економіки, відсутність 
стимулів і умов для розвитку людського капіталу [3].

З 31 жовтня 2010 р. в Україні діє закон, що регулює 
питання партнерства між державою і бізнесом при здій-
сненні спільних проектів (Закон «Про державно-приватне 
партнерство» [4]). Законом визначено, що державно-при-
ватне партнерство є співробітництвом між державою, від-
повідними органами державної влади та органами місце-
вого самоврядування (державними партнерами), що пред-
ставляють територіальну громаду, і юридичними особами 
або фізичними особами-підприємцями (приватними парт-
нерами), що здійснюється на основі договору.

Основною метою створення ДПП є реалізація націо-
нальних і міжнародних, масштабних і локальних суспільно 
значущих проектів в широкому спектрі сфер діяльності: від 
розвитку стратегічно важливих галузей промисловості та фі-
нансування інноваційних наукових розробок до забезпечен-
ня соціального захисту населення. За кордоном співробітни-
цтво між державними установами та приватними підпри-
ємствами в останні десятиріччя є однією з поширених форм 
реалізації проектів у житлово-комунальній сфері, у сфері 
охорони здоров’я , паливно-енергетичному комплексі [5, 6].

Актуальність розробок у сфері ДПП у страховій 
галузі України підтверджується також і тим, що принцип 
державно-приватного партнерства був одним з ключових 
при розробці Українською федерацією убезпечення (УФУ) 
основних напрямів розвитку страхового ринку України на 
2011 – 2020 рр. [7].

Сутністю такого партнерства є передача приватному 
сектору (зокрема, страховикам) певних функцій держави 
щодо належних йому об’єктів і функцій місцевих органів 
влади щодо певних об’єктів, що перебувають у комунальній 
власності [8] .

ДПП розглядають як одну з форм взаємодії, за якої 
державний сектор надає послуги за встановлений період 
концесії (частіше 20 і більше років) таким чином, що за-
лишає ризики володіння та ефективного функціонування 
об’єктів приватному сектору страхування. Однак ДПП 
істотно відрізняється від приватизації, оскільки держав-
ний сектор зберігає високу відповідальність перед гро-
мадськістю за здійснення діяльності страховиками. ДПП 
стало добре розробленою концепцією, приймається в бага-

тьох державах [9]. Важливо те, що ці об’єкти залишаються 
у власності держави.

Виходячи з вищевикладеного, при такому партнер-
стві з приватними страховиками держава все одно має пев-
ну економічну активність, яка полягає, головним чином,  
у державному регулюванні страховиків.

Механізм державно-приватного партнерства, як одна 
з форм взаємодії держави і приватного сектора, дає великі 
можливості отримати бажаний рівень ефективності при реа-
лізації важливих для всієї країни масштабних проектів [10].

Роль страховиків у такому партнерстві широко про-
являється з позиції управління ризиками. Оскільки діяль-
ність страховиків тісно пов’язана з ризик-менеджментом, 
вони можуть розробляти стратегії мінімізації ризиків у 
суспільно значущих сферах життя, в тому числі із застосу-
ванням страхового захисту. Держава, у свою чергу, могла б 
виступити додатковим гарантом для страховика при стра-
хуванні соціально значущих ризиків. Тому співпраця між 
державними органами і приватними страховими компані-
ями в рамках концепції державно-приватного партнерства 
буде взаємовигідною для обох сторін і в кінцевому підсум-
ку буде сприяти подальшому розвитку соціальної та еконо-
мічної сфер України.

Страховий ринок повинен стати частиною суспіль-
них фондів. Наприклад, зони природних техноген-
них катастроф - страховий ринок може на 60% бра-

ти участь у страхуванні цих ризиків [11].
Крім того, створення таких партнерств у сфері 

обов’язкового страхування зможе принести значний еко-
номічний ефект для всіх його суб’єктів, серед яких стра-
ховики, держава і суспільство. Такий ефект полягатиме в 
тому, що суспільство буде отримувати більш якісні стра-
хові послуги, страховики зможуть зменшити витрати на 
здійснення своєї діяльності та мати державну підтримку, 
що буде виражатися в зменшенні економічних наслідків та 
спрощення нормативного регулювання, а держава, в свою 
чергу, зможе перекласти ризик настання негативних подій 
на страховиків, зменшивши витрати, пов’язані з врегулю-
ванням негативних явищ (стихійних лих, аварій і т. п.). До 
того ж, партнерства сприяють розвитку ринкових відносин 
та підприємництва. Розвиток таких партнерств сприятиме 
поліпшенню взаємовідносин між державою та страховика-
ми, стимулювати створення нових механізмів державного 
регулювання страхової діяльності.

Оцінка ефективності впровадження державно-при-
ватних партнерств у сфері обов’язкового страхування пе-
редбачає виявлення основних переваг і недоліків, власти-
вих таким партнерствам .

У результаті дослідження розробок вчених [12, 13], 
на основі використання узагальнюючих і логічного мето-
дів, автором представлена порівняльна характеристика 
переваг і недоліків, властивих державно-приватному парт-
нерству у страховій галузі (табл. 1).

Як видно з табл. 1, переваги від впровадження ДПП 
у галузі страхування істотно перевищують кількість недо-
ліків, які можуть з’явитися в зв’язку з його використанням, 
що сприяє збільшенню значимості подальшого розвитку 
ДПП та його реалізації у страховій галузі.

Згідно з діючим законодавством, проекти ДПП мо-
жуть бути реалізовані за допомогою договорів концесії, 
спільної діяльності, розподілу продукції та інших (напри-
клад, оренди, управління). Тривалість таких проектів ста-
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новить від 5 до 50 років [14]. У ряді європейських країн та-
кого обмеження немає, переважно створюється спеціальна 
структура у формі юридичної особи за участю публічного 
і приватного партнера [15], у ряді випадків – ще за участі 
фінансових інститутів. У рамках даного об’єднання уклада-
ються договори, що дозволяє досягти максимальної струк-
турованості і прозорості операцій [16].

Досвід інших країн свідчить про те, що впроваджен-
ня державно-приватного партнерства здійснюєть-
ся головним чином у рамках загального цивільного 

законодавства, а для окремих галузей прийняті окремі за-
кони (концесії, угоди про розподіл продукції) [10].

Департаментом транспорту США відзначено, що 
державно-приватне партнерство може стати фундаментом 
покращення транспортної інфраструктури [17]. Виходячи з 
цього, використання обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності власників транспортних засобів на умо-
вах ДПП може бути ефективним і мати вагомі результати 
для вирішення питання зниження аварійності на дорогах.

У Португалії при здійсненні страхування аграрних 
ризиків використовується система «державного та приват-
ного партнерства», за якою держава надає субсидії ферме-
рам на страхування і організовує перестрахування, а при-
ватні страхові компанії є інтегрованими в систему страху-

вання сільськогосподарських ризиків, і, у свою чергу, роз-
робляють програми страхування та здійснюють контроль 
за їх виконанням, а також відшкодовують частину збитків, 
раніше відшкодованих державою [18].

У Казахстані запропоновано ввести на умовах дер-
жавно-приватного партнерства обов’язкове страхування 
ризиків при катастрофах природного характеру, таких як 
землетруси. Механізм взаємодії держави та приватних 
страховиків описано таким чином: перший рік держава 
має відшкодовувати більшу частину витрат – 80 %, страхові 
компанії – 20 %. З плином часу резерви страховиків будуть 
зростати, а частка держави знижуватися [19].

Позитивним є досвід Індії з впровадження системи 
державно-приватного партнерства в медичному страху-
ванні. Метою його введення було забезпечити охоплення 
обов’язковим медичним страхуванням сімей за межею 
бідності. Значна частина фінансування – приблизно 75 % 
страхових премій з даного обов’язкового виду страхуван-
ня – виплачувалася урядом, а в певних регіонах доходила 
до позначки в 90 % розміру страхових платежів. До того ж, 
уряд встановив додатково ряд пільг для малозабезпечених 
сімей. Зі свого боку, держава зобов’язалася стандарти-
зувати всі вимоги до страховиків на законодавчому рівні  
(у тому числі передбачивши граничні мінімальні та макси-
мальні розміри страхових тарифів). Крім того, урядом за-

Таблиця 1

Переваги та недоліки державно-приватного партнерства у страхуванні

Переваги Недоліки

Для держави

Перехід ризику у приватний сектор страхування Зменшення контролю діяльності приватного партнера

Зменшення бюджетних видатків на врегулювання наслідків настання 
подій Можливість банкрутства партнера

Залучення фінансових ресурсів від страховиків Збільшення операційних витрат

Інноваційність підходу страховиків до управління ризиками настан-
ня подій Проблеми урегульованості відносин між партнерами 

Збереження державної власності Необхідність забезпечення необхідного рівня знань 
спеціалістів

Можливість контролювати діяльність партнерів у приватному 
секторі страхування –

Підвищення ефективності витрат та залучення активів до партнерства –

Економія часу на врегулювання страхових випадків –

Для страхувальників

Підвищення якості надання страхових послуг завдяки інноваційності 
страховиків

 Відсутність підзвітності держави у діяльності, 
пов’язаної з партнерством

Економія часу реагування страховиків та держави на негативні явища Можливе збільшення часу на узгодження здійснення 
виплати між партнерами

Перехід ризиків від населення до страховиків

Для страховиків

Державна підтримка і участь у врегулюванні страхових випадків Непрозорість держави у виборі партнерів

Гарантії довгострокової діяльності страховика як партнера держави Високі фінансові та операційні ризики

Збільшення інвестиційних можливостей Труднощі при оцінці ризиків

Активне реагування держави на мінливість ринкових умов Необхідність забезпечення необхідного рівня знань 
спеціалістів

Економія часу на адміністративні потреби Поширення корупції

Зменшення витрат на ведення справи –
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проваджено електронний перелік сімей, які перебувають за 
межею бідності, інформація про яких передається страхо-
викам. До такого партнерства залучаються лікарні, перелік 
яких узгоджується між урядом і страховиком. Лікарні піс-
ля проведення лікування таких осіб, передають електронні 
звіти страховикам, які у встановлений проміжок часу здій-
снюють сплату за послуги [20]. Перевагами такої системи є 
швидке реагування на настання страхового випадку та його 
врегулювання, що досягається у зв’язку з веденням всієї 
інформації в електронному вигляді. Крім того, за рахунок 
централізації інформації випадки корупції та шахрайства 
простежуються зацікавленими сторонами самостійно.

Деякі зарубіжні вчені пропонують за допомогою 
ДПП у сфері страхування запровадити механізми спільно-
го вирішення наслідків глобальних екологічних проблем у 
контексті кожної окремої країни, особливо щодо країн, що 
розвиваються [21].

У дослідженні Гарвардського університету багато 
уваги приділено державному регулюванню ДПП у стра-
хуванні. При цьому зазначено, що пряме втручання в еко-
номічну діяльність з боку держави призведе до небажаних 
результатів, серед яких скорочення економічної ефектив-
ності від партнерства і зменшення свободи партнерів. Од-
нак державне регулювання є бажаним, оскільки воно забез-
печує досить велику вигоду для населення. Таким чином, 
причиною державного регулювання ДПП можна визначити 
суспільні інтереси, або ж регулювання, яке спрямоване на 
поліпшення соціального забезпечення. Приватні страхови-
ки повинні розуміти переваги партнерства, державні діячі 
повинні бути мотивовані захистити фінансову зацікавле-
ність уряду і державні інтереси повинні бути узгоджені з 
інтересами споживачів [22].

Через ДПП існує можливість створення механізму 
здійснення мікрострахування, що включає в себе невели-
кий пакет базових і дешевих страхових продуктів для ма-
лозабезпечених осіб. Такий пакет може складатися зі стра-
хування будинків і квартир від природних ризиків, безпе-
рервного страхування здоров’я і використовуватиметься 
населенням, якщо будуть надаватися субсидії з бюджету.

Перспективам розвитку бізнесу приватних компаній, 
що здійснюють мікрострахування, не вистачає життєздат-
ною моделі, і тому воно здається непривабливим. Однак 
таку модель можна створити на основі партнерства між 
державою і страховиками. Вона спрямована на розвиток 
попиту на основі приватних мікрострахових продуктів для 
соціального захисту малозабезпечених верств населення 
на основі моделі, яка існує в Індії, Індонезії та Лаосі [23].

На сьогоднішній день в Україні державно-приватне 
партнерство є цілком можливим. Завдяки викорис-
танню ДПП країна має можливість істотно скороти-

ти існуючі проблеми, якщо зробити крок назустріч страхово-
му ринку, почавши розвивати, наприклад, обов’язкове стра-
хування майна фізичних осіб, то частину страхових резервів 
можна було б реінвестувати в соціальні проекти [24]. ДПП 
можна використовувати майже в будь-якому обов’язковому 
виді страхування. Важливими факторами для його впрова-
дження повинні бути соціальна значимість виду страхуван-
ня, за яким буде здійснюватися партнерство, і доречність 
залучення партнерств саме в цьому виді страхування.

Виходячи з того, що Україна є сільськогосподар-
ською країною, то саме цей напрямок потребує подаль-
ших перетворень та розвитку на основі розробки програм 

державно-приватного партнерства в аграрній сфері. Завдя-
ки такому партнерству страхова галузь мала б можливість 
накопичувати значні грошові суми для інвестування в роз-
виток сільського господарства.

Таким чином, передумовою реалізації успішних ДПП-
проектів є не тільки відповідна законодавча база, а й 
наявність потужного державного сектора, створен-

ня достатньої гнучкості для страховиків, як учасників та-
ких проектів, а також максимальне їх стимулювання. Крім 
того, досягненню мети сприяють ретельне планування та-
ких проектів, зокрема, із залученням експертів, створення 
належної юридичної та регуляторної бази, розробка захо-
дів для максимального зниження ризиків і толерантність 
при управлінні ризиками, чітке дотримання учасниками 
ДПП умов контрактів, ретельне прогнозування прибутко-
вості. Часто вирішальне значення має також елементарна 
зацікавленість влади в реалізації таких проектів [16].

Такі партнерства, по суті, є новітнім механізмом пе-
ретворень у сфері державної політики, результатом яких 
має стати зростання її соціальної спрямованості, поліп-
шення державного регулювання у страховій сфері, що при-
зведе до забезпечення розвитку економіки та підвищення 
рівня соціальної захищеності суспільства.  
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