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ВСТУП

Вугільна галузь України є основним джерелом за$
безпечення національної економіки власними енерго$
ресурсами. Водночас через складні природні умови
розробки родовищ галузь є збитковою і потребує ваго$
мої державної фінансової підтримки. Протягом трива$
лого періоду фінансова підтримка вугільної галузі
здійснювалася за відповідними розрахунками за наяв$
ності ряду нормативних документів і застосовувалася в
залежності від фінансових можливостей галузі та країні
в цілому. Адаптація вугільної галузі до ринкових умов
господарювання потребує відповідної стратегії, спрямо$
ваної на вироблення фінансових важелів із забезпечен$
ням економічних умов для рівноправної ринкової кон$
куренції вугледобувних підприємств.
Створення організаційно$економічної системи на$
дання державної підтримки з балансом надходження
грошових потоків на покриття витрат і технічне переос$
нащення вугледобувних підприємств, заснованої на ура$
хуванні механізму їх страхового захисту, є передумо$
вою підвищення ефективності використання державних
коштів.

Значний внесок у розробку державної інвестицій$
но$інноваційної політики, формування методів інвести$
ційно$інноваційного забезпечення конкурентоспромож$
ності країни, регіону, галузі зробили вітчизняні вчені
О. Амоша, М. Бутко, Г. Філюк, Т. Косова, А. Яцкевич та
ін. [1—5].
Методи зниження рівня ризиків підприємств, що
здійснюють інвестиційно$інноваційну діяльність шляхом
страхування цих ризиків, висвітлюються в працях
М. Клапків, Л. Хоріна, О. Зальотова, В. Базилевича,
Н. Ермасової [6—10 ].
Незважаючи на велику кількість досліджень, досі
недостатньо розробленими залишаються наукові підхо$
ди і інструментарії формування організаційного меха$
нізму реалізації страхового захисту державної інвести$
ційної політики вугледобувних підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Мета роботи — визначити основні напрями форму$
вання організаційного механізму страхового захисту
інвестиційних процесів за умов державної підтримки вуг$
ледобувних підприємств.
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РЕЗУЛЬТАТИ

Економіко$організаційний механізм залучення і ви$
користання інвестицій може функціонувати лише ра$
зом з ефективним механізмом державних гарантій та
системою законодавчого, нормативного, інформацій$
ного їх забезпечення, організації системи страхуван$
ня та перестрахування. При реалізації інвестиційних
проектів виникають певні ризики, які можуть негатив$
но вплинути на фінансовий стан інвестора та користу$
вача інвестиційної програми. Страхування інвестицій$
них ризиків на сьогодні є найбільш раціональним за$
хисним методом, тому що саме ризики можуть спри$
чинити часткову або повну втрату чи неповернення
вкладень, неодержання прибутку від інвестиції, банк$
рутство суб'єкта підприємницької діяльності, додаткові
витрати при реалізації інвестиційної діяльності. Ризи$
ки в інвестиційній діяльності можна поділити на такі
групи: ризики, які виникають під час підготовки інвес$
тиції; ризики, які виникають під час реалізації інвес$
тиції; ризики, які виникають при отриманні прибутку,
забезпеченні окупності інвестицій. Цими ризиками
можуть бути "валютний ризик", "комерційний ризик",
"ринковий ризик", "катастрофічний ризик". Їх кумуля$
ція приводить до надзвичайного зростання збитковості
у сфері, охопленій інвестиційною діяльністю [8]. При
аналізі ризиків важливо виділити групу ризиків, які мо$
жуть бути застраховані і створити дієвий механізм їх
страхування.
Коли йде мова про страхування майнових ціннос$
тей інвестиційного призначення, то у широкому значенні
його можна ототожнити зі страхуванням звичайного
майна від різних ризиків. Однак у вузькому розумінні
страхування таких інвестицій має свою специфіку, яка
відрізняє його від страхування майна. Ця специфіка про$
являється у тому, що страхуванню підлягає безпосеред$
ньо тільки інвестиційний процес фінансування та освоє$
ння інвестицій (впровадження та налагодження облад$
нання) [6]. Найбільший економічний інтерес для стра$
ховиків та страхувальників має страхування саме тих
інвестицій, які дають прибуток, а тому саме підприєм$
ницькі та фінансові інвестиції щораз частіше стають
предметом страхового захисту. При цьому підприєм$
ницькі інвестиції розглядаються ними як вкладення
фінансових та матеріальних ресурсів у реалізацію пев$
ного інвестиційного проекту [9].
На сучасному етапі розвитку вуглевидобутку діє си$
стема державної підтримки вугледобувних підприємств.
Державна підтримка збитковим підприємствам надава$
лася за таким напрямами: бюджетне фінансування (до$
тації) на покриття поточних збитків (витрат із собівар$
тості вугільної продукції); субсидії на технічне переос$
нащення вугледобувних підприємств. Крім того,
підприємства вугільної промисловості отримували та$
кож непряму державну підтримку у вигляді списання та
реструктуризації заборгованості з податків і зборів до
державного бюджету, надання бюджетних безпроцен$
тних позик і списання боргів з цих позик, видатків на
ліквідацію наслідків аварій на шахтах, встановлення
пільгових тарифів на електроенергію. З 2007 року дер$
жавна підтримка надається тільки вугледобувним під$
приємствам — юридичним особам, які у складі мають
як прибуткові, так і збиткові шахти. При цьому збиткові
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шахти у складі прибуткових підприємств не одержують
дотації, а їх збитки покриваються за рахунок прибутків
рентабельних шахт цього підприємства. Чинний поря$
док державної підтримки галузі регулюється урядови$
ми і галузевими положеннями, має переважно розпо$
дільний характер, блокує мотивації до пошуку і викорис$
танню внутрішніх резервів [11]. Розширене відтворен$
ня виробництва в сучасних умовах передбачає технічне
переоснащення вугледобувних підприємств, яке мож$
ливе за рахунок внутрішніх резервів та зовнішніх дже$
рел. Основним джерелом відтворення виробництва для
збиткових вугледобувних підприємств є державні суб$
сидії. Спочатку надання таких субсидій і визначення її
розміру передбачалося на підставі кошторисів відпові$
дних витрат [12, пп. 2, 9б], у подальшому субсидування
технічного переоснащення мало здійснюватися за ре$
зультатами конкурсу [13—15]. Згідно затвердженого
порядку конкурсному підбору підлягали проекти
(бізнес$плани) розробки виймальних ділянок шахт з за$
стосуванням нових механізованих комплексів та проек$
ти проведення гірничих виробок новою прохідницькою
технікою при їх економічному обгрунтування і розра$
хунку ефективності застосування цього обладнання.
Для отримання субсидій, крім економічної ефективності
як критерію відбору бізнес$планів, враховувалися ряд
додаткових показників: навантаження на вибій, якість і
дефіцитність марок вугілля, термін служби обладнан$
ня, обсяг запасів вугілля виймальної ділянки. З 2003року
згідно з методичними положеннями складання бізнес$
планів [16] передбачалося оцінювати ефективність пе$
реоснащення за кінцевими фінансовими показниками з
урахуванням усіх чинників. При цьому визначалася еко$
номічна ефективність за рівнями: загальна, госпрозра$
хункова (по підприємству) та бюджетна, яка була кри$
терієм їх відбору для субсидування. Ці положення ви$
користовувалися до 2006 року, після чого вступили в дію
методичні рекомендації [17], до основних положень
яких було віднесено умови надання субсидій на техніч$
не переоснащення. Обов'язковою умовою надання суб$
сидій на технічне переоснащення шахти має бути зни$
ження або скасування дотаційних сум на покриття вит$
рат (дотацій). При цьому слід визначити, що грошові
потоки державних коштів на технічне переоснащення в
дослідженні автора розглядаються як інвестиційні про$
екти, метою реалізації яких є створення умов для ефек$
тивного використання державних коштів на основі фор$
мування механізму їх страхового захисту.
Законом України "Про інвестиційну діяльність" вста$
новлено, що інвестиції можуть, а у випадках, передба$
чених законодавством, мають бути застраховані [18,
ст.19, п.4], а Законом України "Про страхування" виз$
начається, що одним із видів добровільного страхуван$
ня (19, ст.6, п.17) може бути страхування інвестицій та
фінансових ризиків.
Як відомо, страхування є одним з найважливіших
інструментів, що забезпечує загальну економічну без$
пеку і стабільність в умовах розвитку глобалізаційних
процесів світової економіки за наявності ризику, який
впливає на характер бізнесу та його управління. Інно$
ваційний бізнес входить до найбільш ризикових видів
діяльності в Україні [20], оскільки підприємницька
діяльність здійснюється в умовах інформаційної недо$
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цію) шахти. Головна мета технічно$
го переоснащення шахти — це
підвищення техніко$економічного
рівня виробничих процесів на ос$
нові впровадження передової тех$
ніки і технології, механізації та ав$
томатизації виробництва. Об$
'єктом страхування при реалізації
інвестиційного проекту на вугле$
добувному підприємстві є сума не$
доотриманого доходу користува$
чем проекту від його впроваджен$
ня, а також відповідальність учасників інвестиційного
процесу за невиконання умов надання і використання
інвестиційних коштів.
Учасниками інвестиційного процесу, а також су$
б'єктами договору страхування є держава, вугледобувні
підприємства (юридичні особи), страхові компанії. Інте$
реси учасників інвестиційного процесу представлено в
табл. 1.
Інтерес держави — отримання страхового захисту
інвестиційних вкладень у вугільну галузь, які мають за$
безпечити прогресивні технологічні зміни та відповід$
ний рівень виробництва. Для здійснення цього напряму
передбачається створення державної цільової програ$
ми страхування інвестиційних проектів.
Надання субсидій на розвиток (технічне переосна$
щення, реконструкцію) шахт передбачається за резуль$
татами конкурсного відбору відповідних інвестиційних
проектів (бізнес$планів). Зацікавленість суб'єктів інве$
стиційного процесу — вугледобувних підприємств —
пов'язане з поповненням фінансових ресурсів та забез$
печенням страхового захисту на підставі договору стра$
хування зі страховими компаніями.
Інтерес страхових компаній пов'язаний з підвищен$
ням інвестиційного потенціалу страховиків, поширенням
страхового поля в галузі страхування інвестиційних ри$
зиків.
Аналіз світового і вітчизняного досвіду функціону$
вання страхового ринку виявив різні організаційно$пра$
вові форми страхового захисту (табл. 2).
В умовах ринкової економіки важливими учасника$
ми інвестиційного ринку є страхові компанії. Страхуван$
ня на сьогодні є одним із секторів економіки України,
що найбільш динамічно розвивається завдяки обсягу
класичного ринку з інвестиційним потенціалом. Страхові
компанії є не лише важливими інвестиційними інститу$
тами, але й підприємницькими структурами, що нада$
ють послуги зі страхового захисту майнових інтересів
фізичних та юридичних осіб від можливих втрат внас$
лідок несприятливих та непередбачуваних змін еконо$
мічної, політичної, організаційно$правової, соціально$
психологічної та екологічної ситуацій.
Страхові компанії пропонують також послуги, що
пов'язані з розміщенням страхових резервів з метою
підвищення ефективності страхового бізнесу. Активи,
що знаходяться у їхньому розпорядженні, повинні бути
розміщені з метою отримання вигоди, але необхідно
враховувати безпечність, прибутковість, ліквідність, ди$
версифікованість. Саме така діяльність і являє собою
інвестиційну діяльність страховиків.
Державна страхова компанія як фінансова устано$

Таблиця 1. Інтереси суб'єктів інвестиційного процесу
ɋɭɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ
Ⱦɟɪɠɚɜɚ

Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɜɭɝɥɟɞɨɛɭɜɧɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ (ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ)
ɋɬɪɚɯɨɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ

ȱɧɬɟɪɟɫɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɭɝɿɥɶɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɡ
ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɜɭɝɿɥɥɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɭɱɚɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɯ
ɉɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ,
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ
ɤɨɲɬɿɜ
ɉɨɲɢɪɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ,
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ

статності, невизначеності, нестійкості та мінливості еко$
номічного середовища. Ризик характерний для будь$
якої стадії інноваційного процесу, тому підприємці й
інвестори часто стикаються з проблемами зниження ри$
зиковості результатів їх спільної діяльності та попере$
дження негативних наслідків шляхом страхування ри$
зиків. Особливе значення в активізації інноваційної
діяльності має страхування інвестиційних ризиків,
сутність якого зводиться до передачі ризиків страху$
вальника за визначену плату страховій компанії —
спеціалізованій організації, що здійснює управління
страховими резервами, сформованими з внесків стра$
хувальників [10]. Згідно із Законом України "Про інве$
стиційну діяльність" інвестиціями вважаються усі види
майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладають$
ся в об'єкти підприємницької й інших видів діяльності, в
результаті якої створюється прибуток (дохід) або до$
сягається соціальний ефект [18, ст. 1]. Такими ціннос$
тями можуть бути: кошти, цільові банківські вклади, паї,
акції та інші цінні папери; рухоме та нерухоме майно
(будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні
цінності); майнові права інтелектуальної власності; су$
купність технічних, технологічних, комерційних та інших
знань, оформлених у вигляді технічної документації,
навичок та виробничого досвіду, необхідних для орга$
нізації того чи іншого виду виробництва, але не запа$
тентованих (ноу$хау); права користування землею, во$
дою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням,
інші майнові права й інші цінності. Інвестиції у відтво$
рення основних фондів і на приріст матеріально$вироб$
ничих запасів здійснюються у формі капітальних вкла$
день.
У широкому плані страхування інвестицій можна
розглядати як страхування тих об'єктів, обладнання та
інших цінностей, які були придбані в результаті реалі$
зації інвестиційного проекту. Крім того, інвестиції мо$
жуть бути у вигляді прямих фінансових вкладень або їх
товарних еквівалентів, конкретна форма інвестицій в
цьому випадку не має значення [7].
Враховуючи важливу роль інноваційно$інвестицій$
ної політики, направленої на пошук резервів щодо ефек$
тивного використання державних фінансових коштів,
основними напрямами формування організаційного ме$
ханізму страхового захисту інвестиційних процесів
підприємств є визначення об'єкта страхування, суб'єктів
інвестиційного процесу, а також розподіл інтересів і
відповідальності за виконання інвестиційного процесу.
Із загальної схеми державної підтримки вугледобув$
них підприємств звертають на себе увагу інвестиційні
проекти (бізнес$плани) на переоснащення (модерніза$
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ва створюється за умови, що єди$
Таблиця 2. Організаційноправові форми страхового захисту
ним власником такого страхови$
Ɏɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ка є держава. За певну плату вона
ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɉɭɛɥɿɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ, ɳɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ
бере на себе зобов'язання Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɬɪɚɯɨɜɚ
ɞɟɪɠɚɜɨɸ.
відшкодувати страхувальникові ɤɨɦɩɚɧɿɹ
Ɏɨɪɦɚ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ.
або вказаним ним особам нанесе$
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɚɛɨ ɲɥɹɯɨɦ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɿ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ʀɯ ɦɚɣɧɚ ɜ
ну страховою подією шкоду або
ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ
сплатити страхову суму.
Ʉɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɫɬɪɚɯɨɜɚ
ɘɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɡɚɤɨɧɨɦ «ɉɪɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ
Форма участі шляхом ство$ ɤɨɦɩɚɧɿɹ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ», «ɉɪɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ» ɬɚ ɨɞɟɪɠɚɥɚ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ
рення товариств взаємного стра$
ɩɨɪɹɞɤɭ ɥɿɰɟɧɡɿɸ ɧɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ
ɇɟɞɟɪɠɚɜɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɮɨɪɦɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ
хування має значне поширення у Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ
ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɽ ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ.
зарубіжних країнах і грунтується ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɉɪɢɧɰɢɩ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ
на принципі колективного нагро$
ɨɫɨɛɚɦɢ, ɳɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɿ ɫɩɿɥɶɧɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɸ
мадження взаємного страхового Ʉɟɩɬɢɜɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
Ɏɨɪɦɚ ɭɱɚɫɬɿ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ,
фонду особами, що об'єднані од$
ɬɚɤɬɢɤɢ ɿ ɞɿɥɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɝɪɭɩ
ɍɱɚɫɬɶ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ними інтересами стосовно різних, ɋɩɿɥɶɧɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɟ
ɧɚ ɩɚɣɨɜɢɯ ɨɫɧɨɜɚɯ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɪɚɯɨɜɢɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ
але еквівалентних об'єктів страху$ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɨ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɿ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ
вання. Кожний з учасників робить ɤɨɦɩɚɧɿɣ.
індивідуальний внесок, розмір
якого пропорційний сумарній імовірності здійснення гільної галузі. Участь страховиків у паливно$енерге$
страхових випадків, котрі можуть заподіяти збиток його тичному комплексі деяких країн світу у 2006 році ста$
учасникам. Оперативне управління фондом здійснює новила: у Великої Британії — 25%, США — 28%,
виконавча дирекція, яка фінансується за рахунок коштів Японії — 32%, Німеччині — 21% [26]. Крім того, в
учасників товариства.
цих країнах існує форма участі страховиків у фінан$
Одним з видів корпоративного бізнесу є кептив$ совій підтримці секторів народногосподарських ком$
не страхування. Кептивне страхування здійснюється плексів. Це дозволяє налагодити рентабельний кор$
страховиком і обслуговує повністю або переважно поративний бізнес шляхом створення дійового стра$
корпоративні страхові інтереси засновників, а також хового захисту.
самостійних господарюючих суб'єктів, які входять до
Аналіз вітчизняного і зарубіжного іноземного
структури великих фінансово$промислових груп. Пе$ досвіду участі страховиків у формуванні страхового
реваги кептивної страхової компанії полягають у ве$ захисту свідчить про наявність різних підходів і орган$
ликій потенційній ємності сегмента страхового рин$ ізаційних форм його реалізації. Товариства взаємно$
ку, що обслуговується корпоративним страховиком. го страхування як один з елементів вітчизняної стра$
Увійти конкуруючим страховим компаніям до цього хової системи, на думку автора, заслуговує уваги и
сегменту страхового ринку з метою залучення ново$ може бути розглянутий детальніше. Оскільки комер$
го бізнесу вкрай важко або неможливо. Діяльність ційна сторона страхування ставить на чільне місце
кептивних страховиків безпосередньо пов'язана з ко$ прибутковість страхових операцій і диверсифікацію
мерційними банками, пенсійними й інвестиційними тимчасово вільних коштів страхових фондів страхо$
фондами, іншими фінансово$кредитними інститутами, вика, то вона витісняє на другий план справжнє зна$
що функціонують у системі поліпрофільних концернів чення страхування для суспільства. Адже страхові
або фінансово$промислових груп. Ці фінансові і організації як спеціалізований суб'єкт економіки існу$
банківські структури зазвичай виступають засновни$ ють тому, що вони можуть виконувати соціальну фун$
ками кептивних страхових компаній, через систему кцію перерозподілу природних, економічних, техно$
участі відбувається взаємне проникнення і взаємний генних і антропогенних ризиків між господарюючи$
вплив на проведену фінансову політику, тактику і ми суб'єктами та людьми і забезпечувати відшкоду$
ділову стратегію між компанією і іншими фінансови$ вання збитку, спричиненого настанням страхового
ми структурами.
випадку.
Створення спільного корпоративного підприєм$
У даний час "чистим страхуванням" займається не$
ництва дає змогу підвищити ефективність діяльності велик а кількість страховиків. Цьому за важає
підприємства за умов забезпечення компенсаційно$ відсутність професійної компетенції для належної оц$
страховим захистом. Порівняно з іншими країнами інки взятого на страхування ризику і техніки страху$
світу Україна відстає за кількістю представників кор$ вання та кваліфікованої технічної оцінки можливих
поративної форми господарювання в галузях промис$ збитків. Однією з характерних рис товариства взаєм$
ловості. В Україні розвиток корпоративної власності ного страхування (ТВС) є не тільки їх здатність до адап$
характеризується певними специфічними рисами і тації, але і те, що страхування охоплює великі та се$
тенденціями. Створення акціонерних товариств в Ук$ редні підприємства і навіть дрібні компанії. ТВС фор$
раїні здійснювалось шляхом роздержавлення і при$ мує страховий фонд за рахунок фіксованих або непос$
ватизації державного майна, створення на цій основі тійних страхових внесків, але їх розмір завжди має
різних форм власності, а не шляхом об'єднання свою межу для того, щоб забезпечувалося повне по$
дрібних роз'єднаних капіталів у один, як у країнах з криття зобов'язань стосовно страхувальників. Страхо$
розвиненою ринковою економікою. Ці тенденції сто$ вий фонд потрібен для надання чітких гарантій щодо
суються і формування корпоративної власності ву$ своїх зобов'язань і призначений бути джерелом вип$
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лати страхового відшкодування. Оскільки метою ТВС
не є одержання прибутку, то ними практикується по$
вернення прибутку пайовикам як у вигляді частини вне$
сеного пайового внеску, так і у формі розподілу над$
лишків надходжень (з різних джерел: від власної стра$
хової діяльності або від управління фінансовими ак$
тивами товариства). Оскільки принцип солідарності
відіграє в ТВС більшу роль, ніж в акціонерних товари$
ствах, воно сприймається певними верствами населен$
ня і групами підприємств. Можливий варіант, коли си$
стема взаємного страхування розглядається як основ$
ний елемент ринку, який функціонує в умовах вільної
економіки.

ВИСНОВКИ

Метою інвестиційних процесів є створення умов
для ефективного використання державних коштів на
основі формування механізму їх страхового захисту.
Аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду свідчить про
наявність різних організаційних форм страхового за$
хисту інтересів суб'єктів страхування, в тому числі і
страхування інвестиційних ризиків. Сучасна практика
дотацій вугледобувним підприємствам потребує ство$
рення збалансованої системи надходження державних
грошових коштів, які розглядаються як елемент інвес$
тиційного процесу держави. Обов'язковою умовою
надання інвестиційних коштів на технічне переосна$
щення має бути наступне зниження поточних держав$
них коштів, направлених на покриття витрат вугледо$
бувного підприємства. З метою ефективного викорис$
тання державних коштів на технічне переоснащення
шахт (субсидій) і забезпечення впевненості інвесторів
у отриманні очікуваних доходів, а також, приймаючи
до уваги досвід розвинених країн, можна констатува$
ти, що створення дієвого організаційного механізму
страхового захисту інвестиційних процесів матиме пер$
спективи в контексті підвищення ефективності розвит$
ку вугільної галузі.
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