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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОЯВУ НЕГАТИВНИХ
ПРОБЛЕМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів як соціально значущий
вид страхування не лише забезпечує реалізацію державної полі-
тики щодо соціально-економічного захисту майнових інтересів
учасників дорожнього руху, а й виступає одним із стимулюючих
факторів зростання попиту на інші страхові послуги.

Актуальність і популярність означеного виду страхування за-
свідчує динаміка його провадження.

Якщо протягом 1997—2003 років у середньому за рік уклада-
лося близько 1 млн. внутрішніх договорів страхування, то лише
за 6 місяців 2012 року страховиками — членами МТСБУ укладе-
но понад 4 млн таких договорів [1, с. 3—12].

Середньорічний обсяг нарахованих страхових премій за
такими договорами в 1997—2003 роках не перевищував
50 млн грн, тоді як за 6 місяців 2012 року склав понад 1 млрд грн
[1, 3, 14].

Якщо, зокрема у 2002 році потерпілими отримано страхових
відшкодувань на суму 14,3 млн грн, у 2005 — на 34,8 млн, то лише
за перше півріччя 2012 року — майже півмільярда грн [1, с. 7].

За економічною природою обов’язкове страхування цивіль-
ної відповідальності власників автотранспортних засобів являє
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собою систему локально особливих перерозподільчих відносин
з приводу формування за рахунок грошових внесків до відпо-
відних страхових фондів, призначених для відшкодування за-
подіяних збитків та/або для надання відповідно до умов, вста-
новлених законодавцем, грошової допомоги потерпілим у
формі регламентних виплат. За 2008 — перше півріччя
2012 роки такі регламентні виплати із централізованого стра-
хового резервного фонду захисту потерпілих Моторного
(транспортного) страхового бюро України (далі — МТСБУ) як
єдиного об’єднання страховиків, які мають право на прова-
дження даного виду страхування, склали понад 160 млн грн [1,
с. 17]. Однак, із-за недосконалості українського страхового за-
конодавства частка страхових відшкодувань і регламентних
виплат за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих у
загальній сумі здійснених страхових відшкодувань і регламент-
них виплат не перевищує 2,5 % [1, с. 18].

Серед значимих підвалин, на яких базується сучасний роз-
виток означеного виду страхування, є обґрунтованість адекват-
ної цінової політики, збалансованість соціального навантажен-
ня, із зростанням ролі та соціальної значущості в українському
суспільстві означеного виду страхування, та достатність фі-
нансового забезпечення провадження цього виду страхування
на фоні очевидного зростання прояву загроз фінансової не-
спроможності частини страховиків, банкрутства окремих із
них. З 2008 року своє членство в МТСБУ втратило 19 страхо-
виків, з яких два страховики мали статус повного члена Бюро
[1, с. 3].

Ключовим елементом фінансового забезпечення означеного
виду страхування є неухильне дотримання страховиками-
членами МТСБУ тарифної політики — єдиного порядку та
умов розрахунку страхового платежу (премії) за такими дого-
ворами. Його розрахунок базується на основних принципах:
по-перше, розмір страхового платежу за таким договором
страхування є регульованим; по-друге, встановлення страхово-
го платежу в розмірі меншому або більшому, ніж визначено
відповідно до законодавства, вважається порушенням вимог та
умов провадження означеного виду страхування; по-третє,
страховик не має права надавати додаткові, ніж передбачені
законодавством, знижки з страхового платежу, навіть за раху-
нок власного прибутку або шляхом сплати частини страхового
платежу за рахунок такого прибутку. Тотальна практика засто-
сування страховиками знижок до 65 % і надзвичайно високої
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агентської винагороди до 50 % від страхового платежу [1, с.
19, 23] є доказом не лише порушення такими страховиками
означених вище принципів, а й «забезпечення» недокапіталіза-
ції, недоформування страхових резервів та фондів, падіння фі-
нансової стійкості страховиків.

Розглядаючи фінансове забезпечення страхування як здат-
ність страхових компаній — членів МТСБУ за рахунок власних
і солідарно акумульованих ресурсів виконувати фінансові зо-
бов’язання за договорами страхування автоцивільної відповіда-
льності під впливом несприятливих факторів, змін економічно-
правової ситуації тощо, саме багатофакторна модель оцінки до-
статності ресурсів, зокрема централізованого страхового резер-
вного фонду захисту потерпілих МТСБУ вкупі із встановленим
законодавством обов’язковості збільшення в п’ять раз (з 100
тис. до 500 тис. євро) розміру гарантійного внеску кожного
страховика до даного фонду в найближчі два роки [2, с. 11] доз-
волять беззастережно, якісно, своєчасно та у повному обсязі ви-
конувати ринком і МТСБУ фінансові зобов’язання перед стра-
хувальниками та потерпілими за наслідками дорожньо-
транспортних пригод.

Актуальним з точки зору належного забезпечення фінансо-
вої складової провадження обов’язкового страхування автоци-
вільної відповідальності власників наземних транспортних за-
собів залишається обґрунтування на підставі глибоких
актуарних розрахунків базового страхового платежу, структу-
ри та розміру коригуючих коефіцієнтів за внутрішніми догово-
рами страхування, розміру страхових сум потерпілим за шко-
ду, заподіяну майну, життю та здоров’ю за наслідками
дорожньо-транспортних пригод.
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