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Автором статті досліджено сутність та специфіку державного регулювання страхування у сфері ін-
вестиційно-інноваційної діяльності авіаційних підприємств. Розглянуто питання вдосконалення дер-
жавного регулювання та державного нагляду за страховою справою як передумови розвитку страхо-
вого ринку України, що є визначальним фактором під час залучення інвестиції з метою інноваційного 
розвитку та ефективного функціонування авіаційних підприємств в умовах ринкової економіки. 
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Автором статьи исследована сущность и специфика государственного регулирования страхования в 
сфере инвестиционно-инновационной деятельности авиационных предприятий. Рассмотрены вопросы 
совершенствования государственного регулирования и государственного надзора за страховым делом 
как предпосылки развития страхового рынка Украины, что является определяющим фактором при при-
влечении инвестиции с целью инновационного развития и эффективного функционирования авиацион-
ных предприятий в условиях рыночной экономики.
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Постановка проблеми. Євроінтегра-
ційні процеси сьогодення, вплив ринкових 
механізмів та вихід на світовий ринок ви-
магають ефективної реалізації моделі інно-
ваційного розвитку національної економіки 
нашої країни шляхом активізації інвести-
ційно-інноваційної діяльності підприємств, 
у тому числі й авіаційних, адже Україна 
займає значне місце на світовому авіацій-
ному ринку в секторі транспортної та ре-
гіональної пасажирської авіації і потребує 
конструктивного реформування з метою 
задоволення попиту як на внутрішні, так і 
міжнародні повітряні перевезення. 

Головною рисою економіки України в 
сучасних умовах є тенденція зростання, 
однак темпи цього зростання є дуже низь-
кими, неадекватними тим соціально-по-
літичним процесам і пріоритетам, у руслі 
яких Україна намагається здійснювати свій 
розвиток. У свою чергу все це впливає на 
інвестиційний клімат в Україні, який можна 
визнати несприятливим для інвестування 
капіталомістких і наукомістких сфер, осо-
бливо у вигляді довгострокових проектів, 

необхідних для розвитку авіаційних підпри-
ємств. Інвестиційна активність банківських 
установ в Україні в авіатранспортній інф-
раструктурі є дуже низькою, при тому, що 
фактична ємність активів українських бан-
ків є цілком достатньою для широкого кре-
дитування. Особлива увага під час розв’я-
зання цієї проблеми належить державному 
регулюванню страхового захисту, наявність 
потреби в якому та реальна можливість 
його здійснення характеризують ступінь 
розвитку економіки країни в цілому. 

Ступінь розробленості проблеми. 
Загальнотеоретичні та практичні правові 
аспекти страхування в різних сферах сус-
пільного життя та економіки країни розгля-
даються в працях таких вітчизняних уче-
них, як Л.В. Андрущенко, В.Д. Базилевич,  
Т.А. Говорушко, О.М. Заєць, Р.А. Калюжний, 
Л.Л. Кінащук, В.І. Огієнко, С.С. Осадець, 
Н.Б. Пацурій, П.Д. Пилипенко, Р.Г. Со- 
боль, О.Г. Сподарева, Т.В. Яворська, а та-
кож інших науковців, які вивчали питання 
державно-правового регулювання страху-
вання ризиків на ринках фінансових послуг. 
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Для ґрунтовного аналізу досліджуваної 
тематики важливе значення становлять 
праці українських учених, зокрема Н.Б. Бід-
ник, В.Б. Дзюби, О.М. Залєтова, В.В. Се-
меняки, В.М. Фурмана, Є.А. Шари та інших, 
що присвячені висвітленню поняття «стра-
хування» як економічної категорії, розгляду 
ефективності залучення інвестицій у діяль-
ність підприємств різних форм власності та 
напрямів господарювання, а також реалі-
зації превентивної функції страхування, що 
становить основу попередження можливих 
інвестиційно-інноваційних ризиків. 

Не дивлячись на інтенсивність та широ-
кий спектр досліджень, вивченню проблем 
страхування у сфері інвестиційно-іннова-
ційної діяльності у вітчизняній науковій лі-
тературі приділяється мало уваги. Недо-
статньо розробленим залишається питання 
щодо державного регулювання інновацій-
ного розвитку авіаційних підприємств в 
умовах підвищення конкурентоспроможно-
сті та виходу на світовий ринок повітряних 
перевезень, оскільки в існуючих наукових 
працях дослідження проводилися фра-
гментарно або в рамках широкої правової 
проблематики, без комплексного підходу, 
що у свою чергу зумовлює актуальність об-
раного напряму наукового пошуку. 

Отже, завданням цієї статті є концепту-
альне визначення ролі державного регулю-
вання страхування як основного регулято-
ра стимулювання інвестиційної активності 
діяльності авіаційних підприємств, що ґрун-
тується на залученні інноваційних ресур-
сів для своєчасної компенсації негативних 
наслідків фінансової кризи та підвищення 
конкурентоспроможності бізнесу в галузі 
цивільної авіації. 

Виклад основного матеріалу. Згідно зі 
стратегічним орієнтиром України розвиток 
страхування в державі створення ефектив-
ного механізму державного регулювання 
та нагляду за страховою діяльністю є од-
ними з основних завдань. Страхування ін-
вестиційно-інноваційної діяльності та його 
важлива роль у соціально-економічному 
розвитку суспільства обумовлюють необ-
хідність державного регулювання, здійс-
нення якого забезпечується сукупністю 
економічних, адміністративно-правових та 
організаційно-технологічних відносин між 
суб’єктами страхового ринку і державою 
під час цілеспрямованого комплексного 
впливу останньої на страховий ринок як 
єдину систему [1].

Макроекономічні умови, що склалися в 
Україні в результаті фінансової кризи 2008 р.,  
вплинули на актуальність державного регу-
лювання страхування інвестиційної діяльно-
сті [2, с. 44–49]. У зв’язку з радикальними 
змінами в державній регуляторній політиці 

роль держави в галузі страхуванні посилю-
ється, що у свою чергу впливає на державну 
політику щодо інвестиційного страхування. 
Виходячи із завдань забезпечення стабіль-
ності ринкових відносин, вона повинна бу-
дуватися на основі створення необхідних 
умов для залучення до системи страхуван-
ня більшого числа страхувальників, роз-
ширення страхових послуг з урахуванням 
збереження соціальних гарантій та інвес-
тиційних прав суб’єктів страхового ринку. 
Важливим завданням в умовах проведення 
реформ є підтримка розвитку регіональних 
страхових ринків. Необхідність державного 
регулювання визначається тим, що страху-
вання є суспільно-необхідною ланкою рин-
кової економіки. Саме держава повинна 
захищати інтереси суспільства в цілому та 
кожного громадянина і підприємця окремо. 
Проте реалізація поставлених цілей і за-
вдань зустрічає на практиці певні труднощі.

На сьогодні в Україні реалізація держав-
ної політики щодо розвитку страхового рин-
ку та його державно-правове регулювання 
здійснюється через відповідну систему ор-
ганів законодавчої, виконавчої та судової 
влади. Водночас функціонування страхово-
го ринку неможливе без інституту держав-
ного нагляду, діяльність якого забезпечує 
Національна комісія, що здійснює держав-
не регулювання у сфері ринків фінансо-
вих послуг та її органи на місцях [3, с. 42;  
4, с. 107–110]. Державний нагляд здійс-
нюється з метою дотримання вимог за-
конодавства України про страхування, 
ефективного розвитку страхових послуг, 
запобігання неплатоспроможності страхо-
виків та захисту інтересів страхувальників 
тощо. Основним принципом державно-
го регулювання страхового ринку України 
вважається реалізація загальнодержавних 
інтересів, забезпечення гарантій страху-
вальникам і певної безпеки інвестиційної 
діяльності в Україні [5]. 

Державна підтримка страхування інвес-
тиційної діяльності як соціально-орієнто-
ваного страхового продукту повинна пе-
редбачати участь держави в становленні 
страхової системи захисту майнових ін-
тересів, законодавче забезпечення наці-
онального ринку страхування інвестицій, 
а також постійного вдосконалення дер-
жавного нагляду за страховою діяльністю  
[4, с. 110; 6, с. 57].

Враховуючи функції Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфе-
рі ринків фінансових послуг [5], важливим 
під час вдосконалення державного нагляду 
за страховою діяльністю є створення нор-
мативних й організаційних основ інвести-
ційного страхування, розробка процедур 
і механізму функціонування страхових ор-
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ганізацій, що займаються страхуванням 
інвестиційної діяльності, поліпшення умов 
ліцензування страхової діяльності, пов’яза-
них зі страхуванням інвестицій.

Державне регулювання страхової спра-
ви у сфері інвестиційної діяльності повинно 
сприяти введенню типових правил (умов) 
страхування інвестиційної діяльності, зо-
крема залежно від регіональних особливос-
тей; існуванню необхідних умов у договорі 
страхування; затвердженню типових форм 
договорів страхування і страхових полісів; 
встановленню страхових тарифів за фор-
мами страхування; наданню різних пільг 
для страхувальників; визначенню обов’яз-
ковості страхування конкретних ризиків.

На сьогодні система державного регулю-
вання страхування інвестиційної діяльності 
забезпечує державну підтримку розвитку 
страхування інвестицій; дотримання пра-
вових умов для стабільного розвитку рин-
ку страхування інвестицій і діяльності всіх 
його учасників; захист соціально-економіч-
них інтересів страхувальників; створення і 
підтримку оптимальної структури страхово-
го захисту для всіх організаційно-правових 
форм страховиків; розвиток різних видів 
інвестиційного страхування й оптимально-
го поєднання обов’язкової та добровільної 
форм; створення можливості цілеспрямо-
ваної дії через страхування інвестиційної 
діяльності на економічне та соціальне жит-
тя; розвиток інфраструктури страхового 
ринку; сприяння кадровому забезпеченню 
страхових компаній у проведенні страху-
вання інвестицій; взаємодію національного 
страхового ринку з міжнародним.

Підвищення ефективності здійснення 
страхування у сфері інвестиційної діяльно-
сті з метою залучення інноваційних ресур-
сів – одне з головних завдань успішного 
здійснення реформування економіки Укра-
їни. Водночас у цій сфері суспільних відно-
син є ціла низка проблем різного характе-
ру, а саме:

– відсутність цілеспрямованої державної 
політики у сфері страхування інвестиційної 
діяльності, що призводить до безсистем-
ності розвитку вітчизняного страхового 
ринку. Страхування інвестиційної діяльно-
сті не можна ефективно здійснювати без 
чіткого бачення перспектив, усвідомлення 
фінансових та економічних ризиків, без ви-
роблення адекватних і результативних за-
собів і методів страхової політики. В Україні 
такі засоби й методи поки що відсутні. На-
самперед це проявляється у відсутності об-
ґрунтованої концепції розвитку страхового 
ринку. Для того, щоб отримати відповід-
ний статус, враховуючи загальнодержавну 
значимість розвитку сфери страхування ін-
вестиційної діяльності, повинен бути закон 

чи постанова, що схвалена законодавчим 
органом влади. Саме на основі схваленої 
обґрунтованої концепції має розроблятись, 
затверджуватись та реалізовуватись кон-
кретна програма середньо– та довгостро-
кового розвитку страхування інвестицій-
но-інноваційної діяльності;

– недосконалість чинної нормативно- 
правової бази, що регламентує розвиток 
страхування у сфері інвестиційної діяль-
ності. Норми чинного законодавства нині 
не уніфіковані, а неповна й неузгоджена 
нормативно-правова база призводить до 
можливості різночитань окремих положень. 
Наприклад, у базовому Законі України «Про 
страхування» відсутні чіткі визначення по-
нять, натомість вживаються різні ідентичні 
поняття: «страховик», «страхова компанія» 
і «страхова організація», «страховий пла-
тіж», «страховий внесок» і «страхова пре-
мія», «страхова виплата» і «страхове від-
шкодування» [7]. Існують також проблеми 
перекладу зарубіжного страхового законо-
давства українською мовою та прямі про-
тиріччя українського законодавства нор-
мам Європейського Союзу, невідповідність 
підходів в українському та європейському 
правовому полі, неузгодженість норма-
тивно-правових актів між собою, що при-
зводить до низького рівня державного ре-
гулювання й контролю над страхуванням 
інвестиційної діяльності, непослідовних дій 
щодо організації державного нагляду за 
страховою діяльністю. 

Для усунення вищеперерахованих не-
доліків, що існують у процесі здійснення 
страхування інвестиційно-інноваційної ді-
яльності, необхідно враховувати насампе-
ред проблеми державного регулювання 
страхування у сфері інвестиційної діяльно-
сті, серед яких варто виділити такі:

а) розбіжність у діях державних органів, 
що опікуються питаннями страхування у 
сфері інвестиційної діяльності, а також дер-
жавних органів і саморегулюючих організа-
цій (об’єднань страховиків), що призводить 
до безсистемних рішень і зниження загаль-
ного рівня державного регулювання стра-
хування у сфері інвестиційної діяльності;

б) недостатній обсяг повноважень дер-
жавних органів на застосування санкцій та 
притягнення до відповідальності юридич-
них і фізичних осіб за порушення страхо-
вого законодавства, що не сприяє підви-
щенню рівня відповідальності професійних 
учасників страхового ринку;

в) недосконалість системи обліку, звіт-
ності, розкриття інформації та нагляду за 
діяльністю страхових організацій, що об-
межує можливості потенційних інвесторів і 
споживачів страхових послуг щодо якісно-
го відбору страхових організацій, зменшує 
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можливості страхового ринку з мобілізації 
вільних ресурсів, підвищення обсягів стра-
хового посередництва та сприяння роз-
витку;

г) відсутність державного реєстру влас-
ників нерухомості в Україні, що унеможли-
влює чітке визначення реального власника 
нерухомості, а тому ускладнює розвиток 
титульного страхування;

д) протекціонізм, галузевий монопо-
лізм. Практику надання окремим компа-
ніям ексклюзивного права страхування 
підприємств часто підтримують різні мініс-
терства, відомства, обласні адміністрації 
тощо. Водночас страховикам бракує кон-
структивної корпоративної єдності у вирі-
шенні складних завдань. Викликає занепо-
коєння й той факт, що практика визначення 
виконавчою владою уповноважених нею 
страховиків досить спокійно сприймається 
суспільством;

е) наявність кептивних компаній, що від-
стоюють винятково корпоративні інтереси, 
будуються за галузевою належністю та пра-
цюють під опікою місцевих органів влади. Їх 
створення має на меті не випускати грошові 
потоки у вигляді страхових премій за межі 
компанії-засновника, створити своєрідний 
інкубатор для становлення своєї страхової 
діяльності, встановити пільгові тарифи на 
страхування внутрішніх корпоративних ри-
зиків [8, с. 127–128]. Типовою є ситуація, 
коли страховики зберігають і підтримують 
тісні зв’язки зі своїми акціонерами, які ча-
сто є їх основними клієнтами. Отримує по-
ширення й перехресне володіння акціями 
страхових компаній, банківських установ, 
виробничих підприємств, що ускладнює 
точну оцінку активів. Часом банки вимага-
ють від клієнтів страхувати заставне майно 
в афілійованій із ними страховій компанії. 
Не поодинокими є випадки встановлення 
виняткового права певних страховиків на 
здійснення певних видів страхування;

є) обмежений доступних інформацій-
но-аналітичних матеріалів про діяльність 
страхових компаній, недостатня реклама 
існуючих страхових послуг, що спричиню-
ють непоінформованість переважної біль-
шості населення про існуючі види страху-
вання, його правила та норми зумовлюють 
низьку страхову культуру громадян;

ж) недовіра населення й господарюючих 
суб’єктів до страхових компаній. Значним 
чином це зумовлено як негативними фак-
тами створення в нещодавньому минулому 
страховиками «фінансових пірамід», так і 
відсутністю належної системи гарантуван-
ня страхових виплат. Не сприяють віднов-
ленню довіри й розміри страхових компен-
сацій, що часто є заниженими, а тому не 
привабливими для потенційних клієнтів. 

Недовіра до страхування посилюється сис-
тематичним невиконанням державою взя-
тих на себе зобов’язань.

Відсутність цілеспрямованої держав-
ної політики та недосконалість норма-
тивно-правової бази у сфері страхування 
інвестиційної діяльності, з одного боку, 
створює протиріччя між учасниками стра-
хових відносин, оскільки багато питань на 
сьогодні залишаються невнормованими, 
а з іншого – зумовлює чисельні порушен-
ня чинного законодавства, недотримання 
встановлених норм і правил. Усе це нега-
тивно позначається як на кількісних, так і 
на якісних показниках розвитку вітчизняно-
го ринку страхових послуг, не додає йому 
привабливості, а також суттєво гальмує 
розвиток страхування інвестиційної діяль-
ності в Україні.

Висновки. В умовах становлення ринко-
вої економіки необхідно враховувати дос-
від країн, що використовують модель са-
морегулювання страхового ринку, за якої 
держава делегує частину своїх повнова-
жень професійним громадським об’єднан-
ням (саморегулюючим організаціям), залу-
чаючи їх тим самим до системи управління  
[9, с. 78]. При цьому процеси саморегулю-
вання не перешкоджають процесам дер-
жавного регулювання, вони їх доповнюють. 
Отже, на сьогодні актуальним є питання 
створення системи державного регулю-
вання страхового ринку, яка б ефективно 
поєднувала в собі як елементи саморегу-
лювання, так і прямого державного регулю-
вання [10, с. 235].

Важливим також залишається взаємодія 
інтересів в області фінансово-економічних 
відносин у процесі діяльності авіаційних під-
приємств на місцевому рівні, тобто органи 
місцевого самоврядування повинні відігра-
вати вирішальну роль під час визначення 
цільових комплексних програм і джерел їх 
фінансування; здійсненні класифікації під-
приємств за пріоритетністю, ступеню зна-
чущості для регіону на основі певних ознак 
(безпосередня спрямованість кінцевих ре-
зультатів їх роботи на дотримання інтересів 
населення, особливості взаємин із бюдже-
том, ступінь технічної оснащеності тощо); 
вдосконаленні нормативно-правової бази, 
регулюючої страхову й інвестиційну діяль-
ність у регіоні та необхідної для гаранту-
вання і підтримки регіональних страховиків 
із метою створення зацікавленості інвесту-
вання фінансових ресурсів в економіку.

Варто зазначити, що з метою активізації 
інвестиційно-інноваційної діяльності авіа-
ційних підприємств та належного захисту 
інвесторів від настання інвестиційних-інно-
ваційних ризиків необхідно здійснити такі 
заходи щодо вдосконалення державного 
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регулювання:
– державним органам влади доцільно 

підтримувати підприємства малого та се-
реднього бізнесу – клієнтів страхових орга-
нізацій; вжити певні протекціоністські захо-
ди щодо діяльності страхових організацій; 
перейти до практики довгострокових інвес-
тиційних програм розвитку авіаційних під-
приємств; сприяти розвитку страхових пу-
лів, що дозволяють акумулювати фінансові 
ресурси та знижувати інвестиційні ризики; 
розробити систему гарантій повернення 
інвестиційних ресурсів із боку державних 
органів влади та органів місцевого само-
врядування (наприклад, за рахунок пайо-
вої участі держави в інвестиціях); сприяти 
формуванню саморегулюючих організацій 
із метою підтримання соціального партнер-
ства між бізнесом і владою.

– Національній комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері ринків фінан-
сових послуг України, необхідно контролю-
вати дотримання страховими організаціями 
платоспроможності; передбачати пільги 
для страхових організацій; упорядкувати 
процеси злиття, поглинання та банкрут-
ства страхових організацій, направивши їх 
на формування такої структури національ-
ної системи страхування, яка б відповідала  
вимогам пожвавлення інвестиційної діяль-
ності;

– органам місцевого самоврядування 
варто підвищити керованість інвестицій-
ним процесом шляхом формування інвес-
тиційних програм регіону, об’єднуючих 
ретельно розроблені інвестиційні проекти 
комерційної та соціальної спрямованості; 
централізованого управління інвестицій-
ним процесом регіону; створення в області 
сприятливих умов для інвестицій; надання 
допомоги підприємствам у залученні і ви-
користанні інвестицій. 

Тобто державне регулювання у сфе-
рі страхування інвестиційно-інноваційної 
діяльності має важливе значення під час 
залучення зовнішніх ресурсів для фінансу-
вання інвестиційних програм розвитку авіа-
ційних підприємств за рахунок банківських 
установ, страхових організацій, іноземних 
інвесторів тощо. Держава сприяє створен-
ню прозорої та зрозумілої системи взаємо-
дії органів місцевої влади, інвесторів-стра-
ховиків, підприємств із метою укладення 

інвестиційної угоди про співпрацю на осно-
ві балансу інтересів для досягнення таких 
результатів, як стабілізація економіки регі-
ону, отримання прибутку господарюючими 
суб’єктами та страховими організаціями, 
розширення кількості об’єктів, які забезпе-
чені страховим захистом. Усе це в сукуп-
ності може бути підґрунтям виходу Украї-
ни на міжнародні страховий та фінансовий 
ринки, а також подолати кризовий стан 
економіки.
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