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ТЕМА 12. СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВИЙ РИНОК
План лекції:
1. Сутність, класифікація та принципи страхування.
2. Галузі страхування.
3. Страховий ринок.
4. Вторинний страховий ринок (перестрахування і співстрахування).
5. Доходи та витрати страховика.
Рекомендована література:
Нормативна література:
1. Конституція України, прийнята Законом № 254к/96-ВР від 28.06.1996
р. / Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2952-VI від 01.02.2011 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show
2. Бюджетний кодекс України: зі змінами та доповненнями
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2542-14
3. Господарський Кодекс України: зі змінами та доповненнями
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua
4. Земельний кодекс України: зі змінами та доповненнями [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
5. Митний кодекс України: зі змінами та доповненнями [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
6. Податковий кодекс України: зі змінами та доповненнями
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
7. Про Державний бюджет України на відповідний рік: Закон України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
8. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
9. Про основні напрями бюджетної політики на відповідний рік:
Постанова Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua
10. Про банки і банківську діяльність : Закон України № 2121-III від
07.12.2000
р.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
11. Про Національний банк України : Закон України № 679-XIV від
20.05.1999
р
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14
12. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг : Закон України № 2664-III від 12.07.2001 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14

=

4

Основна література:
13. Біла О.Г. Фінанси : навч. посіб. :рекомендовано МОН України / О.Г.
Біла, І.Р. Чуй.- 2-ге вид., випр. та допов.- Львів : Магнолія 2006, 2018.- 389 с.
14. Висоцька І.Б. Фінанси : навч. посіб. / І.Б. Висоцька; Львів. держ. унт внутр. справ.- Львів : ЛьвДУВС, 2010. - 256 с.
15. Глущенко А.С. Фінанси : навч. посіб.: рекомендовано МОН України
/ А.С. Глущенко.- Львів : Магнолія 2006, 2018. - 438 с.
16. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник: Рекомендовано МОН України
/ О.Р. Романенко; Укр. фін.-екон. ін-т.- 2-ге вид., стереотип.- К.: Центр навч.
літ., 2004 - 312 с.
17. Романенко О.Р. Фінанси [Електронний ресурс ]: практикум для
студентів усіх напрямів підготовки (крім 6508, 6508/1): навч.-метод. посіб. /
Л.П. Даниленко, Л.П. Гладченко, А.А. Славкова та ін.; Мін-во освіти і науки
України; Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана - Київ: КНЕУ, 2015.
- 162 с.
18. Фінанси: навч. посіб.: Рекомендовано МОН України / В.І. Оспіщев,
Л.І. Лачкова, О.П. Близнюк та ін.; за ред. В.І. Оспіщева.- 2-ге вид., перероб. і
доп. - К. : Знання, 2008. - 368 с.
19. Фінанси: Навч. посіб., рек. МОН України (лист № 1/11-8082 від
28.05.2012 р.) // Крутова А.С., Близнюк О.П., Лачкова Л.І., та ін. – Харків :
Видво «Лідер», 2013. – 560 с.
Допоміжна література:
20. Фінанси для фінансистів: Підручник / О.А Шеремет, І.В.
Дем’яненко; за ред. Говорушко Т.А. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 612
с.
21. Фінанси підприємств: Підручник / [А. М. Поддєрьогін та ін.] ; кер.
кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ.
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2013. – 519 с.
22. Фінанси домогосподарств : навч. посіб. / за ред. Т. О. Кізими. –
Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 228 с.
23. Фінанси: Підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова.-2-ге вид.
переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 687 с.
24. Фінансова система : навч. посіб. / Б. А. Карпінський. – К. : Ліра-К,
2015. – 280 с.
25. Фінанси, гроші та кредит: Методичні вказівки та індивідуальні
завдання для підготовки бакалаврів за спеціальностями 051 «Економіка», 073
«Менеджмент», 075 «Маркетинг», 292 «Міжнародні економічні відносини» /
Т.О. Ставерська, І.Л. Шевчук. – Х. : Видавець Іванченко І.С., 2017. – 36 с.
26. Вісник податкової служби України. Щомісячний науковопрактичний журнал Державної податкової адміністрації України.
27. Вісник Національного банку України. Щомісячний науковопрактичний журнал Національного банку України.
28. Фінанси України. Науково-теоретичний та інформаційнопрактичний журнал Міністерства фінансів України.
=

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Інформаційні ресурси в Інтернеті
http://www. zakon.rada.gov.ua
http:// www.kmu.gov.ua
http:// www.sta.gov.ua
http:// www.customs.gov.ua
http:// www.me.gov.ua
http:// www.lawukraine.com
http:// www.ukrstat.gov.ua
http://pidruchniki.ws/
Текст лекції:

1. Сутність, класифікація та принципи страхування
Реформи, соціальні перетворення, що відбуваються у системи
економічних відносин України, роблять актуальними проблеми страхового
захисту, наявність потреби в якому та реальна можливість її задоволення
характеризують ступінь розвитку економіки країни.
Створення дієвої системи захисту інтересів громадян, підприємців,
держави, підтримка соціальної стабільності суспільства неможливе без
ефективного функціонування ринку страхових послуг із широким спектром
усіх його галузей та видів.
Сьогодні страхування в нашій державі, як сфера специфічних відносин,
реалізується у фінансовій системі через ланку децентралізованих фінансів.
Розвиток вітчизняного страхування має створити сприятливі умови для
подальшого інтегрування України в світову страхову інфраструктуру шляхом
гармонізації та адаптації національного страхового законодавства до
відповідних страхових традицій Європейського співтовариства.
Страхування може стати механізмом, за допомогою якого суспільство і
держава можуть вирішити найважливіші економічні, соціальні та політичні проблеми.
Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту
майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних
подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним
законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати
фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових
внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.
Страхування не створює валового внутрішнього продукту, однак
перерозподіляє грошові потоки в ті галузі народного господарства, що
найбільше мають потребу в коштах у результаті настання негативних подій.
Страхування є часткою фінансової системи, що виконує в суспільстві
низку соціально-економічних функцій:
1. Захисна. Страхуванням забезпечується фінансовий захист фізичних і
юридичних осіб від збитків у результаті настання негативних подій, крім того,
страхуванням забезпечується безперервність процесу суспільного відтворення
шляхом скорочення часу некомпенсованого збитку, що. у свою чергу, знижує
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загальні збитки в соціально-економічній сфері.
2. Розподільна. Для страхування характерна замкнута розкладка
величини збитку від настання негативної події на всіх учасників процесу
страхування. Причому, чим ширше коло учасників страхування, тим менше
може бути розмір страхового платежу, тим більший збиток можна буде
покрити.
3. Інвестиційна. У ринковій економіці зростає роль страхування як
одного зі способів концентрації тимчасово вільних грошових коштів фізичних і
юридичних осіб, а також як способу ефективного використання даних засобів
(поповнення ринку вільного капіталу).
4. Попереджувальна. Полягає у фінансуванні за рахунок коштів
страхового фонду попереджувальних заходів, спрямованих на зменшення
ризику настання негативних подій, що. у свою чергу, позитивно впливає на
соціально-економічний розвиток суспільства в цілому.
5. Міжнародна. Шляхом здійснення міжнародних страхових відносин
(страхування зовнішньоекономічних операцій, розміщення фінансових засобів
страховика в міжнародній банківській системі) здійснюється міжнародний
експорт та імпорт капіталу.
В теорії страхування виділяють декілька класифікаційних ознак:
історичні, за яких можна відстежити еволюцію страхування взагалі та
його окремих видів, форм страхових організацій протягом тривалого
історичного періоду;
економічні, на які впливають економічні умови здійснення
страхування в конкретній країні, ступінь розвитку страхової справи;
юридичні, що визначають умови та форми проведення страхування,
спираючись на внутрішню законодавчу базу та міжнародні угоди.
За економічною ознакою страхування класифікують за наступними
критеріями:
спеціалізацією страховика;
об'єктом страхування;
родом небезпеки;
статусом страхувальника або за орієнтацією страхових інтересів;
статусом страховика;
формою організації.
За спеціалізацією страховика загальноприйнятим у світовій практиці є
поділ страхування на страхування життя та загальні види страхування. З цієї
точки зору всі страхові компанії можна поділити на дві великі групи:
1. страхові компанії, які здійснюють страхування життя;
2. страхові компанії, які здійснюють страхування інше, ніж
страхування життя (ризикове страхування або загальні види страхування).
На основі класифікації страхування за об'єктами, на які спрямовано
страховий захист, виділяють галузі страхування.
Об'єктами страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать
законодавству України, пов'язані:
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з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією
страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);
з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове
страхування);
з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або
її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).
Під родом небезпеки розуміється набір специфічних страхових ризиків,
які супроводжують конкретну діяльність страхувальнику. Із цього погляду у
загальному страхуванні виокремлюють, наприклад, автотранспортне страхування,
морське та авіаційне страхування, страхування кредитних ризиків тощо.
За статусом страхувальника або за орієнтацією страхових інтересів
страхові послуги поділяються на такі, що обслуговують:
інтереси громадян – орієнтовані на соціальні та майнові потреби
родини або окремої людини,
інтереси юридичних осіб.
Класифікацію за статусом страховика використовують головним
чином для забезпечення державного регулювання страхової діяльності. У
цьому випадку можна виділити:
державне
страхування,
що
здійснюється
державними
спеціалізованими страховими організаціями;
комерційне страхування, що здійснюють страхові компанії, створені
у формі акціонерних, повних, командитних товариств і товариств з додатковою
відповідальністю;
взаємне страхування, що здійснюють товариства взаємного
страхування.
За формою організації страхування поділяють:
індивідуальне страхування (договори складаються з окремими
фізичними особами в індивідуальному порядку з урахуванням потреб окремих
осіб, виходячи із їхнього суспільного, майнового та сімейного стану);
колективне (договори укладаються з адміністрацією підприємств,
установ, які виступають страхувальниками, а застрахованими особами є
працівники цього підприємства, організації).
Класифікація за юридичними ознаками, як і за економічними,
передбачає декілька підходів:
за вимогами міжнародних угод;
згідно з потребами внутрішнього законодавства;
за формами здійснення.
Класифікація у відповідності з міжнародними нормами має на меті
сприяння формуванню єдиного страхового ринку країн, що є членами ЄЕС.
Класифікація страхування згідно з потребами внутрішнього
законодавства України та перспективами розширення меж вітчизняного
страхового ринку враховують міжнародні норми класифікації. Це відображено
в переліку видів страхування, на які видають ліцензії згідно з порядком їх
видачі.
=
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Найважливіша класифікаційна ознака у страхуванні – за формою
проведення. За цією ознакою страхування поділяється на добровільне та
обов'язкове. Більшість договорів страхування укладають на основі вільного
волевиявлення сторін, коли страхувальник має право обирати страховика і
приймати рішення про необхідність страхування, а страховик має право
відмовити у страхуванні. Але якщо страхувальник недооцінює рівень небезпеки
або визначену групу ризиків страховики не беруть на страхування у зв'язку з
нерентабельністю, то держава запроваджує обов'язкове страхування. При
цьому замість права на укладання договору у страхувальника з'являється
обов'язок його укласти, а у страховика – взяти ризик на страхування.
Перелік обов'язкових видів страхування затверджено Законом України
«Про страхування», стаття 7 [1].
Основні принципи страхування:
майновий інтерес;
найвищий ступінь довіри сторін;
причинно-наслідковий зв'язок;
виплата відшкодування у розмірі реального збитку;
суброгація.
Ці принципи відповідають основним етапам спілкування клієнта та страховика:
1. Переговори щодо укладання договору страхування.
2. Надання всієї необхідної інформації.
3. З'ясування причини настання страхового випадку.
4. Розрахунок і виплата страхового відшкодування.
Принцип майнового інтересу пов'язаний із зацікавленістю юридичних і
фізичних осіб у збереженні об'єктів, у які вкладені кошти, та життя і здоров'я
людини при настанні несприятливих подій або нещасних випадків.
Основні риси майнового інтересу:
повинен піддаватися фінансовій оцінці;
повинен виникати на законних підставах;
особа, яка, уклавши договір страхування, вчинила кримінальний
злочин, не може одержати від страхування вигоду.
Принцип найвищої довіри сторін полягає в тому, що на стадії укладення
договору страхування страхувальник повинен повідомити про всі важливі
обставини стосовно об'єкта страхування, всі відомості, що дозволили б зробити
висновки стосовно ступеня ризику, а страховик – про умови страхування.
Причинно-наслідковий зв'язок – це принцип, який полягає у тому, що
страховику важливо визначити фактичну причину страхового випадку –
активну, спонукальну, яка починає ланцюжок і обумовлює певний результат
без втручання будь-якої іншої сторонньої сили від іншого джерела.
Кожний страховий поліс містить каталог винятків або застережень –
перелік ризиків, що не підлягають страхуванню. Страховик візьме на себе
відповідальність тільки за відомі ризики, ймовірність настання яких можна
розрахувати. Стандартними причинами, які виключають з обсягу
відповідальності страховика є, наприклад, навмисні дії страхувальника або його
=
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представників, збитки, спричинені радіоактивним випромінюванням, у
результаті військових дій, терористичних актів.
Крім того, у кожному виді страхування існують свої стандартні винятки.
Принцип виплати відшкодування у розмірі реального збитку (страхове
відшкодування) – головний принцип страхування. Сутність страхового
відшкодування полягає у поверненні страхувальника, якому заподіяно збиток, у
таке фінансове становище, в якому він перебував перед настанням страхового
випадку.
Принцип суброгації. Страховик, компенсуючи збитки після настання
страхового випадку може придбати право на позов до третьої особи, з чиєї вини
стався страховий випадок, для компенсації витрат в обсязі виплаченого
страхового відшкодування.
Деякі автори відносять серед принципів страхування вказують франшизу
– позначену в договорі незначну частину збитку страхувальника, яка при
настанні страхової події не відшкодовується страховиком.
Франшиза – це передбачена договором частина збитків, що в разі
настання страхової події не відшкодовується страховиком.
Розрізняють умовну і безумовну франшизу. Умовна передбачає
звільнення страховика від відповідальності за шкоду, якщо її розмір не
перевищує розміру франшизи, і збиток підлягає відшкодуванню повністю,
якщо його розмір перевищує франшизу. Безумовна франшиза свідчить, що
відповідальність страховика визначається розміром збитку за мінусом розміру
франшизи.
2. Галузі страхування
Класифікацію за об'єктами з виокремленням галузей, підгалузей і видів
страхування можна вважати класичним підходом у теорії та практиці
вітчизняного страхування. Схематично така класифікація наведена на рис. 12.1.
Майнове страхування – галузь страхової діяльності, в якій об'єктом
страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України і
пов'язані з володінням, використанням, розпорядженням майном.
Його економічне призначення полягає в компенсації шкоди, заподіяної
страхувальнику внаслідок страхового випадку із застрахованим майном.
Ідеться як про матеріальні, так і про фінансові збитки.
Обсяг відповідальності страховика включає виплату страхового
відшкодування страхувальникові в разі пошкодження або знищення
матеріальних цінностей, а також у разі втрати страхувальником грошових
коштів або неотримання ним запланованого доходу (прибутку) внаслідок
страхових випадків, обумовлених договором страхування.
Майнове страхування об'єднує найрізноманітніші види страхування, які
поділяються на дві підгалузі: страхування майна громадян і страхування майна
юридичних осіб. Виокремлення цих двох підгалузей пов'язане з істотними
=
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Майнове страхування

Страхування
майна
юридичних осіб
- Страхування
будівель, споруд,
обладнання
- Страхування
транспорту

Страхування
майна
громадян

Особисте страхування

Страхування
від нещасних
випадків

Медичне
страхування

Страхування життя
- Страхування
будівель
- Страхування
автомобілів

- Страхування
вантажів і багажу - Страхування
домашніх тварин
- Страхування
врожаю і худоби - Страхування
домашнього
- Страхування
майна
технічних
- Страхування
ризиків
майна в
- Страхування
господарствах
фінансових
- Інші види
ризиків

- Змішане страхування
життя
- Страхування дітей
- Страхування домашніх
тварин
- Страхування
домашнього майна
- Страхування майна в
господарствах
- Інші види

Страхування відповідальності
Страхування відповідальності за
збитки, заподіяні при експлуатації
транспортного засобу
Страхування відповідальності
роботодавців за шкоду, завдану
здоров ю працівників при виконанні
ними трудових обов язків
Страхування професійної
відповідальності
Страхування загальноцивільної
відповідальності
Страхування відповідальності за
невиконання договірних зобов язань
цивільної відповідальності
Страхування відповідальності за
забруднення довкілля

- Інші види
Рис. 12.1. Галузі страхування
=
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розбіжностями у практиці проведення страхування майна юридичних і
фізичних осіб.
Особисте страхування – галузь страхової діяльності, в якій об'єктом
страхування є майнові інтереси, що пов'язані з життям, здоров'ям і
працездатністю страхувальника або застрахованої особи.
Особисте страхування провадиться на випадок смерті страхувальника
(застрахованого), тимчасової або постійної втрати ним працездатності (втрати
здоров'я), дожиття страхувальника (застрахованого) до кінця строку дії
договору страхування або до визначеної в договорі події. Особливістю цієї
галузі є поєднання в її рамках усіх видів страхування, що пов'язані зі страховим
захистом життя й здоров'я особи, а також додатковим пенсійним її
забезпеченням. При цьому окремі види належать до довгострокового або
накопичувального (страхування життя), а окремі – до загального страхування
(страхування від нещасних випадків). Саме ця особливість зумовлює потребу
виокремлення підгалузей особистого страхування.
Особисте страхування включає 3 підгалузі. Їх існування пов'язане з
різною тривалістю договорів страхування і різними обсягами страхової
відповідальності (переліком подій, на випадок яких провадиться страхування).
Підгалузями особистого страхування є:
страхування від нещасних випадків,
медичне страхування,
страхування життя.
У рамках цих підгалузей виокремлюються види страхування.
Страхування відповідальності – це галузь страхування, в якій об'єктом
страхових відносин є відповідальність перед третіми фізичними і юридичними
особами, що можуть зазнати збитків унаслідок яких-небудь дій чи бездіяльності
страхувальника.
Економічне призначення такого страхування полягає в захисті майнових
інтересів страхувальника в разі, якщо він завдасть шкоди життю, здоров'ю і
майну третьої особи, а також майнових інтересів потерпілої третьої особи.
Відповідно обсяг відповідальності страховика включає виплату відшкодування
страхувальникові або третій особі в разі настання передбаченої договором
страхування страхової події.
Страховою подією при страхуванні відповідальності вважається факт
настання відповідальності страхувальника, який може бути встановлений
судовими органами або добровільно визнаний самим страхувальником.
На відміну від майнового та особистого страхування, особливістю
страхування відповідальності є те, що крім страховика і страхувальника тут
завжди присутня третя особа, на користь якої укладається договір. І найчастіше
вона невідома (виняток становить страхування відповідальності за невиконання
договірних зобов'язань).
Види страхування, які належать до цієї галузі, мають комплексний
характер. Адже більшість полісів страхування відповідальності забезпечують
одночасний страховий захист як життя і здоров'я третьої особи (об'єкти
особистого страхування), так і її майна (об'єкти майнового страхування). У
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цьому полягає ще одна особливість страхування відповідальності.
Особливістю страхування відповідальності є також порядок визначення в
договорі страхової суми. На відміну від страхування майна, де страхова сума
зазвичай визначається страховою (дійсною) вартістю об'єкта страхування, при
страхуванні відповідальності страхова сума не встановлюється. Договором
визначається лише гранична сума відшкодування – ліміт відповідальності,
яку бере на себе страховик при скоєнні страхувальником шкоди третім особам
(їхньому життю, здоров'ю, майну).
3. Страховий ринок

Страховий ринок

Послідовний перехід нашої країни до ринкової економіки об'єктивно
зумовлює зростання потреби у страховому захисті усіх суб'єктів ринку. Саме
наявність такої потреби та реальна можливість її задоволення характеризують
рівень розвитку економіки тієї чи іншої країни, дають уявлення про
захищеність її юридичних і фізичних осіб.
Створення дієвої системи захисту інтересів громадян, підприємців,
держави, підтримання соціальної стабільності суспільства неможливе без
ефективного функціонування ринку страхових послуг – страхового ринку.
Існує значна кількість його визначень як з теоретичної, так і з практичної
точки зору.
 система економічних відносин, які становлять

сферу діяльності страховиків і перестраховиків у
певній країні, групі країн або міжнародному
масштабі щодо здійснення відповідних страхових
послуг страхувальникам – продажу специфічного
товару – «страхового захисту»
 система

фінансово-економічних відносин, де
об'єктом купівлі-продажу виступає страхова
послуга, формуються попит і пропозиція на неї

Головною функцією страхового ринку є акумуляція та розподіл страхового
фонду з метою страхового захисту суспільства (громадян) і суб’єктів господарювання.
Систему суб'єктів страхового ринку, які обслуговують процес
страхування, подано на рис. 12.2.
Страховий ринок являє собою складну, інтегровану систему, яка включає
різноманітні ланки.
Базова ланка страхового ринку – страхове товариство, або страхова
компанія. Саме тут здійснюється процес формування і використання
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страхового фонду, формуються й з'являються інші економічні відносини,
особисті, групові, колективні інтереси.
Страховики та страхувальники є головними суб'єктами страхового ринку,
між якими укладається договір про страхування.
Нацкомфінпослуг

Продавці
страхової
послуги

Страхові
посередники

Страхові
компанії

Страхові
агенти

Перестрахувальні
компанії
Товариства
взаємного
страхування
Об’єднання
страховиків

Страхові
брокери

Страхові
послуги

СТРАХОВИЙ РИНОК
Покупці
страхової
послуги
Страхувальники

Інші учасники
страхового ринку
Професійні оцінювачі
ризиків
Андерайтери

Юридичні
особи
Фізичні
особи

Сюрвеєри
Професійні оцінювачі
збитків
Диспашери

Застраховані
особи

Аварійні
комісари
Аджастери

Рис. 12.2. Структура страхового ринку
Терміни «страховик», «страхова компанія», «страхова організація» та
похідні від них дозволяється використовувати лише тим юридичним особам,
які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності.
Страховиками визнаються фінансові установи, які створені у формі
акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою
відповідальністю згідно з Законом України «Про господарські товариства» з
урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про страхування»,
а також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової
діяльності [1].
Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні громадяни,
які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками
відповідно до законодавства України [1].
Професійні оцінювачі ризиків і збитків є, як правило, уповноваженими
особами страховика та виконують визначені функції.
Андерайтер має право від імені страховика брати на страхування
запропоновані ризики, визначати тарифні ставки та умови договору
страхування на основі норм страхового права, висновків експертів
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(наприклад, сюрвеєра), економічної доцільності прийняття конкретних
ризиків на страхування.
Сюрвеєр – незалежний експерт, який здійснює огляд майна, що
приймається на страхування, визначає ймовірну ступінь настання страхового
випадку, складає сюрвеєрський звіт.
До головних суб'єктів страхового ринку також можна віднести страхових
посередників, за допомогою яких страховики можуть здійснювати свою
діяльність. До страхових посередників відносять страхових агентів та
брокерів.
Аджастер представляє інтереси страховика у вирішенні та врегулюванні
заявлених претензій страхувальника, пов'язаних зі страховим випадком.
Диспашер – офіційний експерт, уповноважений здійснити диспашу;
спеціаліст у галузі морського права, який здійснює розрахунки втрат у
загальній аварії, що розподіляються між судновласником і вантажовласником
пропорційно до вартості судна, вантажу і фрахту. Функції диспашера може
виконувати аджастер.
Аварійний комісар встановлює причини, характер і розмір збитку в
результаті страхового випадку, як правило, ДТП.
Особливі завдання на страховому ринку виконують актуарії, діяльність
яких пов'язана з розрахунком страхових тарифів.
Перестрахувальні компанії – це спеціалізовані страховики, що
виконують функції перестрахування.
Представником держави на страховому ринку є Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
(Нацкомфінпослуг), яку було утворено згідно з Указом Президента України
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг» № 1070/2011 від 23 листопада 2011 р.
Основними завданнями Нацкомфінпослуг є проведення єдиної та
ефективної державної політики у сфері надання фінансових послуг; розробка й
реалізація стратегії розвитку ринків фінансових послуг; здійснення державного
регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг і додержанням
законодавства в цій сфері; захист прав споживачів фінансових послуг шляхом
застосування заходів впливу з метою запобігання порушенням законодавства на
ринках фінансових послуг та їх припинення; узагальнення практики
застосування законодавства України з питань функціонування ринків
фінансових послуг, розробка і внесення пропозицій щодо його вдосконалення;
запровадження визнаних на міжнародному рівні правил розвитку ринків
фінансових послуг; сприяння інтеграції в європейський та світовий ринки
фінансових послуг.
Структура страхового ринку може бути охарактеризована в
інституціональному, галузевому та територіальному аспектах.
В інституціональному аспекті вона представлена акціонерними,
корпоративними, взаємними і державними страховими компаніями.
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У територіальному аспекті можна виділити місцевий (регіональний)
страховий ринок, національний (внутрішній) і світовий (зовнішній) страхові
ринки.
Галузева структура страхового ринку представлена ринками
майнового, особистого страхування та страхування відповідальності.
Страховий ринок України являє собою певною мірою структуроване
економічне середовище. В той же час на процеси подальшого планомірного
розвитку страхування як у регіонах, так і в Україні в цілому впливають
проблеми різного характеру, більшість яких знаходяться власне поза площиною
страхового ринку, зокрема:
1) повільні темпи ринкової трансформації та реструктуризації реального
сектора економіки;
2) значна частка тіньової економіки;
3) збиткова діяльність більшості підприємств;
4) приховані монопольні утворення.
Незважаючи на значні темпи приросту основних показників діяльності
страховиків та страхових посередників, страховий ринок України має ряд
об'єктивних причин свого недостатнього розвитку і невирішених проблем,
зокрема:
низька заінтересованість у страхуванні через недостатню
платоспроможність населення;
недосконале законодавство щодо обов'язкових видів страхування, в
т.ч. значна кількість економічно недоцільних видів обов'язкового страхування;
нерозвиненість довгострокового страхування життя, пенсійних
ануїтетів та інших видів особистого накопичувального страхування (частка
страхування життя становить близько 0,5 % від валових страхових платежів по
ринку);
недостатня капіталізацію та низька ліквідність страховиків.
високий обсяг страхових премій, переданих за кордон за договорами
перестрахування (як через об’єктивно обмежені можливості внутрішнього
страхового і перестрахового ринків, так і у зв’язку із схемами
«псевдоперестрахування»).
недостатнє регулювання страхового посередництва, що не сприяє
загальному підвищенню страхової культури населення, а в деяких випадках
призводить до поширення елементів шахрайства та неконкурентних засад
діяльності.
недостатній рівень правого забезпечення медичного страхування.
невідповідність вітчизняного страхового законодавства вимогам
міжнародного законодавства, у т. ч. ЄС, а також принцам та стандартам
Міжнародної асоціації страхового нагляду;
недостатній рівень кадрового та наукового забезпечення.
З метою підвищення фінансової надійності страховиків, забезпечення
рівних і справедливих умов для всіх, хто працює у сфері страхування серед
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першочергових завдань розвитку страхового ринку України пропонується
визначити:
1) розробка та прийняття Концепції розвитку страхового ринку України,
яка передбачала б з урахуванням принципів та стандартів, рекомендованих
Міжнародною асоціацією нагляду за страховою діяльністю, а також
законодавства ЕС у сфері страхування;
2) удосконалення системи оподаткування в сфері страхування з метою
стимулювання фізичних та юридичних осіб до укладення договорів страхування;
3) подальше формування правової бази участі страховиків у системі
соціального забезпечення населення через запровадження обов'язкового
медичного страхування, прийняття необхідних нормативно-правових актів з
питань пенсійного страхування та страхування життя;
4) посилення державного регулювання та нагляду за діяльністю на ринку
перестрахування, в т.ч. удосконалення системи оподаткування операцій з
перестраховиками – нерезидентами;
5) удосконалення державного регулювання та нагляду за страховими
посередниками у відповідності до положень Директиви 2002/92/ЕС «Про
страхових посередників», зокрема, сприяння створенню страхових
(перестрахових) посередників, спрощення правил їхньої діяльності та
запровадження вимог щодо реєстрації страхових агентів та нагляду за їх діяльністю;
6) внесення змін до Цивільного і Господарського кодексів України,
Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг», «Про страхування», «Про недержавне пенсійне
забезпечення» щодо:
удосконалення договірних відносин у сфері страхування;
внесення змін до класифікації ризиків та видів страхування;
посилення системи державного регулювання ринку страхових послуг;
запровадження додаткових вимог до страховиків, у т.ч. встановлення
спеціального реєстру активів, що покривають страхові резерви та абсолютного
пріоритету страхових вимог по відношенню до будь-яких інших вимог
стосовно активів, які покривають страхові резерви;
захисту прав страхувальників (вигодонабувачів, застрахованих осіб),
у т. ч. створення альтернативного механізму вирішення спорів на ринку
страхових послуг (страховий омбудсмен).
Страхування є необхідним елементом ринкової економіки. Воно за своєю
сутністю здатне значно впливати на забезпечення безперервності процесів
виробництва та споживання, а також на мобілізацію тимчасово вільних
грошових ресурсів для цілей інвестування. Застраховані ланки сфери економіки
стабілізують нормальний процес відтворення, забезпечують безперервність
функціонування виробництва, підприємницької діяльності, громадського життя.
За допомогою страхування державний бюджет, державні фонди
(страховий, пенсійний та ін.) частково вивільнюються від фінансування різних
соціальних програм допомоги окремим людям, підприємствам, регіонам при
настанні негативних подій.
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Держава повинна підтримувати страхування, тому що чим більше в країні
укладено договорів страхування, тим меншого навантаження зазнають фінанси
різних рівнів.
В умовах існування незбалансованого бюджету страхування може стати
опорою соціально-економічного розвитку суспільства. Воно повинно бути
гарантом неперервності процесу суспільного відтворення і джерелом
фінансових ресурсів, які використовують довгострокові вкладення в економіку
країни, оскільки страхові організації інвестують кошти в різні галузі економіки.
Страхування слід розглядати і як фактор формування платіжного балансу
країни, оптимізації якого буде сприяти максимальне використання місткості
внутрішнього страхового ринку.
4. Вторинний страховий ринок (перестрахування і співстрахування)
Перестрахування є системою економічних відносин, у процесі яких
страхувальник (цедент, перестрахувальник) з метою створення збалансованого
портфеля договорів страхування, забезпечення фінансової стійкості й
рентабельності страхових операцій, беручи на страхування ризики, певну
частку відповідальності за них (з урахуванням своїх фінансових можливостей)
передає на узгоджених умовах іншим страхувальникам (перестраховикам) у
частині, що перевищує допустимий розмір власного утримання.
Наочно процедуру перестрахування подано на рис. 12.3.
Вторинний
розподіл
ризику

Первинний
розподіл
ризику

Страхувальник

стр-ня

Страховик
цесія

Це де н т
(перестрахувальник)

Третинний
розподіл
ризику
і т.д.

Перестраховик
Цесіонарій
(цесіонер)
Ретроцедент

Ретроцесіонер
ретроцесія

перестрахування

Рис. 12.3. Процедура перестрахування
Цедент – страховик, що передає за плату частину прийнятого за
договором зі страхувальником ризику на перестрахування іншому страховикові
або професійному перестраховикові.
Цесіонер у страхуванні – страхова компанія, яка приймає ризик у
перестрахування.
Цедент продовжує нести перед своїм страхувальником відповідальність у
повному обсязі договору страхування.
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Однією з форм перестрахування є факультативне перестрахування –
індивідуальна угода, яка стосується тільки одного ризику. Цей договір дає
сторонам, що його підписали, повну незалежність: цеденту – щодо питання, яку
частину ризику залишити собі (власне утримання) і на яких умовах передавати
іншу частину ризику; перестраховику (цесіонарію) – щодо питання про взяття
ризику в повному обсязі.
На відміну від факультативного перестрахування існують договірні
відносини, які мають обов'язковий, тобто облігаторний характер. Облігаторне
перестрахування зобов'язує цедента передати перестраховику в межах певної
частини всі ризики одного виду.
Якщо участь перестраховика в кожному переданому йому ризику
визначається заздалегідь і зумовлена часткою участі цедента в цих ризиках, то
таке перестрахування називають пропорційним. У практиці пропорційного
перестрахування розрізняють квотні, ексцедентні й квотно-ексцедентні договори.
Непропорційне перестрахування використовується за договорами
страхування цивільної відповідальності власників транспортних коштів за
збитки, заподіяні третім особам, а також в усіх видах страхування, коли немає
верхньої межі відповідальності перестрахувальника. Різновидами договорів є
ексцедент збитку та ексцедент збитковості, тобто покриття поширюється на
абсолютний та відносний рівень збитків як недоотримання доходів.
Співстрахування – особливий вид спільної діяльності страховиків, коли
одночасно два або кілька страховиків за угодою про співстрахування
приймають на страхування великі страхові ризики одного страхувальника з
дотриманням принципу пропорційної відповідальності.
Наочно процедуру співстрахування подано на рис. 12.4.
Cтрахувальник
Ризик
Страхувальник 1

Страхувальник 2

Страхувальник N

Рис. 12.4. Процедура ведення співстрахування
Кожен з цих страховиків відповідає за свою частину страхових
зобов'язань безпосередньо перед страхувальником. За наявності відповідної
угоди між страховиками і страхувальниками один зі страховиків може
представляти всіх інших у взаємовідносинах зі страхувальником, залишаючись
відповідальним перед ним у розмірі своєї частки.
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5. Доходи та витрати страховика
Доходи страховика – кошти, що створюють необхідний страховий фонд.
Доходи поділяються на:
– доходи від страхової діяльності – усі премії зі страхування і
перестрахування;
– доходи від розміщення тимчасово вільних коштів як власних, так і
страхових резервів.
Доходами від розміщення коштів (доходи від інвестиційної
діяльності) є відсотки за депозитами коштів, розміщених на розрахункових
рахунках у банку; відсотки від облігацій і акцій; участь у прибутку
перестрахувальника; доходи від реалізації корпоративних прав; відсотки за
довгостроковими інвестиціями.
Доходи від інвестиційної діяльності включають власні кошти у вигляді
статутного фонду і резервних фондів; вільні резерви спеціального призначення;
нерозподілений прибуток.
За економічним змістом витрати страховика складаються із таких груп:
витрати щодо страхових операцій (собівартість страхової послуги);
витрати на перестрахування.
Виплати залежать від розміру збитку і страхових сум, а також наданих
пільг.
У складі витрат на ведення справи розрізняють:
– аквізиційні витрати, пов'язані із залученням нових страхувальників,
актуарними розрахунками;
– комісійні винагороди посередникам, оплата послуг фахівця, ведення
страхової документації;
– витрати на рекламу;
– витрати, пов'язані з обслуговуванням наявного обороту страхових
премій, оплатою праці, банківських послуг;
– ліквідаційні витрати з урегулювання збитків: збирання інформації,
виплати, поштово-телеграфні витрати, відрахування в резерв збитків;
– витрати на утримання страхової компанії – основна і додаткова
заробітна плата з нарахуваннями, оренда, оплата комунальних послуг, послуг
зв'язку, канцелярські витрати, обслуговування автотранспорту, амортизація,
витрати на відрядження (витрати на ведення справи не повинні перевищувати
30 %).
Відповідно до Закону України «Про страхування» основним фінансовим
результатом діяльності страхової компанії є балансовий прибуток, що включає
прибуток від страхової діяльності (крім страхування життя і медичного
страхування); прибуток від розміщення вільних коштів; прибуток від інших
операцій.
Фінансова надійність страховика – це його здатність виконати страхові
зобов'язання, які взяті за договорами страхування та перестрахування, у разі
впливу несприятливих чинників.
Фінансова надійність забезпечується кількома чинниками:
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розміром власних коштів;
вірно розрахованими тарифними ставками;
збалансованим страховим портфелем;
величиною страхових резервів, адекватних сумі взятих страховиком
зобов'язань;
розміщенням страхових резервів;
перестрахуванням.
Законодавством України передбачено формування резерву незароблених
премій, що включає частки від сум надходжень страхових платежів, які
відповідають страховим ризикам, що не минули на звітну дату, та резерву
збитків – зарезервованих несплачених сум страхового відшкодування за
відомими вимогами страхувальників.
Згідно із Законом України «Про страхування» страхові резерви мають
складатися з активів таких категорій: грошові кошти на розрахунковому
рахунку; банківські вклади (депозити); нерухоме майно; цінні папери, що
передбачають одержання доходу; цінні папери, що емітуються державою; права
вимог до перестраховиків; довгострокові інвестиційні кредити (для резервів зі
страхування життя).
Зобов'язання страховика складаються із двох груп: зовнішні зобов'язання,
тобто зобов'язання перед страхувальниками, фінансовими установами,
перестраховиками, бюджетом і т. ін.; внутрішні зобов'язання – це зобов'язання
перед засновниками, представництвами та філіями, співробітниками.
Фактичний запас платоспроможності визначають як різницю між
активами (крім нематеріальних) і зобов'язаннями. У разі, якщо фактичний запас
платоспроможності перевищує нормативний, страхова компанія вважається
платоспроможною.
Роль страхування може розглядатися за такими напрямами:
– страхування додає впевненості в розвитку бізнесу й економіки в
цілому;
– страхування дає можливість раціоналізувати структуру ресурсів і
активізувати через інвестиції в найбільш ефективні сфери господарювання
коштів, спрямованих на організацію економічної безпеки;
– страхування забезпечує раціональне формування використання
коштів, призначених для здійснення державних соціальних програм (охорони
здоров'я, пенсійного забезпечення, фінансового утворення);
– у страхуванні створюються значні резерви коштів, що стають
джерелами зростання і покриття збитку у разі великих стихійних лих і аварій;
– створюють робочі місця, формується інфраструктура фінансового
ринку.
Отже, страхування є однією з найбільш перспективних сфер фінансової
системи, оскільки виконує активну перерозподільну функцію в економіці.

