МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра економіки та фінансів
Факультет № 6

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
з навчальної дисципліни «Cтраховий менеджмент»
обов’язкових компонент
освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінансова безпека та
фінансові розслідування)

за темою – Сутність і значення страхового менеджменту

м. Харків
2018

2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 20 вересня № 9

СХВАЛЕНО
Вченою радою факультету № 6
Протокол від 19 вересня № 8

ПОГОДЖЕНО
Секцією науково-методичної ради
ХНУВС з гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін
Протокол від 20 вересня № 8

Розглянуто на засіданні кафедри економіки та фінансів факультету № 6
ХНУВС, протокол від 10 вересня № 14

Розробники: завідувач кафедри економіки та фінансів, к.е.н., доцент
Маковоз О.С. – Харків: кафедра економіки та фінансів факультету № 6
ХНУВС, 2018

Рецензенти:
к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування ХННІ ДВНЗ
«Університет банківської справи» Бєляєва Л.А.;
д.е.н., доцент, професор кафедри соціальних та економічних дисциплін
факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ
Ларіна Т.Ф.

3

План лекції
1.1. Страхування як особливий вид підприємницької діяльності. Зміст
державного нагляду за страховою діяльністю. Стан і перспективи розвитку
страхового ринку України.
1.2. Законодавство України у сфері страхування. Зміст пакета
документів і процедура реєстрації страхових організацій, їх філій і
представництв. Ліцензування страхової діяльності. Вимоги до здійснення
страхової діяльності. Порядок ліквідації страхової компанії.
1.3. Сутність і завдання страхового менеджменту. Структура та функції
страхового менеджменту. Принципи управління страховою компанією.
Особливості страхового менеджменту. Удосконалення управління в
страхових організаціях як важлива умова їх розвитку й підвищення
ефективності діяльності. Активізація використання зарубіжного досвіду в
розбудові механізму управління страховими компаніями.
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ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
1.1. Страхування як особливий вид підприємницької діяльності.
Зміст державного нагляду за страховою діяльністю. Стан і перспективи
розвитку страхового ринку України
Страхування – це двосторонні економічні та правові відносини, які
полягають у тому, що страхувальник, сплачуючи грошовий внесок,
забезпечує собі (чи третій особі) у разі настання страхового випадку, суму
виплати з боку страховика.
Особливості страхування як виду підприємницької діяльності:
1) Наданням страхових послуг може займатися лише юридична особа,
яка занесена до державного Реєстру фінансових установ і отримала від
Держфінпослуг ліцензію. Страховик створюється в організаційно-правовій
формі акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з
додатковою відповідальністю. Учасників страховика повинно бути не менше
трьох. Страховики не можуть займатися іншими видами діяльності крім
страхування.
2) Існує розподіл видів страхування, які можуть здійснювати страхові
компанії зі страхування життя й ті,які займаються загальними видами
страхування.
3) Існують вимоги до мінімального розміру статуного капіталу.
Мінімальний розмір статутного капіталу страховика, який займається видами
страхування, іншими, ніж страхування життя, установлюється в сумі,
еквівалентній 1 млн. євро, а страховика, який займається страхуванням
життя, - 1,5 млн. євро за валютним обмінним курсом валюти України.
Статутний капітал страховика повинен бути сплачений виключно в грошовій
формі
4) Умови надання страхових послуг чітко регламентовані правилами
страхування, які передбачають перелік об’єктів страхування, страхові
ризики, порядок сплати страхових платежів. На основі даних правил
підписуються страхові угоди.
5) виручка страховикам від реалізації послуг, на відміну від інших
підприємницьких структур надходить здебільшого до початку дії договорів
страхування. Ця виручка є резервами страховика. Власністю страховиків
вони є лише після виконання зобов’язань перед страхувальниками.
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6) Для страховиків існують нормативи платоспроможності, яких
потрібно дотримуватися під час формування портфеля страхових зобов’язань
7) Вартість чистих активів страховика, створеного у формі
акціонерного товариства або товариства з додатковою відповідальністю має
бути не меншою зареєстрованого розміру статутного капіталу страховика.
8) Ще однією особливістю є тісні взаємозв’язки між страховиками
(співстрахування та перестрахування).
9) Галузеві особливості страхування впливають на методологію бух.
обліку, формування показників фін. звітності страховиків. Не існує єдиної
систему обліку господарчої діяльності страховиків.
10) Страхування зумовлює необхідність застосування особливих
методів контролю за дотриманням сторонами страхових відносин,особливо
щодо захисту прав страхувальників. Організовується контроль через
спеціальні органи – Держфінспослуг, Держфінмоніторинг, ДПАУ.
11). Страховий бізнес вимагає висококваліфікованих фахівців,
спроможних якісно виконувати свою роботу(актуаріїв, андерайтерів,
аварійних комісарів, брокерів і т.п).
За роки незалежності в Україні в основному створено законодавчу та
нормативну базу страхування. Це дало можливість розбудувати страховий
ринок на засадах конкуренції, що сприяє підвищенню якості надання
страхових послуг. Перше страхове товариство на Україні було засноване у
1812р у Феодосії.
Страхування є важливою ланкою формування всієї системи
економічної безпеки. Страхуванням в Україні охоплено менше 15%
страхового поля. Страхова галузь в Україні у міру нарощування свого
потенціалу буде спрощена надавати більше різноманітних страхових послуг,
які сприятимуть підвищенню впевненості інвесторів у розвитку бізнесу. Це
поділ на страховиків що займаються класичним страхуванням, та ті що
орієнтовані на корпоративних клієнтів з використанням відповідних
фінансових схем оптимізації оподаткування В найближчі 5 років страховий
ринок України чекає: консолідація ринку, вдосконалення правової бази,
покращення роботи посередників, вдосконалення актуарної діяльності,
розвиток підготовки кадрів. Важливими елементами, що формують ринок,
будуть:
- зміна балансу страхового портфеля убік збільшення страхування
життя;- включення страхової галузі в систему соціального забезпечення; участь комерційних страхових компаній у систему медичного страхування;активна участь страхової галузі в процесі стимулювання розвитку економіки
країни. Від вищевикладеного буде залежати інфраструктура страхового
ринку, а саме, значення і кількість брокерських фірм, актуарних фірм,
диспасерів, аварійних комісарів, страхових арбітражних суддів та інших
учасників страхового ринку. Перспективи розвитку страхових ринків несуть
у собі як великі можливості, так і чималі труднощі. Таким чином, майбутнє
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розглянутих ринків країн Східної Європи залежить від можливості
вітчизняних стратегів вірно поставити і вирішити в економічній політиці
країни найважливіші проблеми – як використати всі шанси й уникнути
труднощів, як адаптувати до власних вимог досвід більш розвинутих
страхових ринків Східної і Центральної Європи, а також країн ЄС.
Зміст державного нагляду за страховою діяльністю.
Державний нагляд за страховою діяльністю здійснюється з метою
дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективного
розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків та
захисту інтересів страхувальників.
Державний нагляд за страховою діяльністю на території України з 23
листопада 2011 року здійснюється Уповноваженим органом Нацкомфінпослуг (Національною комісією що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг).
Положення про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Указ Президента України
від 23 листопада 2011р. № 1070/2011).
Основними функціями Нацкомфінпослуг є:
1) ведення єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків)
та державного реєстру страхових та перестрахових брокерів;
2) видача ліцензій страховикам на здійснення страхової діяльності та
проведення перевірок їх відповідності виданій ліцензії;
3) видача свідоцтв про включення страхових та перестрахових брокерів
та державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та проведення
перевірки додержання ними законодавства про посередницьку діяльність у
страхуванні та перестрахуванні і достовірності їх звітності;
4) проведення перевірок щодо правильності застосування
страховиками
(перестраховиками)
та
страховими
посередниками
законодавства про страхову діяльність і достовірності їх звітності;
5) розроблення нормативних та методичних документів з питань
страхової діяльності, що віднесена чинним законодавством до її компетенції;
6) узагальнення практики страхової діяльності і посередницької
діяльності на страховому ринку, розроблення і подання у встановленому
порядку пропозицій щодо розвитку і вдосконалення законодавства України
про страхову і посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні;
7) прийняття у межах своєї компетенції нормативно-правових актів з
питань страхової і посередницької діяльності у страхуванні та
перестрахуванні;
8) проведення аналізу додержання законодавства об'єднаннями
страховиків і страхових посередників;
9) здійснення контролю за платоспроможністю страховиків відповідно
до взятих ними страхових зобов'язань перед страхувальниками;
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10) забезпечення проведення дослідно-методологічної роботи з питань
страхової і посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні,
підвищення ефективності державного нагляду за страховою діяльністю;
11) встановлення правил формування, обліку і розміщення страхових
резервів та показників звітності;
12) проведення і координація у визначеному законодавством порядку
навчання, підготовки і перепідготовки кадрів та встановлення
кваліфікаційних вимог до осіб, які провадять діяльність на страховому ринку,
організація нарад, семінарів, конференцій з питань страхової діяльності;
13) участь у міжнародному співробітництві у сфері страхування і
посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні, вивчення,
узагальнення, поширення світового досвіду, організація виконання
міжнародних договорів України з цих питань;
14) здійснення організаційно-методичного забезпечення проведення
актуарних розрахунків.
Також Уповноважений орган може здійснювати інші функції, необхідні
для виконання покладених на нього завдань.
У межах визначених функцій Нацкомфінпослуг має право:
1) одержувати в установленому порядку від страховиків звітність про
страхову діяльність, інформацію про їх фінансове становище та необхідні
пояснення щодо звітніх даних;
2) проводити перевірку щодо правильності застосування страховиками
законодавства України про страхову діяльність і достовірності їх звітності за
показниками, що характеризують виконання договорів страхування;
3) видавати приписи страховиками про усунення виявлених порушень
вимог законодавства про страхову діяльність, а у разі їх невиконання
зупиняти чи обмежувати дію ліцензій цих страховиків до усунення
виявлених порушень або приймати рішення про відкликання ліцензій;
4) проводити тематичні перевірки діяльності страховика у випадках
необхідності перевірки фактів, викладених у скаргах, заявах, зверненнях
страхувальників;
5) одержувати від страхових та перестрахових брокерів установлену
звітність про їх діяльність та інформацію про укладені договори, а також
необхідні пояснення щодо цих даних;
6) видавати приписи страховими посередникам про усунення
виявлених порушень законодавства, а у разі їх невиконання приймати
рішення про виключення страхового або перестрахового брокера з
державного реєстру страхових та перестрахових брокерів;
7) одержувати в установленому порядку від аварійних комісарів
інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
8) створювати комісії та робочі групи для проведення перевірок
діяльності страховиків та страхових посередників;
9) здійснювати контроль за достовірністю та повнотою інформації, що
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надається учасниками страхового ринку;
10) одержувати безоплатно від органів виконавчої влади інформацію та
статистичну звітність необхідну для виконання покладених на нього завдань;
11) звертатися до суду з позовом про скасування державної реєстрації
страховика (перестраховика) або страхового посередника у випадках,
передбачених законом.
Як одну з форму державного регулювання діяльності можна розглядати
примусову санацію страховика, проведення якої Уповноважений орган має
право призначати у разі:
- невиконання ним зобов’язань перед страхувальниками протягом
трьох місяців;
- недосягнення ним визначеного законом у розміру статутного фонду;
- настання інших випадків, визначених чинним законодавством
України.
Примусова санація передбачає:
- проведення комплексної перевірки фінансово-господарської
діяльності, в тому числі обов'язкової аудиторської перевірки;
- визначення Уповноваженим органом управляючої особи, без згоди
якої не може здійснюватися фінансове, господарське і кадрове управління
страховиком;
- встановлення заборони на вільне користування майном страховика та
прийняття страхових зобов’язань без дозволу Уповноваженого органу;
- встановлення обов'язкового для виконання графіка здійснення
розрахунків із страхувальниками;
- прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію страховика.
Міжнародні стандарти, принципи та керівні положення у сфері нагляду
за страховою діяльністю розроблені Міжнародною асоціацією органів
нагляду за страхуванням (IAIS), членом якої з 2003 року є Національна
комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. IAIS розробила
низку ключових принципів (Ключові принципи і методологія страхування.
Принципи нагляду за транскордонними страховими операціями), які мають
служити базовим орієнтовним показником для органів, що здійснюють
нагляд за страховою діяльністю у всіх юрисдикціях.
Стан і перспективи розвитку страхового ринку України.
Страховий ринок – особлива сфера грошових відносин, де об’єктом
купівлі-продажу виступає специфічна послуга — страховий захист,
формується пропозиція і попит на неї.
Проблемам формування та розвитку страхування та страхового ринку в
Україні присвячено ряд наукових праць, зокрема таких відомих науковців,
як: В. Алєшіна, В. Базилевича, В. Фурмана, С.Осадця, Р. Пікус, З. Шелудько,
О.Філонюка та інших вітчизняних та іноземних економістів.
Страховий ринок в Україні все ще перебуває на початковому етапі
розвитку, окремі його сегменти стрімко розвиваються, проте рівень
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страхового покриття залишається на низькому рівні.
Можна виділити наступні проблеми подальшого розвитку страхового
ринку: економічного характеру - низький платоспроможний попит на
страхові послуги; невеликі обсяги та недосконала структура капіталу
страховиків; відсутність надійних інвестиційних інструментів для
довгострокового розміщення страхових резервів; організаційно-правового
характеру: відсутність цілеспрямованої державної політики у сфері
страхування; недосконалість нормативно-правової бази; функціонального
характеру - низька прибутковість окремих видів страхування; низька
конкурентоспроможність страховиків у порівнянні з банками в боротьбі за
залучення вільних коштів юридичних і фізичних осіб; відсутність довіри
населення і господарюючих суб'єктів до страхових компаній; інформаційноаналітичного характеру - інформаційна закритість страхового ринку, низький
рівень впровадження в страхову практику сучасних інформаційних
технологій; відсутність рейтингів страхових компаній; непрозорість даних
про структуру власності вітчизняного страхового ринку.
Значна кількість наявних проблем розвитку страхового ринку України
пояснюються передусім прагненням страхових компаній максимізувати
прибуток, незважаючи ні на довгострокові інтереси галузі, ні на професійну
етику.
Для удосконалення та подальшого ефективного розвитку страхового
ринку України необхідно здійснити ряд першочергових заходів: підвищити
захист споживачів страхових послуг; збільшити капіталізацію страховиків та
конкурентоспроможність національного страхового ринку; підвищити
прозорість діяльності учасників страхового ринку; впорядкувати страхове
законодавство в цілому та окремих його положень, і привести їх у
відповідність до існуючих економічних реалій; відмінити непотрібні бар’єри,
перепони та регулювання на ринку, що гальмують його розвиток та
залучення іноземних інвестицій; обґрунтування й досягнення оптимальної
структури між різними формами страхування; розробити ефективні
механізми захисту інтересів страхувальників.
Отже, страховий ринок України вже пройшов стадію формування і
знаходиться на етапі розвитку. Він набув певного рівня розвитку, але не став
реальним чинником стабільності і за своїми характеристиками не відповідає
завданням випереджального розвитку української економіки та тенденціям
світових страхових ринків. Це зумовлює його суттєве відставання у
глобальному процесі формування світової фінансової системи.
Сьогодні, в умовах нестабільної економіки, у всьому світі зростає роль
страхування як механізму акумуляції грошової маси та джерела
довгострокових інвестицій в економіку, що у свою чергу сприяє фінансовій
стабілізації, підвищенню якості життя населення й забезпеченню
безперервної виробничої діяльності підприємств та організацій.
Наявна в Україні економічна криза негативно вплинула на весь
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вітчизняний страховий сектор, який, починаючи з 2013 року переживає
період стагнації і не показує істотного зростання. Одним із чинників є те, що
уряд не здійснив необхідні реформи, як у сфері законодавства, так і на
страховому ринку в цілому.
Також іншими важливими чинниками, які гальмують розвиток
страхового ринку України є:
– відсутність чіткої політики в області державного регулювання і
ефективного нагляду за діяльністю суб’єктів ринку, що сприяє тінізації
операцій, збільшенню фінансових схем, відпливу капіталу за рубіж;
– зниження попиту на страхові послуги в умовах зниження
платоспроможності населення, низького рівня довіри до фінансових установ;
– дисбаланс страхових портфелів у бік корпоративного страхування;
– відсутність механізмів податкового стимулювання інвестиційної
активності страхових компаній, низький рівень розвитку ринку
довгострокового страхування життя;
- низька якість і вузький спектр страхових послуг, демпінг цін;
– нерозвиненість системи рейтингової оцінки страховиків, непрозорість
ринку, відсутність дієвих механізмів захисту прав страхувальників;
– нерозвиненість інфраструктури, відсутність затвердженої державної
концепції розвитку страхового ринку, державних програм підготовки
страхових посередників (брокерів, андерайтерів, аварійних комісарів і ін.);
– слабкий фондовий ринок, як наслідок – відсутність фінансових
інструментів для інвестування, низька якість активів в покриття страхових
резервів;
– недостатній розвиток регіональних страхових ринків, які мають
помітні територіальні диспропорції.
На сучасному етапі найбільший вплив, як негативний так і позитивний,
на розвиток українського страхового ринку мають такі чинники:
1. Збільшення внутрішнього перестрахування, яке у період кризи не дає
гарантії отримання виплат своєчасно і в повному обсязі, тобто втрачається
сам сенс використання даної фінансової операції. Крім того, збільшення
обсягів внутрішнього перестрахування призводить до концентрації ризиків
на території однієї держави, що також є негативною тенденцією.
2. Державні перевірки діяльності страховиків. Безумовно вони мають
сприяти збільшенню їх платоспроможності, підвищенню якості страхових
послуг. Але необхідно приймати до уваги й те, що ділова репутація страхової
компанії має велике значення як для її страхувальників, так і для можливих
іноземних інвесторів. Тому владі неможна безпричинно займатися публічним
відбиранням у страховиків – лідерів ліцензій на масові види страхування,
вирішуючи свої питання контролю над ринком. Такі дії державних органів
призводять до компрометації всієї фінансової системи країни перед
вітчизняною та міжнародною спільнотою та мають край негативний вплив на
інтеграційні процеси.
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3. Зміни у структурі страхового ринку унаслідок втрати територій на
півдні та сході України. Через військові дії у східних регіонах країни
страховики зазнають великих збитків, а нові договори в цих регіонах
практично не укладаються. Але, незважаючи на наявність суперечних
моментів щодо покриття договорами страхування ризиків військових дій,
страхові компанії повинні працювати в цих складних умовах на перспективу,
робити все можливе для зміцнення свого іміджу та ділової репутації в очах
страхувальників. Додатковою гарантією збереження платоспроможності
страховиків повинні стати спеціальні резервні фонди (катастроф, коливань
збитковості), порядок обчислення яких передбачено Правилами формування
страхових резервів зі страхування життя і видів страхування, відмінних від
страхування життя.
Посприяти подоланню кризових тенденцій на страховому ринку та
значно поліпшити фінансовий стан страхових компаній, як у
короткостроковій так і у довгостроковій перспективі, повинні такі заходи:
– внесення змін в порядок надання звітності страховиками, що дасть
можливість посилити нагляд за якістю і структурою активів;
– стимулювання страховиків до отримання міжнародних рейтингів
фінансової стійкості, сприяння інформаційній відкритості страхового бізнесу
шляхом постійного моніторингу якості страхових послуг різних компаній у
засобах масової інформації;
– формування системи саморегулювання, удосконалення податкового,
антимонопольного, кримінального та цивільного законодавства, що
регулюють
сферу страхування;
– приділення більшої уваги вдосконаленню механізму страхування
виробників сільськогосподарської продукції, яке в перспективі зможе
позитивно вплинути на економічні показники країни;
– приділення уваги мінімізації можливості зловживання державною
владою при контролі над діяльності страховиків, посилення контролю за
операціями вихідного перестрахування та впровадження змін щодо порядку
оподаткування страховиків з метою мінімізації фінансових схем.
Отже, як страхові компанії, так і страховий ринок загалом переживає
складний період функціонування в умовах нестабільної економіки. Наявне за
останні роки зниження рівня платоспроможності населення й довіри
страховикам призвели до суттєвого зменшення попиту на страхові послуги.
Тому на сьогодні перед страховиками стоїть складне завдання по зростанню
обсягу та якості страхових послуг, підвищення рівня капіталізації та
фінансової надійності страхових компаній. Слідуючи вищезазначеним
заходам, спрямованих на подолання кризових тенденцій, у вітчизняну
економіку вдасться залучити значні інвестиційні ресурси, зміцнити
ефективність державного нагляду за страховою діяльністю, створити
структурні основи для розвитку пенсійного, медичного страхування та
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страхування тих, хто виїжджає за кордон, агро- та автострахування, а також
інших видів. Одним із вагомих внутрішніх чинників активізації розвитку
страхового бізнесу є саме ефективно побудований процес андерайтингу
окремої страхової компанії. Застосування такого підходу дозволить
забезпечувати прибутковість та фінансову стійкість страхових компаній
через ґрунтовний аналіз і відбір ризиків для прийняття їх на страхування.
1.2 Законодавство України у сфері страхування. Зміст пакета
документів і процедура реєстрації страхових організацій, їх філій і
представництв. Ліцензування страхової діяльності. Вимоги до
здійснення страхової діяльності. Порядок ліквідації страхової компанії.
Законодавство України у сфері страхування.
Правове забезпечення страхування в Україні здійснюється на базі
ухвалених законодавчих та нормативних актів, що регулюють страхову
діяльність як у цілому, так і за окремими її напрямками.
Система правового регулювання страхової діяльності містить норми,
визначені:
Конституцією України;
міжнародними угодами, які підписала й ратифікувала Україна;
Цивільним кодексом України;
Законами та постановами Верховної Ради України;
Указами та розпорядженнями Президента України;
декретами, постановами та розпорядженнями Уряду України;
нормативними актами (інструкції, методики, положення, накази),
котрі ухвалено міністерствами, відомствами, центральними органами
виконавчої влади та зареєстровано в Міністерстві юстиції України;
нормативними актами органу, який згідно із законодавством
України здійснює нагляд за страховою діяльністю;
нормативними актами органів місцевої виконавчої влади у
випадках, коли окремі питання регулювання страхової діяльності було
делеговано цим органам за рішенням Президента або Уряду України;
окремими нормативними актами колишнього Радянського Союзу
та УРСР, які не було відмінено законодавством незалежної України.
Конституція України, ухвалена 28 червня 1996 року, визначила, що
виключно законами України встановлюються засади створення й
функціонування фінансового ринку (ст. 92), а Кабінет Міністрів України
забезпечує здійснення фінансової політики (ст. 116). Отже, Конституція
України встановила загальні норми правового регулювання фінансової
політики, однією зі складових якої є забезпечення розрахунку страхової
справи.
Законодавче регулювання страхової діяльності в Україні має певну
історичну специфіку, яка відчутно позначається на всій системі правового
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забезпечення.
У Радянському Союзі не було базового закону, який регулював би
порядок здійснення страхової діяльності. Оскільки страхову діяльність
здійснювали виключно установи Держстраху та Індержстраху, що не мали
повністю самостійного статусу, то не було потреби визначати законодавчі
норми стосовно прав та обов'язків цих суб'єктів. Окремі аспекти страхової
діяльності регулювалися Постановами ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР,
нормативними документами Держстраху СРСР та Укрдержстраху.
Протягом 1992-1993 років у більшості держав, котрі утворилися після
розпаду СРСР, було ухвалено законодавчі акти з питань страхування.
У літку 1992 року Укрдержстрах за участю провідних страхових
компаній, утворених у період 1990-1992 років, подав до Кабінету Міністрів
України перший проект Закону "Про страхування", спрямований на
узгодження позицій кількох причетних до страхової справи міністерств та
відомств. У грудні 1992 року цей проект після узгодження повторно було
внесено на розгляд Кабінету Міністрів України. Оскільки згідно з рішенням
Верховної Ради України в цей період Уряд дістав право видавати декрети, які
мали статус законів, зазначений проект було прийнято як декрет у травні
1993 року.
Декрет Кабінету Міністрів України "Про страхування" став фактично
першим базовим законодавчим актом, який забезпечив системне правове
регулювання страхової діяльності. Цей Декрет визначив базові терміни й
поняття, пов'язані зі страховою діяльністю (ринком страхових послуг).
Але Декрет "Про страхування" міг розглядатися лише як проміжний
законодавчий акт. Головний його недолік полягав у тому, що тут було
зроблено спробу поєднати суперечливі положення: за одного боку,
"держстрахові" принципи здійснення страхової діяльності, що базувалися на
планово-адміністративній економіці, а з іншого - принципи страхування в
умовах ринку. Наприклад, Декрет передбачав здійснення страхових виплат за
рахунок страхових резервів, що відповідало ринковим принципам, не
визначаючи фінансового механізму формування цих резервів, і суто
адміністративно обмежував перерахування до резервів 50% страхових
платежів. Окрім того, Декрет надліберально забороняв державі втручатися в
діяльність страхових організацій, а водночас визначав державний орган,
відповідальний за стан розвитку страхового ринку. І таких суперечностей
було немало.
Отже, з розвитком ринкової економіки в Україні постала потреба
ухвалити новий законодавчий акт, який повністю врегульовував би як
понятійний апарат, так і порядок здійснення страхової діяльності.
Так 7 березня 1996 року Верховна Рада України Ухвалила Закон
України "Про страхування" (далі - Закон), який є на сьогодні головним
законодавчим актом у цій галузі в нашій державі.
Закон України "Про страхування" має 5 основних розділів:
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У
першому
розділі
встановлюється
головний
понятійнотермінологічний апарат: визначаються таки базові поняття, як страхування,
страховики, страхувальники, об'єкти і види страхування, форми страхування,
страхові ризики і страхові випадки, страхова сума, страхове відшкодування,
страхові платежі і тарифи, співстрахування, перестрахування, об'єднання
страховиків, страхові агенти та страхові брокери і деякі інші.
Центральне місце в цьому розділі посідають норми, що визначають
вимоги до страховика під час його створення та реєстрації, а також порядок
здійснення обов'язкового страхування. Зокрема, цим Законом в Україні
встановлюється особливий механізм, коли види обов'язкового страхування
можуть визначатися лише цим Законом, а не іншими законодавчими актами.
При цьому Кабінетові Міністрів України надається право регулювати
порядок проведення кожного виду обов'язкового страхування за умови, що
цей вид передбачено Законом.
Другий розділ Закону регулює порядок проведення страхування:
визначає вимоги до договорів та правил страхування й відповідної валюти,
установлює обов'язки страховиків і страхувальників у кожній конкретній
ситуації. Важливість законодавчих норм, передбачених цим розділом,
полягає в тому, що вони з максимальною повнотою відбивають особливості
договірних відносин, прав та обов'язків сторін у сфері страхування. Фактично
конкретизуються загальні норми цивільного права у сфері страхування.
Третій розділ визначає умови забезпечення платоспроможності
страховиків і має дуже важливе значення. Саме тут подається фінансовий
механізм здійснення страхової діяльності, установлюються певні обмеження
щодо можливості прийняття зобов'язань і визначаються загальні принципи
аудиту страховика. Важливими статтями цього розділу є ті, де йдеться про
порядок формування та види страхових резервів як технічних, так і зі
страхування життя. Ряд статей регулює суто фінансові питання: порядок
обчислення прибутку та витрат, створення гарантійних фондів, порядок
обліку та звітності.
Четвертий розділ визначає принципи державного нагляду за страховою
діяльністю. Цим розділом визначено орган, що здійснює державний нагляд, за страховою діяльністю, а саме Комітет у справах нагляду за страховою
діяльністю, і встановлено його права та функції. У цьому розділі наведено
порядок ліцензування страхової діяльності, що забезпечує правове
регулювання роботи страховиків па страховому ринку. Статгя 43 цього
Закону відображає, зокрема, особливості ліквідації, реорганізації та санації
страховиків, що дозволяє передбачити контроль після припинення ними своєї
діяльності
Заключний, п'ятий, розділ передбачає регулювання таких загальних
моментів, як розгляд спорів, урахування міжнародного права і т. ін.
Прийняття Закону дозволило Уряду запровадити цілий ряд підзаконних
актів, зокрема постанов і розпоряджень, що регулюють окремі питання
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здійснення страхової діяльності. Так, окремою Постановою Уряду визначено
порядок регулювання системи перестраховування в Україні. Зокрема,
передбачається, що страховик повинен враховувати певні обмеження при
перестраховуванні у нерезидента своїх зобов'язань, а саме: він може
здійснювати таке перестраховування лише за наявності в нерезидента
ліцензії від свого вітчизняного органу страхового нагляду та за відсутності
порушень протягом певного часу та ряду інших вимог. Іншою постановою
Уряду здійснюється правове регулювання діяльності посередників - брокерів
та агентів на страховому ринку. Насамперед передбачаються певні
обмеження діяльності посередників, зокрема щодо можливості прийому
коштів страхувальників на власний рахунок, термінів укладання договору
страхування з боку посередників, деяких інших моментів.
Постановою Уряду щодо товариств взаємного страхування визначено
особливості функціонування цього виду страховика. Завдяки цій постанові в
нашій державі започатковано реєстрацією товариств взаємного страхування,
які вельми поширені в Західних країнах. Постановами Уряду (їх близько 20)
регулюється порядок проведення кожного виду обов'язкового страхування.
Окремою постановою визначаються граничні розміри витрат на
ведення справи при здійсненні обов'язкового страхування, а також
регулюються питання створення державних і національних страхових
компаній і обов'язкових об'єднань страховиків. Розпорядженнями Уряду
подаються окремі доручення щодо проведення експериментів у галузі
страхування, наприклад у системі Укрзалізниці, у курортних зонах Криму та
Карпат. З допомогою розпоряджень можуть вирішуватися й окремі питання
регулювання тарифів, умов договорів тощо, коли це не суперечить законам
України.
Нормативними актами міністерств і відомств - інструкціями,
положеннями, методиками, наказами, що реєструються в Міністерстві
юстиції, деталізуються ті чи інші законодавчі норми. Це передусім
стосується тих питань, які належать до сфери регулювання кількох відомств.
Наприклад, такими актами регулюється порядок ведення бухгалтерської та
статистичної звітності страховиків, здійснення з боку митних органів або
правоохоронних органів спільного фінансового та страхового нагляду. Іноді
такими актами затверджуються методики розрахунку страхових тарифів.
Спільними актами встановлюється й порядок реєстрації страховиків у
системі різних відомств.
Нормативні акти, що їх видає орган, уповноважений здійснювати
контроль за страховою діяльністю (а це згідно із Законом - Комітет у справах
нагляду за страховою діяльністю, далі - Комітет), є обов'язковими для
страховиків. Цими актами (наказами, розпорядженнями, рішеннями колегії)
установлюються, по-перше, інструкції та методики щодо здійснення окремих
видів діяльності; по-друге, заходи з покарання страховиків за виявлені
порушення - приписи, зупинки, обмеження та відкликання ліцензії; по-третє,
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вимоги до звітності й обліку; по-четверте, порядок реєстрації, ліцензування,
вилучення з реєстру, ліквідації та реорганізації; по-п'яте, порядок здійснення
навчання, підготовки та перепідготовки кадрів страховиків.
В окремих випадках нормативними актами Комітету подаються певні
роз'яснення та визначаються ті чи інші організаційні заходи.
Деякі нормативні акти Комітету підлягають реєстрації у Міністерстві
юстиції України.
Так, до найважливіших нормативних актів Комітету належать методика
розрахунку резервів при проведенні страхування життя, інструкція з
ліцензування страховиків, положення про філії та відокремлені
представництва страховиків, положення з регулювання розміщення
страхових резервів та деякі інші документи.
Нормативні акти місцевих органів виконавчої влади, як правило, мають
розпорядчий характер і окреслюють особливості провадження в межах
певних адміністративних одиниць заходів, визначених урядовими або
відомчими документами. Це можуть бути роз'яснення щодо проведення будьяких експериментів, особливостей муніципального страхування, а також
нормативні акти, які регулюють порядок здійснення нагляду за страховиками
згідно з програмами, розробленими на місцевому рівні та за участю різних
місцевих структур виконавчої влади. У зв'язку з віднесенням більшості
питань з регулювання страхової діяльності на загальнодержавний рівень роль
правових актів місцевої влади у страховій галузі незначна.
Зміст пакета документів і процедура реєстрації страхових
організацій, їх філій і представництв.
Порядок створення нових або реорганізації існуючих страхових
компаній регулюється як загальними законами (про підприємницьку
діяльність, реєстрацію та ліцензування юридичних осіб, виконання грошововалютних операцій, рух цінних паперів і т.д.), так і законодавством, що
стосується особливостей страхової діяльності.
Процес створення страхової компанії можна розділити на два етапи:
- формування юридичної особи;
- надання йому статусу страховика (отримання ліцензії).
Юридичні особи (крім банків) мають бути зареєстровані в
адміністраціях за місцем знаходження. Компанія, що одержала реєстраційне
посвідчення як підприємницька структура, може виконувати певні операції,
пов'язані з формуванням статутного фонду, підготовкою офісу, розміщенням
тимчасово вільних грошових коштів. Але на цьому етапі компанія ще не є
страховиком. Вона набуває такого статусу тільки після внесення її до
Державного реєстру страховиків та видачі їй ліцензії на право здійснення
певних видів страхування. Зараз в Україні спостерігається видача
безстрокових ліцензій.
Згідно страхового законодавства статутний капітал новоствореної
страхової компанії не повинен бути менше еквівалента 1 млн. євро для
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компаній, які здійснюють загальне (ризикове) страхування і 1,5 млн. євро для
компаній, що здійснюють страхування життя. Статутний капітал страховика
повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. Допускається внесення
цінних паперів держави, але в сумі, що не перевищує 25% мінімального
статутного капіталу. Засновників (учасників) страховика повинно бути не
менше трьох.
Після реєстрації та отримання ліцензій страховик може утворювати
представництва та філії у відповідності з поставленими цілями страхового
бізнесу.
1. Філія страховика - це відокремлений підрозділ, що не є юридичною
особою. Він може мати власну назву, яку дозволяється використати
відповідно до Положення про філію, має окремий баланс та здійснює
страхову діяльність за видами, на які страховик отримав ліцензії і право на
здійснення яких було надане філії загальними зборами учасників страховика.
Таке право може бути надане повністю або з обмеженнями.
У філіях зосереджується великий обсяг інформації про поліс, страхові
внески, відшкодування збитків, заробітна плата, комісійні винагороди. Для
обробки цієї інформації використовуються комп'ютери. Існує тісний зв'язок
між філіями і головним офісом.
2. Представництво страховика - це відокремлений підрозділ
останнього, який не є юридичною особою, діє відповідно до Положення про
представництво, не маючи права безпосередньо продавати страхові поліси, а
також здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність.
Представництво виконує функції і завдання, які сприяють організації та
здійсненню статутної діяльності страховика, виступає від імені страховика і
фінансується ним. Представництва можуть бути створені на території як
України, так і іноземних держав.
Задачі представництв страховика: збір інформації, реклама, пошук
клієнтів страховика в даному регіоні або країні, виконання репрезентативної
функції, надання консультацій.
3. Також зараз набирають поширення агентства страхових компаній,
які надають представницькі послуги, виконуючи одночасно деякі операції,
пов'язані з підготовкою проектів страхових договорів, обстеженням наслідків
страхових випадків.
Про створення або ліквідацію філій і представництв страхова компанія
в 10-денний термін інформує регулятора. Страховик несе повну
відповідальність за діяльність його відокремлених підрозділів.
Організаційна структура набуває таких форм, як поділ праці, створення
спеціалізованих підрозділів, ієрархія посад, внутрішньоорганізаційні
процедури.
Структура управління компанією може будуватись за такими
принципами:
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Принцип лінійного підпорядкування. Це означає, що вищі керівники
наділяються правом давати розпорядження підлеглим співробітникам з усіх
питань, що випливають з їхньої діяльності.
Наприклад, вказівки керівника страхової компанії є обов'язковими для
всього персоналу. Такий порядок, коли підлеглим структурам доводиться
вирішувати справи виключно через "верхи", забезпечує відповідний рівень
контролю за діями структурних підрозділів компанії. Однак у випадку
дотримання лише функції лінійного підпорядкування центральний апарат, і
особливо керівництво, перевантажується розглядом порівняно дрібних
питань. Внаслідок цього управління втрачає оперативність, кваліфіковані
працівники відволікаються від обробки перспективних, глобальних проблем
розвитку компанії.
Принцип
функціонального
підпорядкування.
Право
давати
розпорядження надається щодо виконання конкретних функцій, незалежно
від того, хто їх виконує. Наприклад, головний бухгалтер може дати вказівки з
обліку матеріальних і грошових цінностей, що знаходяться в розпорядженні
будь-якого підрозділу компанії. Носій функцій може отримувати вказівки від
кількох керівників відділів чи інших функціональних підрозділів і має, у
свою чергу, звітувати перед ними про виконання тих чи інших видів робіт.
Це не поширюється на дисциплінарну відповідальність. Накласти стягнення
або матеріально заохотити працівника може керівник компанії або особа,
якій делеговані ці права.
Принцип лінійно-штабного підпорядкування. Це, в основному,
"мозкові" центри (штаби), які виконують консультаційні функції у процесі
стратегічного планування, підготовки рішень з інших найважливіших питань
роботи компанії.
До них, крім штатних працівників, нерідко залучають консультантів і
експертів з вузів, наукових лабораторій та інших установ. Такі фахівці
опрацьовують ті чи інші питання і подають керівництву свої висновки і
пропозиції. Консультанти не наділяються правом давати розпорядження
працівникам компанії.
Системи організації роботи страхових компаній з філіями:
Централізована система. Вона передбачає прийняття всіх рішень, що
стосуються андеррайтингу та відшкодування збитків, на рівні центрального
офісу (головної контори). Тут підписуються поліси, здійснюються
розрахунки, продовжуються поліси. На філії покладаються видача бланків,
отримання і перевірка анкет на страхування та покриття збитків. Ці
документи пересилаються до центрального офісу для прийняття рішень.
Переваги цієї системи полягають у тому, що вона вимагає менше
висококваліфікованих фахівців, скорочуються витрати на ведення справи. До
недоліків слід віднести те, що працівники філій мають малі перспективи для
кар'єри, на прийняття рішень витрачається багато часу, причому рішення не
завжди враховують місцеві умови.
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Децентралізована система. При цій системі більшість рішень, що
стосуються укладення договорів і відшкодування збитків, приймаються у
філії. Остання самостійно поновлює договори і веде облік. Звичайно,
рішення філії мають узгоджуватися з політикою, яку проводить компанія в
цілому. Перевагою є те, що у філії працює більш кваліфікований персонал,
ніж при централізованій системі, клієнти мають можливість оперативно
отримати більше послуг. До недоліків можна віднести недостатній обсяг
роботи для кваліфікованих працівників, ускладнення з перестрахування
ризиків.
Регіональна система. При такій системі серед філій виділяються
головні для даного регіону. В них зосереджується група фахівців з
андеррайтингу, оцінювання та відшкодування збитків. Вони обслуговують
потреби кількох філій, що працюють у даному регіоні. Це компромісний
варіант, де враховуються переваги і недоліки централізованої і
децентралізованої систем.
В Україні при виборі структури управління страховою організацією
перевага віддається жорстким централізованим формам управління, коли
переважна більшість питань вирішується в головних офісах, а потім
відповідні вказівки у формі директив, обов'язкових для виконання,
доводяться до структурних підрозділів. Такий формат управління є
виправданим в умовах ринку, що розвивається.
В процесі функціонування компанії підходи до її управління, в тому
числі і до формування її організаційної структури компанії можуть
змінюватися.
Зміни організаційної структури компанії можуть проходити в кілька
етапів.
На першому етапі аналізуються переваги і недоліки існуючої системи
управління страховою компанією. Оцінюється ефективність розробки
управлінських рішень, швидкість їх доведення безпосередньо до виконавців і
система зворотного зв'язку. Ефективним є проведення порівняльного аналізу
організаційної структури страхової компанії зі структурами аналогічних за
профілем вітчизняних і зарубіжних страховиків.
При цьому слід звернути увагу на наступні моменти:
- будь-які дії повинні бути усвідомленими і відповідати цілям і планам
організації;
- мотивація працівників повинна бути не тільки грошової;
- кожен працівник повинен мати можливість довести до керівництва
свої думки щодо вдосконалення управлінських процесів (тобто повинна бути
система стимулювання припливу нових ідей);
- бізнес-процеси повинні бути прозорими, а контроль за ними
необтяжливим;
- в компанії повинен бути забезпечений процес безперервного
підвищення кваліфікації (перманентний процес навчання).
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На основі проведеного аналізу формується пакет пропозицій щодо змін
в організаційній структурі страхової компанії.
На другому етапі відбувається обговорення пропозицій щодо змін в
організаційній структурі страхової компанії. Усі наявні пропозиції детально
обговорюються і прогнозується ефект від їх впровадження в діяльність
компанії. Оцінюються витрати, пов'язані з впровадженням змін в
організаційну структуру страховика, визначається потреба в збільшенні
(зменшенні) кількості персоналу. На основі обговорень і експертиз
формується детальний проект удосконалення організаційної системи
управління. Проект повинен містити докладну інформацію про забезпечення
змін необхідними ресурсами (фінансовими, інформаційними, кадровими) в
достатніх обсягах.
На третьому етапі впроваджується нова організаційна структура
компанії. Ця робота повинна бути виконана з мінімальними витратами часу
на пристосування до неї як персоналу компанії, так і споживачів її послуг. Не
завжди всі структурні підрозділи починають діяти одночасно. Можливо
реалізація варіанту, при якому структура компанії доводиться до проектної
поетапно (згідно можливості компанії забезпечити реалізацію проекту
ресурсами).
Організаційна структура страхової компанії повинна бути узгоджена зі
стратегією розвитку компанії, її стратегічними цілями.
Наприклад, якщо компанія орієнтується на роздрібне страхування, то
вона обов'язково повинна мати велику кількість філій, представництв,
агентств, оскільки робота з фізичними особами вимагає значного залучення
кадрового потенціалу (комбінується прямі продажі, продажі через
посередників, Bancainssurance і т.д.).
Якщо компанія орієнтується на загальнонаціональні види страхування,
наприклад, страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів, то вона обов'язково має бути присутня у всіх
регіонах України. Якщо компанія спеціалізується на роботі з юридичними
особами (особливо якщо ризики, які страхуються, мають катастрофічний
характер), то велика кількість філій їй може бути і не потрібно, але зростають
вимоги до кваліфікації персоналу, інформаційного забезпечення, розміру
капіталу, перестрахування.
Ліцензування страхової діяльності.
Отримання ліцензії (документа державного зразка, який засвідчує право
фінансової установи здійснювати страхову діяльність із конкретного виду
страхування протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних
умов) можна умовно поділити на дві стадії. Перша – виконання всіх вимог
нормативно-правових актів України, які регулюють страхову діяльність,
зокрема, Закону про страхування та Розпорядження про ліцензійні умови.
Друга – безпосереднє отримання ліцензій, їх переоформлення, отримання
дублікатів, та їх анулювання. Також слід зазначити, що предметом
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безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування,
перестрахування і фінансова діяльність, пов’язана з формуванням,
розміщенням страхових резервів та їх управління.
Задля отримання ліцензії необхідно подати наступний пакет
документів:
заяву про видачу ліцензії, в якій зазначаються відомості про
особу страховика (найменування, місцезнаходження, банківські реквізити,
ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та
організацій України (далі – ЄДРПОУ), перелік видів страхування, на
проведення яких страховик має намір одержати ліцензію, перелік правил
страхування для кожного виду добровільного страхування, дату подання
заяви, підпис керівника страхової організації, скріплений печаткою. У разі
наявності в страховика відокремлених підрозділів у заяві зазначається або до
заяви подається їх перелік із зазначенням місцезнаходження відокремленого
підрозділу, номерів телефонів, E-mail, прізвища, імені, по батькові, освіти
керівника і головного бухгалтера;
копію
свідоцтва
про
державну
реєстрацію
суб’єкта
підприємницької діяльності або копію довідки про внесення до ЄДРПОУ,
засвідчену нотаріально або органом, який видав оригінал документа;
копії установчих документів, засвідчені в установленому
законодавством порядку, які мають містити дані про обраний юридичною
особою вид підприємницької діяльності та інформацію щодо розміру
статутного фонду страховика. Установчі документи юридичних осіб, які не є
відкритими акціонерними товариствами, мають містити інформацію про
розподіл часток статутного капіталу між засновниками (учасниками) із
зазначенням розподілу часток у відсотках, їх кількості та грошового розміру.
Зауважимо, що законодавство чітко не вимагає, який саме статутний
документ має містити такі дані – статут чи установчий договір;
довідки банків або висновки аудиторських фірм (аудиторів), що
підтверджують формування та розмір сплаченого статутного фонду;
довідку про фінансовий стан засновників страховика,
підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), якщо страховик створений
у формі повного чи командитного товариства або товариства з додатковою
відповідальністю та акціонерного товариства;
правила (умови) страхування, які мають бути пронумеровані,
прошнуровані, засвідчені підписом відповідальної особи і печаткою
страховика. Правила необхідно викладати державною мовою, змістовно,
граматично та логічно. У разі наявності заявник зобов’язаний виправити в
Правилах страхування граматичні та стилістичні помилки. За умов
проведення страховиком зовнішньоекономічних операцій страхування
(перестрахування) правила страхування перекладаються англійською чи
іншою мовою. Тексти таких перекладів слід завіряти відповідно до вимог
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законодавства. До Правил страхування додатково встановлюються такі
вимоги:
назва Правил страхування має містити слово ―добровільного ‖.
поняття, що використовуються у Правилах страхування, мають
відповідати вимогам відповідних нормативно-правових актів. У разі потреби
застосування понять, невизначених у відповідних нормативно-правових
актах, слід дати їх тлумачення.
Вимоги до здійснення страхової діяльності.
Розглянемо нормативні вимоги стосовно здійснення страхової
діяльності, а саме:
1.
вимоги щодо організаційно-правової форми;
2.
статутного фонду;
3.
досвіду роботи, керівництва та технічного забезпечення;
4.
забезпечення платоспроможності;
5.
формування, обліку та розміщення страхових резервів;
6.
проведення фінансового моніторингу;
7.
правил страхування.
Страховик створюється в організаційно-правовій формі акціонерного,
повного, командитного товариства або товариства з додатковою
відповідальністю відповідно до Закону України ―Про господарські
товариства‖ від 19вересня1991р. №1576-XII. Як бачимо, найбільш поширена
організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю –
не може використовуватися для здійснення страхової діяльності. Учасників
страховика має бути не менше трьох.
Слід зауважити, що підприємства, установи та організації не можуть
стати страховиками шляхом внесення змін до установчих документів за
умови, що вони попередньо займалися іншим видом діяльності, навіть у разі
дотримання вимог законодавства.
Одним із найважливіших показників на страхових ринках, що
розвиваються, вважається статутний фонд. Тому наступною вимогою є
сплачений статутний фонд. Мінімальний розмір статутного фонду
страховика, який працює з іншими видами страхування ніж страхування
життя, встановлюється в сумі, еквівалентній 1млнєвро, а для страховика,
який займається страхуванням життя, – 1,5 млн. євро за обмінним курсом
валюти України. Наголосимо, що логічним було б застосовувати до
страховиків ті вимоги, які створились до моменту набрання чинності
вимогами п.3 розділу 5 Закону про страхування в новій редакції. Норми
Закону про страхування передбачають, що страховики, які створились до
моменту набрання чинності Законом ―зобов’язані сформувати свої статутні
фонди відповідно до вимог ст.30 Закону про страхування в такому порядку:
– страховики, які здійснюють інші види страхування ніж страхування
життя, впродовж двох років з дня набрання чинності цим Законом –
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500тис.євро, впродовж трьох років з дня набрання чинності цим Законом –
1млн. євро‖.
Таким чином, відповідно до п.3 Прикінцевих положень Закону про
страхування страховики, які здійснюють інші види страхування ніж
страхування життя, та зареєстровані до 7листопада 2001р. (дата
опублікування Закону про страхування в газеті ―Голос України‖ №207 та
―Урядовий кур’єр №205), зобов’язані сформувати свої статутні фонди у
розмірі, не меншому ніж 500тис.євро до 7листопада2003р., та в розмірі
1млнєвро до 7листопада2004р.
Статутний фонд страховика має формуватися виключно грошима.
Допускається формування статутного фонду страховика цінними паперами,
що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку,
визначеному Комісією, але не більше ніж 25% загального розміру статутного
фонду. Забороняється використовувати для формування статутного фонду
векселі, кошти страхових резервів, бюджетні кошти, а також кошти, одержані
в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи.
Загальний розмір внесків страховика до статутних фондів інших
страховиків України не може перевищувати 30% його власного статутного
фонду. Водночас розмір внеску до статутного фонду окремого страховика не
може перевищувати 10%.
Ліцензії на конкретний вид обов’язкового страхування видаються,
якщо страховик має досвід здійснення добровільного страхування не менше
ніж два роки, якщо інше не передбачено законодавством (під досвідом слід
розуміти наявність упродовж усього зазначеного періоду чинної ліцензії і
чинних договорів страхування). На підтвердження вимог цього пункту
надаються відповідні копії договорів страхування. З огляду на цю вимогу
страховики, які тільки розпочинають свою діяльність, можуть отримали
ліцензії лише на добровільні види страхування, а по завершенні двох років
практичної діяльності, а не з моменту державної реєстрації, намагатися
отримати ліцензії на обов’язкові види страхування. Також страховик та його
відокремлені підрозділи мають бути забезпечені комп’ютерною технікою і
програмним забезпеченням та комунікаційними засобами, що відповідають
установленим вимогам, до речі, яким саме – не уточнюється. Дані вимоги не
встановлені Законом про страхування, однак передбачені Розпорядженням
про ліцензійні умови.
Закон містить також вимоги до керівних осіб страховика. Так, голова
виконавчого органу та його перший заступник повинні мати вищу юридичну
або економічну освіту, а головний бухгалтер – вищу економічну освіту.
Однією з гарантій здатності страхової компанії відповідати за своїми
зобов’язаннями перед страхувальниками є фінансова надійність страховика,
під якою розуміють спроможність страховика виконувати свої зобов’язання,
прийняті за договорами страхування та перестрахування у випадку впливу
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несприятливих чинників. Саме тому ст.30 Закону про страхування визначає
необхідність забезпечення платоспроможності страховиків.
До умов платоспроможності належать:
1.
наявність сплаченого статутного фонду та гарантійного фонду
страховика;
2.
створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат
страхових сум і страхових відшкодувань;
3.
перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика
над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.
Вимоги щодо формування, обліку та розміщення страхових резервів
встановлює ст.31 Закону про страхування. Страхові резерви утворюються
страховиками з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і
страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування).
Порядок ліквідації страхової компанії.
Відповідно до Господарського кодексу України та Законів України
«Про господарські товариства» і «Про страхування», страхова компанія може
припинити свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання,
поділу, виділення, перетворення) чи ліквідації. Реорганізація страхової
компанії здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством
України, з урахуванням особливостей забезпечення правонаступництва щодо
укладання договорів страхування, встановлених Нацкомфінпослуг.
Реорганізація страхової компанії не повинна призвести до збиткової
діяльності компанії-правонаступника, порушення ним виконання вимог щодо
формування статутного фонду, економічних нормативів, виникнення
становища, що загрожує інтересам страхувальників і кредиторів.
Злиття передбачає припинення діяльності двох чи кількох виключно
страхових компаній як юридичних осіб і передачу всіх майнових прав та
обов’язків іншій страховій компанії-юридичній особі на правах філії чи без
відкриття філії.
Приєднання передбачає припинення діяльності однієї страхової
компаніїяк юридичної особи та передачу всіх майнових і немайнових прав та
обов’язків іншій страховій компанії – на правах філії чи без відкриття філії.
Сьогодні у світі спостерігаються тенденції страхового капіталу, що
проявляється у злитті та придбанні компаній зі страхування та
перестрахування і формування на цій основі транснаціональних страхових
товариств.
Поділ передбачає припинення діяльності однієї страхової компанії як
юридичної особи та передачу за розподільним актом (балансом) у
відповідних частинах усіх її майнових та немайнових прав і обов’язків
кільком страховим компаніям-юридичним особам, які створюються
внаслідок реорганізації.
Виділення передбачає створення страхової компанії-юридичної
особи(або кількох страхових компаній), до яких за розподільним актом
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(балансом) у відповідних частинах переходять майнові та немайнові права і
обов’язки страхової компанії-юридичної особи, що реорганізується. На
практиці часто замість виділення проводять заснування нових страхових
компаній, оскільки це значно простіше і потребує менше витрат.
Перетворення передбачає:
- зміну організаційно-правової норми товариства, у вигляді якого була
створена страхова компанія. При цьому до нової страхової компанії усі
майнові та немайнові права і обов’язки компанії, що реорганізується.
Наприклад, реорганізація страхової компанії у вигляді приватного
акціонерного товариства у публічне акціонерне товариство;
- перепрофілювання страхової компанії у страхового посередника за
умови погашення ним своїх майнових і немайнових зобов’язань перед
страхувальниками та перестраховиками. На практиці це є одним із способів
вирішити проблему недостатнього розміру статутного фонду.
Реорганізація (санація) страхової компанії проводиться у разі
рішення вищого органу страхової компанії або на вимогу Нацкомфінпослуг у
зв’язку із застосуванням санкцій за порушення страхового законодавства.
Якщо страхова компанія створена у вигляді акціонерного товариства, то для
прийняття такого рішення необхідно, щоб за нього проголосували не менше
ніж 75% акціонерів, присутніх на зборах. Нацкомфінпослуг може прийняти
таку вимогу у разі невиконання страховою компанією зобов’язань перед
страхувальниками протягом трьох місяців, або недосягнення страховою
компанією визначеного чинним законодавством розміру статутного фонду,
або при настанні інших випадків, визначених законодавством України.
Реорганізація
(санація)
страхової
компанії
за
рішенням
Нацкомфінпослуг передбачає:
- реорганізацію у страхового посередника відповідно до нормативних
актів, що регулюють діяльність страхових посередників;
- об’єднання кількох страхових компаній із визначенням порядку
передачі страхових зобов’язань за умови згоди на це власників компанії;
- залучення до числа учасників страхової компанії інших компаній (у
тому числі іноземних страхових компаній) за умови проведення ними всіх
розрахунків за зобов’язаннями та боргами страхової компанії, строк сплати
яких уже настав.
Виключення страхової компанії з державного реєстру суб’єктів
підприємницької діяльності органами державної влади і органами місцевого
самоврядування у зв’язку з його реорганізацією здійснюється тільки після
внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру страховиків
(перестраховиків).
Не допускається ліквідація страхової компанії з метою уникнення нею
виконання своїх обов’язків перед страхувальниками. Процес ліквідації
страхової компанії проходить під контролем Нацкомфінпослуг.
Припинення діяльності страхової компанії можливе у випадках:
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- за рішенням вищого органу страхової компанії;
- на підставі рішення суду за поданням органів, що контролюють
діяльність страхової компанії (наприклад, Нацкомфінпослуг), у разі
систематичного або грубого порушення законодавства. Нацкомфінпослуг
при порушенні страховою компанією чинного законодавства та нормативних
документів має право призупинити ліцензію на здійснення страхової
діяльності, а в разі грубого порушення законодавства анулювати ліцензії на
страхування. Анулювання ліцензії веде до ліквідації компанії;
- на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому
Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом»;
- з інших підстав, передбачених установчими документами страхової
компанії.
Ліквідація страхової компанії проводиться призначеною нею
ліквідаційною комісією, а у разі припинення діяльності компанії за рішенням
суду – ліквідаційною комісією, що призначається судом. У разі визнання
страхової компанії банкрутом її ліквідація проводиться згідно з
ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України «Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Із дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження з управління справами страхової компанії. Кошти, що
належать страховій компанії, включаючи виручку від розпродажу майна при
ліквідації, після розрахунків з оплати праці осіб, які працюють на умовах
найму, та виконання зобов’язань перед бюджетом, банками, власниками
облігацій, випущених компанією та іншими кредиторами, розподіляються
між власниками страхової компанії у порядку і на умовах, передбачених
законодавством України та установчими документами компанії, у
шестимісячний строк після опублікування інформації про ліквідацію.
У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості кошти
страхової компанії не підлягають розподілу між учасниками до вирішення
цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.
Ліквідація товариства вважається завершеною, а страхова компанія
такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до
державного реєстру. При цьому слід враховувати, що виключення страхової
компанії з державного реєстру суб’єктів підприємницької діяльності
органами державної влади і органами місцевого самоврядування у зв’язку з
ліквідацією здійснюється тільки після внесення відповідних змін до Єдиного
державного реєстру страховиків (перестраховиків).
1.3 Сутність і завдання страхового менеджменту. Структура та
функції страхового менеджменту. Принципи управління страховою
компанією. Особливості страхового менеджменту. Удосконалення
управління в страхових організаціях як важлива умова їх розвитку й
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підвищення ефективності діяльності. Активізація використання
зарубіжного досвіду в розбудові механізму управління страховими
компаніями.
Сутність і завдання страхового менеджменту.
Під страховим менеджментом слід розуміти професійне управління
страховою діяльністю страхової компанії, яке здійснюється в умовах
ринкових відносин і спрямоване на отримання максимального прибутку при
раціональному використанні всіх наявних ресурсів. Страховий менеджмент
вивчає найбільш раціональні технології управління страховими компаніями,
а також управління іншими професійними учасниками страхового ринку.
Цілі страхового менеджменту обумовлені цілями функціонування
акціонерної страхової компанії в умовах певного економічного
середовища(страхового ринку). Можна виділити загальні (економічні) і
специфічні (соціальні) цілі страхового менеджменту.
Загальні (економічні) цілі пов'язані з головними причинами створення
акціонерної страхової компанії. Такі цілі відбиваються в статуті страховика.
Вони формулюються як захист майнових інтересів юридичних і фізичних
осіб шляхом здійснення страхової діяльності, спрямованої на отримання
прибутку на вкладений капітал на користь акціонерів страхової компанії.
Страхова діяльність – це відносини, які формуються з приводу захисту
майнових інтересів юридичних і фізичних осіб при настанні певних подій
(страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються із
сплачуваних ними страхових внесків (страхових премій). Найважливішою
економічною метою акціонерної страхової компанії, виступаючої як
комерційна організація, є забезпечення максимального прибутку.
Специфічні (соціальні) цілі страхового менеджменту передусім
пов'язані необхідністю якнайповнішого задоволення страхових потреб
клієнтури страхової компанії, а також створення оптимального набору
страхових продуктів, адекватно тим, що відповідають наявним страховим
інтересам. Одночасно повинні бути забезпечені відповідний страховий
захист вказаних майнових інтересів, а також належний рівень
обслуговування клієнтури акціонерної страхової компанії. Для цього система
управління повинна мати в своєму розпорядженні маркетингові дослідження
продуктового і цінового страхового ринку, відповідні інформаційні розробки,
учбові програми, що дозволяють розвивати навички фахівців (і особливо
страхових агентів) в спілкуванні з потенційними клієнтами акціонерної
страхової компанії. Соціальний аспект цілей страхового менеджменту
полягає також в конкретних економічних гарантіях малому і середньому
бізнесу, а також створенні нових робочих місць у сфері страхування
(страхова експертиза, страховий маркетинг, аквізиція тощо). У широкому
економічному контексті акціонерна страхова компанія є громадським
інститутом, який покликаний тісно пов'язувати свою діяльність із загальним
господарським розвитком і тим самим зміцнювати ресурсну основу
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подальшого розширення власних операцій.
Економічні і соціальні цілі акціонерної страхової компанії визначають
завдання страхового менеджменту. Серед основних завдань страхового
менеджменту можна виділити наступні:
Створення
економічного
механізму
управління
прибутковістю акціонерної страхової компанії – управління обсягом і
структурою активних і пасивних операцій страхової компанії, вартістю акцій,
а також доходами і витратами страховика;
Управління ліквідністю при оптимізації обсягу прибутку –
управління грошовими потоками, організація контролю за станом
високоліквідних активів, прогнозування ліквідної позиції страхової компанії;
Управління ризиками, властивими конкретним об'єктам
страхування, відносно яких відбувається укладення відповідних договорів
страхування – розробка методології оцінки різних страхових ризиків, ведення
статистики страхових випадків і супроводжуючих їх ризикових обставин,
стандартизація управлінських процедур відносно наявних страхових ризиків;
Управління персоналом акціонерної страхової компанії –
забезпечення максимальної реалізації його потенційних можливостей.
Передбачає організацію внутрішньо фірмового навчання, впровадження
ефективної системи оплати праці і моральних стимулів, внутрішнього
контролю (аудиту) тощо. Цілеспрямована дія на людську складову,
орієнтована на відповідність можливостей персоналу страхової компанії
обраним цілям, стратегії і умовам розвитку страхової організації.
Структура та функції страхового менеджменту.
Суть страхового менеджменту розкривається в його функціях. Під
функціями страхового менеджменту слід розуміти конкретні види
управлінської діяльності, які здійснюються спеціальними прийомами і
способами, а також відповідна організація роботи і контроль діяльності
страхової компанії.
Найбільш
загальними
функціями
є
планування,організація,мотивація і контроль. Реалізація сукупності цих
функцій представляє суть процесу управління страховою компанією. Функції
забезпечуються двома типами з’єднувальних процесів – інформаційними
комунікаціями і ухваленням управлінських рішень.
Планування є початковим етапом процесу управління. Його реалізація
передбачає ухвалення рішення про те, що, як, коли і кому потрібно зробити.
За допомогою функції планування досягається єдність і координація зусиль
персоналу страхової компанії. Решта функцій забезпечує реалізацію
встановленого плану.
Функція організації полягає в підготовці всього необхідного для
реалізації плану. Організація роботи передбачає з'єднання в єдине ціле
матеріально-технічної і фінансової бази із трудовими ресурсами страхової
компанії. Передбачає делегування повноважень (має право ухвалювати
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рішення і використовувати ресурси страхової компанії) конкретними
страховими працівниками, а також пристосування організаційної структури
страхової компанії до завдань, які повинна вирішувати страхова організація.
Функція мотивації означає чітко сформоване у страхових працівників
бажання виконати встановлені вимоги керівництвом страхової компанії в
повному обсязі з потрібною якістю. Забезпечується оптимізацією процесу дії:
підтримка найкращого співвідношення між результатом і витратами на його
досягнення. Основні засоби мотивації – це накази і розпорядження, що
стосуються виконання роботи.
Функція контролю забезпечує зіставлення запланованого і реально
одержаного результату. Під контролем розуміється процес управління,
спрямований на виявлення кількісних і якісних відхилень від запланованих
показників.
Найважливішими
компонентами
контролю
слугують
встановлення стандартів, зіставлення досягнутого за деякий період із тим, що
було заплановане, а також вказівка на способи виправлення помилок.
Існує декілька форм контролю. Розрізняють повний і вибірковий
контроль. Повний контроль використовується в тих ситуаціях,коли
необхідно перевірити діяльність всіх працівників, наприклад, звітність всіх
страхових агентів. Вибірковий контроль застосовують, коли повний контроль
з яких-небудь причин неможливий. Крім того, прийнято розрізняти такі
форми контролю як попередній,поточний і наступний.
У теперішній час всього більшого і більшого поширення набуває
концепція контролінгу. У відповідність з цією концепцією функція
контролю покладається на особливий підрозділ, який забезпечує систему
постійної оцінки діяльності страхової компанії загалом.
Всі функції управління, що відображають сутність страхового
менеджменту тісно взаємозв'язані і взаємозалежні. Специфіка страхового
менеджменту обґрунтовується особливостями страхової діяльності. Процес
продажу страхових полісів завжди передбачає безпосередній контакт із
майбутнім страхувальником, унаслідок чого операційні технології
піддаються стандартизації. Робота страхового агента, на якого, в основному,
лягає навантаження по укладенню договорів страхування вимагає творчого
підходу, а її результативність багато в чому визначається його особистими
якостями, знаннями страхової справи, а також психології спілкування із
потенційними страхувальниками. Страхові посередники виступають ланкою,
що зв'язує страхувальника і страховика відповідним договором страхування,
і тому володіють найбільшим обсягом інформації про страхові інтереси і
переваги клієнтури. Це зумовлює можливість виникнення нових
організаційних форм продажу страхових полісів, сприяє формуванню
страхової пропозиції, що відповідає наявним запитам клієнтури і є
привабливим для потенційних страхувальників. Останнім часом намітилася
нова тенденція надання додаткових сервісних послуг страхувальникам, що
уклали договір страхування конкретного виду. Все це посилює
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конкурентоспроможність страхових компаній і забезпечує рішення задач
щодо розвитку страхування.
Принципи управління страховою компанією.
Органи управління страховою компанією визначаються залежно від
того, на яких принципах створена організація. На українському страховому
ринку переважна більшість страхових компаній має статус акціонерного
товариства.
Згідно Закону України "Про господарські товариства", вищим органом
управління акціонерним товариством є загальні збори акціонерів. Їх
скликають засновники компанії після фундаментальної підготовчої роботи.
До компетенції загальних зборів акціонерів належать:
• затвердження статуту компанії і всіх змін до нього, включаючи розмір
статутного фонду;
• прийняття рішення щодо виду, кількості та вартості акцій, що
підлягають продажу або викупу;
• затвердження річного звіту, зокрема розподіл прибутків і порядок
покриття збитків компанії;
• обрання наглядової ради, ревізійної комісії, голови та членів
правління товариства;
• прийняття у разі необхідності рішення про зміну статусу
акціонерного товариства (із закритого на відкрите або навпаки);
• ухвалення рішення про ліквідацію товариства.
Спостережна рада обирається з числа акціонерів у кількості від трьох
до дев'яти осіб Цей орган контролює стан справ у компанії в період між
загальними зборами акціонерів. Правління страхової компанії є виконавчим
органом, який керує роботою компанії відповідно до повноважень,
визначених статутом компанії і положенням про правління. Спектр питань,
які вирішуються правлінням, дуже широкий. Це планування діяльності,
розставляння відповідальних кадрів, у тому числі затвердження генерального
директора а тому головного менеджера компанії (у переважній більшості
товариств ця посада окремо не вводиться, а її функції виконує голова
правління), а також кошторису, інвестиційної політики компанії. Голова
правління може виконувати одночасно функції і голови Ради директорів.
Дозволяється також поєднувати в одній особі посади голови правління і
головного менеджера. Президент - це посада, яка за ієрархією йде після
голови правління. Важлива особливість: якщо президент є одночасно і
головним менеджером, то за рангом він може бути вищим голови правління.
Залежно від того, на кого покладено функції управління оперативною
діяльністю компанії - голову правління чи президента, - призначаються їхні
заступники або віце-президенти. Їх кількість і розподіл обов'язків
визначаються потребами кожної компанії. При керівних органах компанії є
секретаріат, на який покладаються важливі функції з контролю за
виконанням їх рішень. Ревізійна комісія - контрольний орган страховика,
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який відстежує виконання статуту, рішень загальних зборів акціонерів,
додержання чинного законодавства останні роки ревізійні комісії
контактують з аудиторами, що дозволяє підвищувати професійний рівень
перевірок і висновків.
Особливості страхового менеджменту. Удосконалення управління
в страхових організаціях як важлива умова їх розвитку й підвищення
ефективності діяльності.
Згідно Закону України «Про страхування» від 07.03.96, 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.
До особливостей підприємницької діяльності в страхуванні належать:
- надання страхових послуг можливе лише юридичними особами, які
занесені до державного реєстру фінансових установ і отримали від
Уповноваженого органу
відповідну ліцензію. Страховики позбавлені
можливості займатися іншими видами діяльності крім страхування і
фінансових операцій, зумовлених забезпеченням страхової справи.
- існує чіткий розподіл компаній на такі, що можуть здійснювати
страхування життя і такі, що забезпечують інші види страхування. Компанії
зі страхування життя мають справу з потоками так званих «довгих грошей»;
- умови надання страхових послуг регламентовані правилами
страхування, Останні, як і методика розрахунку страхових тарифів,
попередньо узгоджуються з Нацфінпослуг.
- виручка від реалізації страхових послуг на відміну від надходжень в
інших підприємницьких структурах надходить здебільшого до початку дії
договорів страхування. Ці кошти переважно зараховуються в резерви
страховика. До використання за цільовим призначенням резерви СК і власні
тимчасово вільні кошти вкладають в інвестиційні проекти і отримують за це
певний зиск.
- стосовно страховиків існують нормативи платоспроможності, яких
необхідно дотримуватися при формуванні портфелю страхових зобов’язань.
Страхові організації мають дбати про те, щоби на будь-яку дату наявних
ресурсів було достатньо для покриття можливих претензій.
- особливістю підприємницької діяльності в страхуванні є тісні
взаємозв’язки між страховиками. Підключення декількох страховиків до
страхування одного високо коштовного об’єкту або передача частини ризику
в перестрахування підвищує надійність страхування, розширює ємності
страховиків і ринку в цілому.
- страхова діяльність вимагає висококваліфікованих фахівців
спроможних якісно виконувати специфічні для цієї галузі роботи (актуарії,
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андирайтери, аварійні комісари, асистанс, різні експерти, брокери, фахівці з
перестрахування, фінансів СК тощо). Зараз відчувається нестача таких
кадрів, що серйозно гальмує розвиток страхової справи.
Роль розширення страхової діяльності:
- Страхування майнових ризиків і розширення страхування
відповідальності, спрямовані на підтримку розвитку комерційної діяльності.
Від її стану залежить задоволення потреб споживачів у матеріальних благах,
наповнення дохідної частини бюджету.
- Страхування є важливою ланкою формування всієї системи
економічної безпеки. Така роль стає реальною тільки за належного рівня
розвитку страхової справи.
- Можливості страхування зростають із розширенням кола
страхувальників, а це, у свою чергу, підвищує вимоги до фінансового
потенціалу страховиків.
- Чим вищий коефіцієнт освоєння страхового поля та чим більша
концентрація страхових фондів, тим кращі можливості для зниження ціни
страхування.
Середній клас - найбільш активний споживач страхових послуг
Досвід свідчить, що активність використання страхування суттєво
зростає в міру підвищення питомої ваги в суспільстві середнього класу. Зараз
в Україні він складає біля 10%, в ЄС – 65%.
Основна

Фінансова

Інвестиційна

діяльність

діяльність

діяльність

Проведення операцій
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Проведення операцій
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розміщенням

Операції, пов’язані із
викори станням
залученого капіталу

Операції, пов’язані із
інвестуванням
власних коштів

Операції, пов’язані із
формуванням та
використанням
власного капіталу

Операції, пов’язані із
інвестуванням
залучених коштів

Рис.1 – Види діяльності страховика
Роль активізації страхового підприємництва:
- У страхуванні створюються значні резерви грошових ресурсів, які
стають джерелом зростання інвестицій в економіку. Грошові резерви тим
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відрізняються від натуральних, що вони навіть і тоді, коли тимчасово
виходять із обігу коштів конкретного підприємства-власника, не перестають
«працювати» на нього та економіку країни в цілому.
- Акумульовані у страхових компаніях ресурси через систему
інвестування сприяють розширенню виробництва або прискоренню
виконання інших програм. Це вигідно страхувальникам, страховим
компаніям, банкам та іншим підприємницьким структурам і державі.
- Розвиток страхування відкриває можливості нарощування нових
робочих місць. Досвід країн з розвинутим страхуванням свідчить, що на
роботу в страхові структури залучається від 1 до 2% працездатного
населення. Зараз цією справою займається дещо більше 50 тис. працівників.
У сусідній Польщі їх майже в 6 разів більше.
Активізація використання зарубіжного досвіду в розбудові
механізму управління страховими компаніями.
Досвід більшості країн засвідчує, що на вищому етапі свого розвитку
страхування об’єктивно потребує виходу за межі країни. Це вигідно
страховикові — ризики територіально розосереджуються, зростає обсяг
продажу полісів, а отже, підвищується можливість одержання прибутку.
Певні переваги очікують і на страхувальників: можливість отримання
страхових послуг вищої якості і за порівняно нижчу плату та в необхідному
регіоні.
Аналізуючи світові ринки страхування, необхідно звернути увагу на
зростання страхових послуг в умовах глобалізації суспільного розвитку.
«Глобалізація (від global — всезагальний, такий, що охоплює всю земну
кулю) складний багатогранний процес, який стосується всіх сторін
суспільного розвитку і втілюється в зростаючій взаємозалежності країн світу
в результаті формування єдиного всесвітнього господарського організму»[9].
Виходячи з цього тлумачення терміна «глобалізація», можна сказати, що
процес глобалізації є об’єктивним явищем і його слід розглядати як тривалий
період розвитку суспільства на майбутнє. Він може охоплювати декілька
століть, або й тисячоліття. Вплив цього процесу на розвиток страхових
відносин буде постійно посилюватися.
Під впливом глобалізації розширюється лібералізація соціальнополітичної сфери, удосконалюються ринкові відносини в економіці,
трансформується виробництво і ринок праці, відбувається технологічне
оновлення в засобах масової інформації. Такі явища не оминають і Україну.
Головне завдання українського страхового ринку полягає в тому, щоб
своєчасно виявити зміни, виробити стратегічні рішення, які повинні
ефективно використовувати переваги глобалізації світової економіки, що
потребує виважених кроків у напрямі розширення економічних відносин.
Глобалізацію можна визначити як найвищу стадію інтернаціоналізації.
Під нею розуміють сукупність таких процесів і явищ, як транскордонні
потоки товарів, послуг, капіталу, технології, інформації і міждержавне
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переміщення людей. Глобалізація охоплює також територіальну та
інституціональну інтеграцію ринків, у тому числі і страхового. Усе це
вимагає розв’язання питань, для яких потрібна всесвітня співпраця.
Глобалізація страхових відносин поступово долає законодавчі й
економічні бар’єри між національними страховими ринками, що відбувається
під впливом змін у світовій економіці, й має на меті сформувати єдиний
страховий простір. Це явище відбивається в концентрації страхового й
перестрахового капіталу (злиття страхових організацій, формування
транснаціональних страхових та перестрахових товариств); зрощенні
банківського та страхового капіталу (формування транснаціональних
фінансових груп); концентрації на ринку страхових посередників
(формування системи мегаброкерів) та споживачів страхових послуг; зміні
попиту на «масові» страхові послуги.
Тому, на нашу думку, завдання які пов’язані з глобалізацією страхових
відносин, зумовлюють необхідність регулювання процесів для адаптації всіх
суб’єктів страхових відносин до нових умов їх діяльності.
Взаємодія України зі світовим страховим простором може, на наш
погляд, реалізовуватися в кількох варіантах:
- страховий ринок України може згодом увійти до європейського
страхового суперблоку;
- страховий ринок України може брати участь одразу у двох блоках —
європейському та країн СНД. Проте цей напрям є актуальним до тих пір,
поки всі країни не стануть членами СОТ;
- страховий ринок України матиме змогу запроваджувати новітні
страхові технології.
Отже, під час дослідження стану й тенденцій розвитку світових
страхових ринків, на нашу думку, необхідно відзначити активну
концентрацію страхового капіталу й інтернаціоналізацію страхової справи.
Цей процес особливо широко охопив європейський страховий ринок.
Держави, що входять до ЄС, поетапно усувають розбіжності в законодавстві
своїх країн, що дає змогу ідентично регулювати страхову і фінансову
діяльність страхових компаній, гарантії і пільги страхувальників.
Оскільки обмеження глобалізації є нереальним, то єдино правильний
варіант дій за цих умов — вироблення нових підходів щодо регулювання
процесів на національному страховому ринку, формування ефективних
моделей управління страховими відносинами.
Оперативне реагування на ймовірні суттєві зміни в страховій діяльності
забезпечуватиме поступове звуження сфери використання фіскальних
механізмів регулювання страхових відносин за рахунок максимального
зменшення податкового навантаження на фінансову діяльність страховиків
на основі запровадження принципів оподаткування, які діють у страховому
бізнесі в країнах ЄС.
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Разом з розвитком ринкових відносин, переходом майна та засобів
виробництва з державної і комунальної власності до приватних осіб,
поширенням питомої ваги малого та середнього підприємництва
підвищується й ділова активність населення.
Усім відомо, що, наприклад, автомобіль є джерелом підвищеної
небезпеки. В Європі страхування цивільно-правової відповідальності введено
ще в повоєнні роки, а в Україні порівняно нещодавно.
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних
засобів у всьому світі є прийнятним і надійним механізмом соціального
захисту потерпілих у ДТП, апробованим практикою більшості країн світу.
Запровадження в Україні такого страхування сприятиме інтеграції
українського страхового ринку до міжнародної системи автострахування
«Зелена картка».
Розробники законодавчих актів про «автоцивілку» відштовхувалися від
західного досвіду механізму страхування цивільно-правової відповідальності
власників авто. Проте не слід забувати, що ми все ж таки маємо власний
менталітет, інші авто та нижчий рівень доходів. Чинне страхове
законодавство лише частково вирішує в Україні проблеми відшкодування
збитків потерпілій в ДТП стороні та захистом матеріальних інтересів
власників авто.
Обнадійливою є зміна умов оподаткування автовласників. Так званий
транспортний збір, який багато років не залежав від інтенсивності
використання автомобілів, нині включено до вартості пального. Сьогодні
кожний автомобіліст буде сплачувати до бюджету тим більше коштів, чим
більше він купив пального. Загалом це правильно. Викликає сумнів лише те,
настільки ці кошти будуть використані за призначенням, тобто на
будівництво і облаштування автомобільних шляхів.
У багатьох країнах у результаті багаторічної практики учасники
автотранспортного руху дійшли висновку, що вину за ДТП краще вважати
двосторонньою, ніж розбиратися в суді. За таких умов сторони мають лише
обмінятися реквізитами своїх страхових полісів і не витрачати дорогоцінного
часу й коштів на доведення своєї невинуватості. У цьому напрямі діятиме й
прийняте рішення про запровадження європейського протоколу про ДТП і в
Україні.
Перспективним напрямом розвитку страхової індустрії є створення
страхових груп. їх основними завданнями є:
- опрацювання і здійснення єдиної стратегії розвитку страхування та
адекватної цьому завданню фінансової, інвестиційної та соціальної політики
учасників групи;
- організація централізованого страхового резервного фонду.
Учасники страхових груп застосовують єдині правила відповідних
видів страхування та страхові тарифи. На ринку добре відомі такі страхові
групи, як «ТАС», «АСКА», «РZU Україна», «Універсальна», «Лемма» та ін.
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В Україні є групи страхових компаній, які створені за підтримки банків
і тісно з ними співпрацюють. Вони активно розвивають як програми
bancassurance, так і небанківське страхування.
Позитивним є збільшення кількості страхових компаній з іноземним
капіталом. Нині їх в Україні понад 70.
Можна виокремити такі основні причини концентрації та централізації
страхового ринку, зокрема, в столиці:
• перенасичення українського ринку малими та середніми компаніями,
які неспроможні підняти серйозно рівень статутного капіталу;
• потреба в нарощуванні власного капіталу з метою взяття на власне
утримання відносно великих ризиків;
• бажання страховиків розширити географію своєї діяльності,
диверсифікувати ризики та збільшити надходження платежів;
• консолідація страхового, банківського та промислового капіталу, що
призводить до формування крупних фінансово-промислових груп та
«фінансових супермаркетів»;
• прагнення скоротити витрати на ведення справи, що є однією з умов
збереження конкурентоспроможності страховика;
• активний вихід на ринок іноземного капіталу, що призводить до
зростання конкуренції, підвищення якості послуг;
• концентрація страховиків та їх мережі в промислово розвинутих
регіонах країни, де існує підвищений попит на страхові послуги.
Процеси злиття та поглинання компаній надалі будуть посилюватися,
що сприятиме концентрації страхових платежів у лідерів страхового ринку. У
цьому важлива роль належить тому факту, що Україна стала повноправним
членом СОТ. Вступ до СОТ означає: лібералізацію торгівлі між країнами;
ліквідацію будь-яких форм дискримінації в торговельних відносинах;
формування конкурентного середовища та створення сприятливих умов для
руху капіталу і розвитку підприємництва, у тому числі й страхового.
На думку експертів, найближчим часом поряд з інтенсивним розвитком
автотранспортного страхування в результаті проведення економічних реформ
в Україні отримають серйозні імпульси для розвитку накопичувальне
страхування життя, медичне страхування, пенсійне страхування, страхування
майна, особливо фізичних осіб.
Співпраця зі страховиками європейських країн призведе до серйозного
посилення конкуренції, але водночас зменшиться недобросовісна
конкуренція. Уважається, що іноземці приносять не лише значні капітали,
але й нові технології страхування.
Розраховувати на успішну роботу на ринку зможуть лише ті вітчизняні
страховики, які здатні:
- наростити частку українського капіталу в фондах компаній;
- розробити нові страхові продукти і технології та активізувати
маркетингову діяльність;
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- розширити кооперацію між страховиками щодо створення пулів.
Лише за умови формування та реалізації цільової кадрової політики,
зростання замовлення страховиків на підготовку кадрів у ВНЗ можна
забезпечити ринок необхідними фахівцями.
Вступ до СОТ має позитивні і негативні наслідки, але беззаперечним є
те, що країна прямуватиме швидкими темпами до запровадження
міжнародних стандартів страхової справи. Це добре позначиться на
реформах країни і в інших напрямах.
Серед позитивних результатів:
- підвищення капіталізації та ємності страхового ринку;
- залучення іноземних інвестицій у розвиток страхової інфраструктури;
- впровадження нових технологій і ноу-хау;
- зростання якості послуг та розширення їх асортименту;
- зниження страхових тарифів;
- підвищення рівня конкуренції та інтенсифікація діяльності
вітчизняних операторів;
- оптимізація грошових потоків при перестрахуванні та ліквідація
тіньових схем.
Активний розвиток страхування сприяє зростанню інвестиційної
привабливості країни, що приведе до створення нових робочих місць, до
підвищення добробуту населення.

