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ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
2.1. Страховий ринок України: його структура, стан та держав-не
регулювання
Перехід до розвиненої економіки об'єктивно зумовлює зростання потреби
у страховому захисті усіх суб'єктів ринку, а таку потребу, у свою чергу, може
забезпечити ефективне функціонування ринку страхових послуг (страхового
ринку).
У сучасному розумінні принципової відмінності
у вживанні
словосполучень «страхо-вий ринок» та «ринок страхових послуг» не існує: у
нормативній, науковій, навчальній лі-тературі та у публіцистиці вони
вживаються тотожно.
Наприклад, у Законі України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» вживається словосполучення «ринок
страхових послуг», проте у Розпо-рядженні КМУ «Про схвалення Концепції
розвитку страхового ринку України», вживається словосполучення «страховий
ринок».
Ринок страхових послуг (страховий ринок) – це особлива сфера
грошових відносин, де об'єктом купівлі-продажу виступає специфічний товар –
страхова послуга, що надається страхувальнику, і на якому фор-муються попит
і пропозиція на неї. Ціна на страхову послугу формується на основі конкуренції
і відображається у страховому тарифі. Ринок стра-хових послуг, у свою чергу, є
складовою ринку фінансових послуг.
Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» (ст. 1, п. 6), ринки фінансових послуг
– сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання та
споживання певних фінансових послуг. До ринків фі-нансових послуг належать
професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових пос-луг,
інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що
забезпечу-ють обіг фінансових активів.
Загальну структуру страхового ринку можна зобразити у вигляді схеми
(рис. 1.1).
Головними учасниками (суб’єктами)страхового ринку є страхо-вики
(як продавці послуги) та страхувальники (як покупці). Іншими учас-никами є:
страхові посередники (агенти та брокери), професійні пере-страховики,
об'єднання страховиків, товариства взаємного страхування,
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Рис. 2.1. Структура страхового ринку України
професіонали страхового ринку (оцінювачі ризиків, оцінювачі збитків, ак-туарії
тощо). Крім того, залежно від окремих видів страхування, у страхо-вих
відносинах беруть участь застраховані особи, вигодонабувачі та лі-кувальнопрофілактичні установи.
Контролює взаємодію учасників страхового ринку спеціальний уповноважений орган державної виконавчої влади з нагляду за страховою
діяльністю –Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг (скорочено – Нацкомфінпослуг).
Страховий нагляд у кожній країні забезпечується відповідною системою
орга-нів з нагляду за страховою діяльністю.
Так, у Росії створена Федеральна служба страхового нагляду, у Латвії –
Держа-вна страхова інспекція, у Франції – Комісія з контролю за страхуванням,
в Італії – Державний інститут контролю за діяльністю страхових компаній, у
Нідерландах – Палата страхових справ тощо.
В Україні до 2000 року з боку держави наглядом і контролем у
страхуванні за-ймався Комітет у справах нагляду застраховою діяльністю
(скорочено – Укрстрах-нагляд), який підпорядковувався Кабінету Міністрів
України.
З березня 2000 р. по квітень 2003 р. на підставі Указу Президента України
"Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" цю функцію
виконувало Мініс-терство фінансів України (Департамент фінансових установ
та ринків). Департамент здійснював державне регулювання всіх небанківських
фінансових установ.
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З прийняттям нової редакції Закону України «Про страхування» (2001 р.)
державний нагляд у сфері страхування здійснюється Уповноваженим органом
дер-жави та його органами на місцях. До 2003 р. функції цього Уповноваженого
органу продовжувало виконувати Міністерство фінансів України, а з
прийняттям Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» та ви-данням указу Президента України «Про положення
про державну комісії з регулю-вання ринків фінансових послуг України»
функції Уповноваженого органу за нагляду за страховою діяльністю (поряд з
наглядом за іншими небанківськими фінансовими установами) покладено на
Державну комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (скорочено
– Держфінпослуг).
23.11.2011 р. Президент України підписав одночасно два укази: «Про
ліквіда-цію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України» та «Про На-ціональну комісію, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових пос-луг», ліквідувавши Держфінпослуг та утворивши
новий Уповноважений орган – На-ціональну комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових пос-луг (скорочено –
Нацкомфінпослуг).
Головною метою державного регулюваннястрахової діяльності
є забезпечення формування страховиками достатнього обсягу коштів, за
рахунок яких вони зможуть виконати свої зобов'язання перед страхувальниками за будь-яких обставин, тобто забезпечення платоспромож-ності
кожного конкретного страховика.
Державне регулювання розвитку страхового бізнесу здійснюється у
таких напрямах:
– пряма участь держави у становленні системи страхового захисту
майнових інтересів;
– законодавче регулювання (прийняття державою базових законів та
нормативно-правових актів);
– здійснення спеціального нагляду за діяльністю відповідно до ін-тересів
страхувальників та загальнодержавних потреб.
Взаємовідносини страховика й держави будуються на такихпринципах:
– страховик не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава –
зазобов'язаннями страховика;
– не допускається, за винятком обов’язкових видів страхування,
страхування життя, майна громадян, перестрахування, страхування екс-портноімпортних поставок під гарантію держави та діяльності страхових
посередників, будь-яке централізоване регулювання (уніфікація, обме-ження,
обов'язковість тощо) розмірів страхових платежів (тарифів) і страхових сум
(страхового відшкодування), умов укладання страхових договорів,
взаємовідносин страховика та страхувальника, якщо вони не суперечать
законодавству України;
– держава гарантує дотримання й захист майнових та інших прав і
законних інтересів страховиків, умов вільної конкуренції в здійсненні страхової
діяльності;
– утручання в діяльність страховиків з боку державних та інших ор-
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ганів забороняється, якщо воно не пов'язано з повноваженнями органів, які
здійснюють державний нагляд та контроль за діяльністю страховиків.
Система законодавства щодо регулювання страхової діяльності
складається з:
– загального законодавства;
– спеціалізованого страхового законодавства,
– підзаконних актів.
Основою системи законодавчого регулювання страхового ри-нку є
Закон України «Про страхування».
Загальні аспекти державного регулювання страхового ринку характеризують такі основні законодавчі акти:
– Закон України «Про господарські товариства»;
– Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг »;
– Господарський кодекс України;
– Податковий кодекс України.
Система заходів прямого державного регулювання – нагляду за
страховою діяльністю включає:
– реєстрацію страхових компаній;
– видачу ліцензій на проведення певних видів страхування;
– здійснення контролю за діяльністю страховиків.
Система державного нагляду за страховою діяльністю вУкраїні та
особливості ліцензування страхової діяльності подано у розділі 4 Закону
України «Про страхування».
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про страхування» страхова діяльність в Україні може проводитись за участю страхових посередників.
Страхові посередники допомагають страхувальникам перекласти витрати
у зв'язку з різноманітними ризиками на професіоналів - страховиків.
Страховими посередниками можуть бути страхові та пере-страхові
брокери, а також страхові агенти.
Діяльність страхових агентів і страхових брокерів дуже схожа між собою,
але їхній юридичний статус чітко розрізняється.
Під агентською діяльністю розуміють діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, уповноважених діяти від імені та на підставі дору-чення
одного або більше страховиків, рекламування, консультування, пропонування
страхувальникам страхових послуг та проведення робіт, пов'язаних з
укладанням та виконанням договорів страхування (підготов-ка й укладення
договорів страхування, роботи, пов'язані з обслуговуван-ням договорів), у тому
числі оформлення всіх потрібних документів для своєчасної виплати страхових
сум або страхового відшкодування, а та-кож здійснення цих виплат.
Брокерська діяльність – це професійна діяльність суб'єктів підприємницької діяльності на користь страхувальника або пере4

страхувальника (цедента), спрямована на визначення його потреби в отриманні
страхових послуг, консультування, надання допомоги у розро-бці умов
договору страхування, пошук страховиків, які відповідають ви-могам
страхувальника, ведення переговорів та укладення договорів страхування за
дорученням страхувальника, проведення розрахунків за договорами
страхування, підготовка документів для врегулювання пи-тання про збитки у
разі настання страхового випадку.
Страховими брокерами можуть бути юридичні особи або грома-дяни,
які зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприєм-ницької
діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяль-ність у
страхуванні від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має
потребу у страхуванні як страхувальник.
Посередницька діяльність страхових та перестрахових брокерів
здійснюється як виключний вид діяльності і може включати:
− консультування;
− експертно-інформаційні послуги;
− роботу, пов'язану з підготовкою, укладанням та виконанням (супроводом) договорів страхування (перестрахування);
− інші посередницькі послуги у страхуванні та перестрахуванні за
переліком, встановленим Уповноваженим органом.
До діяльності страхових брокерів застосовують такі обмеження:
− страховий брокер не може проводити інші види діяльності, у тому
числі посередницької, крім посередницької діяльності на страховому ринку;
− страховий брокер може укладати договори страхування з однимстраховиком на суму страхових платежів, що не перевищує 35 % зага-льної
суми страхових платежів за всіма договорами страхування, укла-деними цим
брокером протягом року;
− розмір отримуваних страховим брокером - юридичною особою
страхових платежів протягом коленого кварталу не повинен перевищу-вати
розмір сплаченого статутного капіталу страхового брокера;
− страховий брокер має право отримувати страхові платежі, якщо він
забезпечує набрання чинності договором страхування не пізніше од-ного дня
після отримання ним страхових платежів. В іншому разі такі операції здійснює
страховик.
Перестрахові брокери – це юридичні особи, які здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у перестрахуванні від свого імені на
підставі брокерської угоди зі страховиком, який має потребу в перестра-хуванні
як перестрахувальник.
Законодавство дозволяє здійснення діяльності страхового та перестрахового брокера однією юридичною особою за умови виконання ви-мог
щодо здійснення такої діяльності.
Страховими агентами можуть бути громадяни або юридичні осо-би, які
діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його
страхової діяльності (укладання договорів страхування, одержання страхових
платежів, виконання робіт, пов’язаних з виплатами страхових
5

сум і страхового відшкодування).
Тобто страхові агенти, на відміну від страхових (перестрахових) брокерів, які є уповноваженою особою покупця, тобто страхувальника (перестрахувальника) як їхній представник чи консультант, є представниками
продавця - страховика і діють в його інтересах за винагороду згідно з агентською угодою (договором доручення).
Термін "страховий агент" і "страховий брокер" потрібно розуміти не
тільки як фі-зичну особу, а й страхові агентства, які є структурним підрозділом
страхової компанії з певною кількістю агентів, і брокерські контори з найманим
персоналом. У страховій прак-тиці посередницькі функції можуть виконувати
також банки, туристичні агентства, транспортні підприємства, відділення
зв'язку, нотаріальні контори, казначейства, універ-маги, будівельні компанії та
ін.
Водночас, незважаючи на те, що основною загальною функцією
страхових агентів і страхових брокерів є сприяння продажу страхових послуг,
їм притаманні свої, специфічні функції (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Функції страхових посередників
Страховий агент
Від імені та за дорученням страховика
укладає договори страхування та продає
страхові поліси
Оформляє страхову документацію
Має право проводити страхові
виплати
Виконує представницькі функції
Забезпечує своєчасне перерахування
страхових внесків страховику

Страховий брокер
Визначає об'єкт страхування
та страхові ризики, які необхідно
застрахувати страхувальнику
Проводить порівняльний аналіз послуг
і
фінансового стану страховиків
Підбирає клієнту кращого,
зі своєї точки зору, страховика
Оформляє договір страхування
Здійснює контроль за своєчасним надходженням внесків

Страхувальники через мережу посередників можуть довідатися про ту чи
іншу страхову компанію та скористатися її послугами. Посередники, як
правило, оперативно ре-агують на зміни ринкової кон'юнктури страхових
послуг, що дозволяє страховику пропону-вати такі види страхування, які
користуються найбільшим успіхом на ринку.
За
допомогою
посередників
страховик
отримує
можливість
користуватися джере-лом первинної інформації про те, чого прагнуть
страхувальники, як вони сприймають ті чи інші види страхування, що
пропонують їм посередники. Це дає змогу страховій компанії ро-зширити коло
страхувальників та удосконалити страхові продукти.
З метою створення відповідних умов та розвитку брокерської та агентської
діяльності

в Україні створено Асоціацію професійних страхових посередників.
У країнах з розвиненою ринковою економікою роль посередника все
частіше виходить за межі простого встановлення контактів між страховиком і
страхувальником. Страховий по-середник здійснює вивчення ризику, аналіз
необхідних гарантій, формулювання умов договору, обробку статистичних
даних тощо.
До професіоналів страхового ринку відносять:
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− спеціалістів з оцінювання ризику (андеррайтерів та сюрвейерів);
− спеціалістів з оцінювання збитків (аварійних комісарів і диспашерів);
− спеціалістів з розрахунку страхових тарифів (актуаріїв); Андерайтер –
висококваліфікована й відповідальна особа страховика, уповноважена виконати необхідні процедури з розгляду пропозицій
і прийняття ризиків на страхування (перестрахування). Андерайтер оці-нює
ризик, визначає ціну та інші умови страхування.
Сюрвейер – експерт, який оглядає судна, вантажі та інше майно, що
приймається на страхування. На підставі висновку сюрвейера стра-ховик
приймає рішення про укладання договору страхування.
Аварійний комісар – особа, яка на доручення страховика з'ясовує
причини настання страхового випадку та розмір збитків (у страхуванні
переважно транспортних ризиків). За наслідками роботи аварійний комі-сар
складає аварійний сертифікат, в якому фіксуються можливі причини, характер і
розмір збитку, зумовленого страховим випадком.
Диспашер – фахівець у галузі морського права, який здійснює розрахунки з розподілу витрат при аварії між заінтересованими сторонами:
власником судна, вантажу і фрахтівником.
Актуарій – офіційно вповноважена особа, котра, маючи відповідну
фахову підготовку, з допомогою методів математичної статистики обчис-лює
страхові тарифи (докладно було розглянуто раніше).
У 1999 р. було утворене Українське актуарне товариство, яке об'єднує
фізичних осіб
– спеціалістів з актуарної та фінансової математики, які мають відповідну
кваліфікацію і можуть займатися актуарними розрахунками.
Громадяни та юридичні особи з метою страхового захисту своїх
майнових інтересів можуть створювати товариства взаємного страху-вання в
порядку і на умовах, визначених законодавством України (ст. 14 Закону
України «Про страхування»).
Взаємне страхування є специфічною некомерційною формою орга-нізації
страхових операцій, при яких страховий фонд створюють на не-прибутковій
основі.
Взаємне страхування – це взаємний обмін ризиками, при якому не
переслідують ціль отримання прибутку. Форма проведення взаємного
страхування – товариства взаємного страхування.
Страхування – це перерозподіл збитків кількох осіб між багатьма. Є два
види розпо-ділу – наступний та попередній. Першим понад 4 тис. років тому
виник наступний перероз-поділ: вартість знищеного (пограбованого) товару
розподіляли між купцями, які уклали від-повідну угоду. З часом зрозуміли, що
збитки завдаються нерівномірно, розміри платежів кожний раз неоднакові. У
зв'язку з цим виник попередній розподіл: зацікавлені особи ство-рювали
страховий фонд, який потім поступово використовували для відшкодування
своїх збитків. Небезпека ризику була перенесена з плечей зацікавлених осіб,
або страхувальників, на окрему організацію – страхове товариство. Одночасно
виник і специфічний ризик стра-хової діяльності – можливість невідповідності

величини створеного фонду реальному роз-міру збитків. Є два способи
вирішення цієї проблеми: ризик неадекватності величини стра7

хового фонду фактичним збиткам може бути покладений або на
страхувальників (взаємне страхування), або на третіх осіб – страховиків
(комерційне страхування).
Відмінність між взаємним та комерційним страхуванням полягає у праві
власності на страховий фонд. Товариства взаємного страхуван-ня –
організації оригінальні, оскільки їхні клієнти є їхніми власниками:
страхувальник, купуючи поліс, стає співвласником страхового товарист-ва,
тобто страховиком.
Страховий фонд може перевищувати величину фактичних збитків. Це
перевищення є прибутком страховика. Навпаки, в товариствах взає-много
страхування таке перевищення є власністю страхувальників і роз-поділяється
між ними або залишається у товаристві. Отже, безприбутко-вий, або
некомерційний характер операцій є відміною рисою взаємного страхування.
Остання важлива особливість взаємного страхування – однорідність
складу учасни-ків товариства взаємного страхування. Не може бути взаємного
обміну збитками між вла-сниками авіапідприємства і нафтопереробного заводу,
тому що характер їхньої діяльності сильно відрізняється і тому важко
визначити критерії створення адекватного страхового фонду.
Отже, взаємне страхування – це проведення страхувальниками, що мають
схожі майнові інтереси та ризики в господарському житті, діяльності зі
створення й управління страховим фондом у специфічній формі това-риств
взаємного страхування, які функціонують на безприбутковій основі.
На історичній сцені взаємне страхування виникло в транспортному
страхуванні та страхуванні життя. Перший вид відносили до страхування
«гуртового», яке сьогодні нази-вають страхуванням юридичних осіб, другий –
до так званого роздрібного страхування.
В Україні громадяни та юридичні особи з метою страхового захисту своїх
майнових інтересів можуть створювати товариства взаємного страхування в
порядку і на умовах, визначених чинним національним законодавством.
Товариство взаємного страхування є юридичною особою – страхо-виком,
створеною відповідно до Закону України «Про страхування» з ме-тою
страхування ризиків членів цього товариства. Члени товариства взаємного
страхування є учасниками товариства.
Страхувальниками товариства взаємного страхування можуть бути члени
товариства – юридичні та дієздатні фізичні особи, якщо це перед-бачено його
установчими документами.
Відповідальністю товариства взаємного страхування є зобов'язання щодо
виплати страхових сум і страхових відшкодувань членам цього то-вариства у
разі настання страхових випадків. Загальні зобов'язання то-вариства взаємного
страхування визначають як суму зобов'язань щодо страхових ризиків усіх
членів цього товариства, страхування яких перед-бачено договором між ними.
Відповідно до цього, страховою сумою є су-ма, в межах якої проводять виплати
у разі настання страхових випадків
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для кожного із членів товариства.
Страховим платежем (внеском, премією) члена товариства є кош-ти,
внесені ним до товариства взаємного страхування у розмірах, визна-чених
керівним органом товариства як плата за страхування своїх стра-хових ризиків
у цьому товаристві. Сплата страхового платежу відбува-ється за рахунок
чистого прибутку, що залишається у розпорядженні члена товариства, крім
випадків, передбачених чинним законодавством України. Страховий платіж
члена товариства на кожну конкретну дату може не відповідати страховому
ризику цього члена, за умови, що сума загальних внесків усіх членів товариства
забезпечує можливість ство-рення необхідних страхових резервів, які
відповідають загальним зобо-в'язанням товариства взаємного страхування.
Рішення про розмір та терміни сплати страхового внеску кожного
окремого члена товариства визначають у порядку, визначеному керівним
органом товариства взаємного страхування, і залежно від фінансового
становища кожного члена товариства відповідно до умов, визначених в
укладеному між членами товариства та товариством взаємного страхування
договорі.
Кожний член товариства взаємного страхування, незалежно від суми
страхового внеску, за умови виконання у повному обсязі всіх зобов'язань перед
товариством, має право повністю отримати потрібне страхове відшкодування у
разі настання страхового випадку.
Члени товариства укладають з товариством взаємного страхування
договір страху-вання, в якому об'єкти страхування, страхові суми, порядок їх
виплати та порядок внесення страхових платежів визначають з урахуванням
особливостей кожного члена товариства. У разі виходу одного зі
страхувальників зі складу цього товариства або його ліквідації договір між
іншими його членами не втрачає чинності.
Товариство взаємного страхування розробляє правила страхування і
включає їх до договору, формує загальні страхові резерви для виплати з них
майбутніх страхових сум і страхових відшкодувань за зобов'язаннями всіх його
членів. Після виплати страхової суми або страхового відшкодування розмір
резерву повинен бути відновлений і відповідати стра-ховим зобов'язанням.
Страховики можуть утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання для
координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійс-нення
спільних програм, якщо їх утворення не суперечить законодавству України (ст.
13 Закону «Про страхування»).
Відповідно до Закону України «Про страхування», страховики можуть
утворю-вати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації своєї
діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм,
однак ці об'єднання не можуть займатися страховою діяльністю, тобто
продавати страхові послуги.
Проте, така специфічна форма об’єднання страховиків як страховий пул
саме
і створена для спільної реалізації страхової послуги, яка по суті є об’єднанням
стра-ховиків, однак не є юридичною особою.

Об'єднання страховиків діють на підставі статутів і набувають прав
юридичної особи після державної реєстрації.
Найбільш відомими об’єднаннями страховиків що діють в Україні є:
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−
−
−
−
−
−
−
−

Ліга страхових організацій України;
Харківський союз страховиків;
Асоціація страховиків в аграрному секторі економіки;
Авіаційне страхове бюро;
Моторне (транспортне) страхове бюро;
Морське страхове бюро;
Ядерний страховий пул;
Українське медичне страхове бюро.

Ці об’єднання є юридичними особами, мають відокремлене майно,
самостійний баланс, печатку, розрахунковий та інші рахунки в установах
банків.Фінансування діяльності цих об’єднань страховиків здійснюється за
рахунок вступних і членських внесків та інших надходжень, не заборо-нених
законодавством.
Необхідно зазначити, що добровільне об'єднання страховиків таке як Ліга
страхових організацій України, Харківський союз страховиків, Асоціація
страховиків в аграрному сек-торі економіки та подібні створені виключно для
спільної дії їх членів у захисті та «лобію-ванні» інтересів.
Існування та обов’язкове членство страховиків у таких об’єднаннях як
Авіаційне страхове бюро, Моторне (транспортне) страхове бюро, Морське
страхове бюро, Ядерний страховий пул, Українське медичне страхове бюро
тощо
передбачене
законодавством
Укра-їни.
Наприклад,
Моторне(транспортне)страховебюро України (МТСБУ) є єдиним об'єднан-ням
страховиків,які
здійснюютьобов'язковестрахування
цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду,заподіяну
третім
особам.Участь
стра-ховиківу
МТСБУєумовоюздійсненнядіяльностіщодообов'язкового страхування цивільноправової
відповідальності
власниківназемних
транспортних
засобів
(«автоцівілці»). Повна регламентація діяльності МТСБУ подана у розділі 4
Закону України «Про обов'язкове стра-хування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів».
Рівень розвитку страхового ринку постійно здійснюється як держа-вою в
особі Нацкомфінпослуг, так і Ліги страхових організацій України, аналітичні
звітні дані яких свідчать про те, що український страховий ри-нок в останні
роки показує феноменальну спроможність до зростання і прогресує як кількісно
так і якісно.
На кінець 2011 р. на страховому ринку України працювало 445
страхових компаній, я яких 380 займалися ризиковими видами страху-вання
та 65, що займалися страхуванням життя.
Таку кількість страховиків вважають невиправдано великою не тільки
відносно реальних потреб суспільства в страхових послугах, а також ураховуючи ту частку ризиків, що ними страхується. Крім того, велика питома ва-га
страхових компаній вважається кептивами.
Кептивні страхові компанії (кептиви) – компанії, що створюються
промисло-вими, торговельними, банківськими та іншими структурами з метою

задоволення їхніх потреб у страхових послугах. Їх назви найчастіше певною
мірою співзвучні з назвою хо-лдингу або промислово-фінансової групи, які є
засновниками таких страхових компаній.
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Страховий ринок України є досить монополізованим, про що свід-чать
дані, що подані у табл. 2.2.
Таблиця 2.2
Монополізація страхового ринку України
Страхування життя
% премій,
% премій,
належний
належний
Монополізація
першим 3-ом першим 10-ти
страховикам страховикам
Питома вага
58,7
90,4

Ризикові види страхування
% премій,
% премій,
належний
належний
першим 3-ом
першим 10-ти
страховикам
страховикам
13,5
75,3

Головними абсолютними показниками страхової статистики є обсяг
валових та чистих страхових премій і обсяг валових та чистих ви-плат.
Чисті страхові премії (валові страхові премії за мінусом частки страхових
премій, які сплачуються перестраховикам-резидентам).
Чисті страхові виплати (валові страхові виплати за мінусом частки
страхових виплат, які компенсовані перестраховиками-резидентами).
На кінець 2011 р. обсяг валових страхових премій становив 16430,3 млн.
грн., а валових виплат – 3 482,2 млн. грн. Обсяг чистих страхових премій і
виплат становили відповідно 12 641,5 і 3 396,2 млн. грн.
Головними відносними показниками є рівень валових та чистих
страхових виплат (співвідношення страхових виплат до страхових пре-мій).
На кінець 2011 р. середній рівень валових страхових виплат дорів-нював 21,2%,
а чистих – 26,9%.
Як видно, для українських страховиків є характерним низький рівень
чистих виплат, але він з року в рік зростає, що може свідчити про посилення
еквівалентності у взаємовідносинах зі страхувальниками.
Більш докладно з кількісними характеристиками страхового ринку
України можна ознайомитися у аналітичних звітах Нацкомфінпослуг та ліги
страхових організацій України.
У порівнянні зі світовими тенденціями, український страховий ринок має
дуже «скромні» показники, але протягом останніх періодів мав позити-вну
динаміку розвитку. Зростання обсягів страхової діяльності стало одним із
факторів росту страхових резервів та активів.
В середньому в світі на душу населення припадає 615 дол. США
страхових премій.
У країновому розрізі цей показник має наступне значення (табл.2.3). Як можна
побачити, що у економічно розвинутих країнах ця цифра складає більше 1000
дол.
Виключенням з цього є Китай у якому за рахунок дуже високої
чисельності населення кількість премій на душу населення низька. В країнах
колишнього СРСР цей показник значно нижчий, ніж по світу (табл. 2.4).

Світовий ринок страхування в останні роки набув стрімкого розвитку.
Кількість отриманих страхових премій у світі за останнє десятиріччя
потроїлося (табл. 2.5).
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Таблиця 2.3
Страхові премії на душу населення у деяких країнах світу, дол. США
Країна
USD
Країна
USD
Канада
2399,7
Румунія
67,6
Китай
46,0
Росія
122,2
Чеська Республіка
475,4
Південна Корея
1705,0
Франція
3663,6
Іспанія
1494,1
Німеччина
2392,9
Швейцарія
5484,7
Угорщина
336,1
Туреччина
82,0
Італія
2395,6
Україна
52,5
Японія
3739,5
Велика Британія
4967,5
Нідерланди
3722,3
США
3864,7
Польща
244,9
Світ
615,3
Таблиця
2.4
Страхові премії на душу населення у деяких колишніх республіках СРСР,
дол. США
Країна
USD
Країна
USD
Естонія
210,9
Білорусія
21,6
Росія
120,5
Азербайджан
10,9
Латвія
109,3
Молдавія
7,3
Литва
99,6
Грузія
6,1
Україна
52,9
Вірменія
3,7
Казахстан
36,2
Узбекистан
1,4
Таблиця
2.5
Динаміка страхових премій у світі, млн. дол. США
Обсяг
1995
2000
Обсяг, млн. дол. США
1 143 408
2 444 904

2005
3 420 756

2.2. Особливості реалізації страхової послуги
Страхова послуга належить до категорії фінансових послуг.
Згідно із Законом «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінан-сових послуг» (ст. 4), фінансовими вважаються такі послуги:
1) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або
їх обслу-говування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;
2) довірче управління фінансовими активами;
3) діяльність з обміну валют;
4) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх
повернення;
5) фінансовий лізинг;
6) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту;
7) надання гарантій та поручительств;
8) переказ грошей;

9) послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного
забезпечення;
10) торгівля цінними паперами;
11) факторинг;
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12) інші операції, які відповідають критеріям, визначеним у пункті 5
частини першої статті 1 Закону.
Згідно із Законом «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг», фінансова послуга – це операції з фінансови-ми
активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за
рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, – і за рахунок
залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або
збереження реальної вартості фінансових активів (ст. 1, п. 5);
Перелік видів страхування, яким може скористатися страхувальник,
становить асортимент послуг страхового ринку.
Необхідно відмітити, що останнім часом страховики у своїй професійній
мові почали застосовувати західний термін «страховий продукт» замість
«страхова послуга».
Аналогічна ситуація характерна для більш частого вживання термінів
«стра-хова премія» замість «страховий платіж» та «страховий внесок».
У теперішній час Законом України «Про страхування» передбачене 21
конкретних видидобровільного страхування (ст. 6).
Однак перелік можливих добровільних видів страхування, перерахованих
в ст. 6 Зако-ну закінчується фразою «інші види добровільного страхування»,
отже, цей перелік не є ви-черпаний. Характеристику та класифікаційні ознаки
видів добровільного страхування ви-значає Уповноважений орган
(Нацкомфінпослуг).
Також Законом України «Про страхування» передбачене 39 видів
обов'язкового страхування (ст. 7), для здійснення яких Кабінет Міністрів
України встановлює порядок та правила його проведення, форми типо-вого
договору, особливі умови ліцензування обов'язкового страхування, розміри
страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику
актуарних розрахунків.
Перелік обов’язкових видів страхування постійно змінюється: деякі
додаються до нього, інші виключаються, тому їх загальна кількість не є
постійною.
Особливостями страхової послуги є те, що вона:
носить нематеріальний характер і пропонується покупцям на ри-нку як
обіцянка, обумовлена великою кількістю застережень;
віддалена від виконання певним строком;
може бути невиконаною, якщо при ризиковому страхуванні не відбудеться подія, від якої покупець страхувався, внісши платіж.
Крім того для неї характерно:
єдність, протистояння та залежність інтересів договірних сторін
«страховик-страхувальник» (наприклад, при страхуванні життя – зацікавленість сторін у збереженні на десятки років платоспроможності страховика);
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специфіка взаємовідносин сторін – фінансових, правових, мора-льноетичних, нормою яких є принцип повної добропорядності.
Існують такі основні канали реалізації страхових продуктів:
офісний метод реалізації коли клієнт самостійно прибуває чи запрошується до офісу страховика або у його відокремлений підрозділ (фі-лію,
представництво);
При офісному методі потенційний клієнт прибуває сам чи запрошується
на пере-говори до центрального офісу (чи в регіональні філії і представництва)
страховика. Ця форма спілкування з клієнтом не завжди зручна для нього, але
дає змогу страховикові за-лучати до переговорів фахівців з інших підрозділів,
використовувати потрібні нормативні та рекламні матеріали. Водночас
керівники страховика мають змогу оперативно прий-мати рішення з кожної
розглядуваної справи, коригувати чи навіть розробляти положен-ня страхових
угод. При цьому клієнт може ознайомитися з рівнем фахової підготовки,
організації роботи та сервісу страховика. Така форма спілкування дає
можливість за ві-домих умов досягти бажаного впливу на клієнта.
через Інтернет (on-line-страхування);
В Україні цей канал реалізації страхової послуги тільки починає набирати
обертів. Ринок Інтернет-продажів страхових послуг у США та Європі стрімко
розвивається. Це обумовлено як можливістю виходу на високоприбуткову
групу населення, що складає зна-чну частку аудиторії користувачів Інтернет,
так і зменшенням витрат на обслуговуван-ня. У порівнянні з прямим
обслуговуванням клієнтів обслуговування через Інтернет спри-чиняє набагато
менші трансакціонні витрати (наприклад, 0,50 дол. і 0,01 дол. відповідно). За
прогнозами Forrester Research (дослідницької групи, що вивчає вплив технології
на роз-виток бізнесу), Інтернет-продажі страхових послуг становитимуть
більше 1 млрд. до-ларів.Специфікою такого каналу як Інтернет-страхування є
те, що не всі об’єкти мо-жуть бути таким чином застраховані, тому здебільшого
цей канал охоплює страхування об’єктів, що не передбачають попереднього
огляду та/або оцінки, або страхування відпо-відальності.
через страхових посередників (страхових агентів та страхових
брокерів);
через непряме посередництво.
Роль страхових посередників виконують де-факто транспортні
підприємства при здійсненні обов'язкового особистого страхування від
нещасних випадків на тран-спорті. Вони збирають страхові внески під час
продажу пасажирам проїзних квит-ків, а потім перераховують їх до страхових
компаній. Туристичні компанії також виконують роль страхового посередника
при реалізації страхових полісів громадя-нам, що від’їжджають за кордон. З
розвитком нових видів страхування в нашій кра-їні роль непрямих
посередників починають виконувати банки та поштові відділення.

через страхові пули.
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Страхові компанії можуть створювати страхові пули.
Страховий пул - це об'єднання страховиків для спільного страхування
певних ризиків, передусім для страхування небезпечних, великих і маловідомих
ризиків. Стра-ховий пул – це добровільне об'єднання, яке не є юридичною
особою та створюване на основі угоди між його учасниками з метою
забезпечення фінансової стійкості стра-хових операцій на умовах солідарної
відповідальності за виконання зобов'язань з дого-ворів, укладеним від імені
учасників страхового пулу.
Страховий пул не відповідає по зобов'язаннями учасників пулу, що
виникають поза рамками його діяльності, учасники пулу не несуть
відповідальності по зобов'я-занням інших учасників поза рамками діяльності
пулу. Страховики - учасники стра-хового пулу, несуть солідарну
відповідальність по виконанню зобов'язань за догово-рами страхування,
укладеним на основі угоди про страховий пул.
Одержувані страхові внески за договорами страхування підлягають
перероз-поділу між учасниками пулу відповідно їхнім часткам в прийнятому на
страхування ризику.
Процес реалізації страхової послуги поділяється на такі етапи:
аквизицію (діяльність із залучення клієнтів для укладання нових
договорів страхування);
З аквізицією тісно пов'язані канали реалізації страхових послуг,
розглянуті вище.
У країнах з високим рівнем страхування страхові компанії застосовують таку
форму аквізиції, як спілкування з клієнтом за телефоном, надсилання йому
полісів поштою то-що. Проте аквізиція в такому вигляді може бути застосована
тільки до окремих видів страхування, які не пов'язані з великим обсягом
відповідальності страхової компанії, де ефект дає масовість реалізації
страхових полісів.
Виконавець аквізиції ретельно вивчає всі деталі об'єкта, за-пропонованого
на страхування, визначає його стан, ступінь реальності настання страхового
випадку. У разі необхідності формуються пропозиції щодо змісту превентивних
заходів, спрямованих на усунення слабких сторін об'єкта. Одночасно
приймаються принципові рішення, які назива-ються андеррайтингом, чи брати
взагалі об'єкт на страхування, в яких межах відповідальності та за яких
конкретних умов договору.
Завершується процес аквізиції укладенням відповідного договору.
У випадку пропозиції надто сумнівного для страхування об'єкта реалізу-ється
один з принципів страхування – принцип добровільності у формі обґрунтованої
відмови зі сторони страховика.
контроль за предметом договору страхування;
Кожна страхова компанія запроваджує свою процедуру про-ходження
договору страхування від моменту його укладення до архівно-го оброблення.
Важливою складовою цієї процедури є контроль за предметом договору
страхування, який (передбачає виконання клієн-

том своїх зобов'язань щодо проведення системи превентивних заходів та
інформування про будь-яку зміну застрахованого ризику).
По закінченню терміну страхування договір утрачає свою чинність, і
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реалізація страхової послуги завершується.
В той же час, коли ризик стає подією, що відбулася, тобто страхо-вим
випадком, настає третій етап реалізації страхової послуги, пов'язаний з урегулюванням питань щодо завданих збитків.
врегулювання питань щодо завданих збитків (якщо такі є);
Цей етап реалізації страхової послуги передбачає використання послуг
професійних оцінювачів збитків. Потім, після чого врегулювання деяких
формальностей страховик виплачує відшкодування.
виплата страхового відшкодування.
Але бувають ситуації, коли страхувальник не згоден з проведеною
представником страховика оцінкою – тоді ситуація може дійти до судово-го
розгляду.Після врегулювання всіх суперечок (якщо такі мали місце) страховик
проводить виплату той частини страхового відшкодування, яка перевищувала
«межу незгоди» страховика та страхувальника, якщо суд задовольнив повністю
або частково його вимоги.
Успішність реалізації страхової послуги багато в чому залежить від
якісної маркетингової політики страховика.
Маркетинг у страхуванні – це комплекс заходів, спрямованих на:
розробку конкурентоспроможних страхових продуктів (послуг) для
конкретних категорій споживачів (страхувальників);
упровадження раціональних форм реалізації цих продуктів за належного сервісу та реклами;
збір і аналіз інформації щодо ефективності діяльності страховика.
В останній час страхові компанії наблизилися до клієнтів завдяки
застосуванню но-вих маркетингових технологій. Почали відкриватися callцентри, що надають безкоштовні телефонні консультації з питань страхування.
Запускаються проекти, що припускають продаж полісів в суспільних місцях,
що, робиться для усунення «бюрократофобії» у потен-ційних клієнтів.
Біля 50% загальних видатків на маркетинг в багатьох страхових
компаніях складають видатки на PR. Соціологи підтверджують, що репутація
страховий компанії значить для клієн-та більше, ніж її фінансові показники,
отже, чим частіше з’являється назва компанії, тим кра-ще. Коли постане
питання, де страхуватися, страхувальник піде в компанію, ім'я якої на слуху.
Маркетингова політика страховика орієнтована на:
вибір потенційного страхувальника тобто на пошук окремих ка-тегорій
громадян, умовно поділених за певними ознаками – за видом трудової
діяльності; відношенням до майна; регіоном проживання (на-приклад, орендарі,
власники автотранспортних засобів, вантажоперевіз-ники, працівники
ризикових професій тощо);
Відносно успішно розвивається багаторівневий маркетинг, особливо в
сфері страхуван-ня життя. Крім страхування життя така система збуту може
бути ефективна також для реалізації страхових послуг масового споживання,

особливо зі зростанням попиту на страху-вання. Наприклад, у зв'язку розвитком
страхування автоцивільної відповідальності.
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окремі види страхування чи групи страхових продуктів – медич-не, від
нещасних випадків, надання пакета страхових послуг тим, хто ві-д'їжджає за
кордон тощо;
порівняльну вартістю страхових продуктів;
сервісне обслуговування при їх реалізації,;
конкретні канали реалізації страхової послуги.
Особливе місце в просуванні страхового продукту належить ре-кламі,
метою якої є сприяння укладанню нових та відновленню раніше дію-чих
договорів. Тому реклама направлена, перш за все, на такі заходи:
переконання громадськість у необхідності і перевагах страху-вання
(але подібні заходи досить дорогі, оскільки рекламують галузь в цілому, а
значить, і конкурентів);
інформування потенційних страхувальників про діючі види страхування;
стимулювання бажання докладніше ознайомитися з даним ви-дом
послуг – умовами та перевагами страхування;
формування іміджу компанії.
2.3. Договір страхування
Договір страхування– це письмова угода між страхувальником і
страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання
страхового випадку здійснити страхову виплату страхува-льнику або іншій
особі, визначеній у договорі страхування страхуваль-ником, на користь якої
укладено договір страхування (подати допо-могу, виконати послугу тощо), а
страхувальник зобов'язується спла-чувати страхові платежі у визначені строки
та виконувати інші умови договору.
Докладно про особливості укладання, дії та припинення дії догово-ру
страхування дивись у розділі 2 Закону України «Про страхування». та
у ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг».
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ К ТЕМЕ:
Основные:
Закон "О страховании ...": раздел 1 (ст. 13, 14, 15), раздел 2 (весь), раздел
4 (весь)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр/
Дополнительные:
Сайт Нацкомфинуслуг
http://nfp.gov.ua/
Сайт Лиги страховых организаций Украины
http://uainsur.com/
Сайт страхового портала Фориншурер
http://forinsurer.com/
Реестр страховых компаний Украины
http://kis.nfp.gov.ua/
Годовые отчеты Нацкомфинуслуг
http://nfp.gov.ua/742.html
Анализ страхового рынка от Нацкомфинуслуг
http://nfp.gov.ua/734.html
Анализ страховых рынков от ЛСОУ
http://uainsur.com/stats/analiz/
http://uainsur.com/stats/non-life/
http://uainsur.com/stats/life/
Закон "О финансовых услугах ..."
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2664-14/
Закон "Об автогражданке ..." (раздел 4)
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1961-15/
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