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ВСТУП
В кожній країні держава намагаєть�

ся регулювати будь�який вид людської
діяльності.

Державне регулювання процесу
страхування зовнішньоторговельних
операцій, як і економіки загалом, є на�
уково обгрунтованим самозахистом
суспільного ладу від властивих механі�
зму ринкової економіки тенденцій, що
саморуйнуються, які зумовлені наявн�
істю позитивних зворотних зв'язків.

Визначальними структурними оз�
наками ринкової економіки є:

— основні форми власності;
— спосіб координації господарсь�

ких економічних інтересів.
Координація зовнішньоторговель�

ної діяльності — це механізм впливу
соціально�економічної системи на дії
господарюючих суб'єктів зовнішньо�
торговельної діяльності відповідно до
''пріоритетних цілей цієї системи". Та�
кий вплив здійснюється як адміністра�
тивними, так і економічними засобами,
на пріоритетну користь останніх. Тоб�
то регулювання зовнішньоторговель�
ного механізму у сфері страхування з
боку держави направлено на реаліза�
цію головної сучасної цілі суспільного
ладу — стабілізацію економіки держа�
ви за допомогою організаційного, юри�
дичного, фінансового та мотиваційно�
го впливу на суб'єктів страхування зов�
нішньоторговельних відносин.

Отже, проблеми регулювання зов�
нішньоторговельної діяльності суб'єк�
тів господарювання страхового ринку
вельми актуальні на сучасному етапі
розвитку страхування в Україні.
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страховиків, які здійснюють страхуван�
ня зовнішньоторговельних операцій,
досліджували як зарубіжні вчені Дж. Гі,
Дж. Садлер, Д. Бланд, так і вітчизняні
автори: В. Бабенко, С. Осадець, В. Ба�
зидевич, М. Мних, Г. Козоріз, Я. Лін�
чинський, Н. Ткаченко.

Приділяючи належну увагу їх прак�
тичній і науковій діяльності, слід заз�
начити, що всі роботи сконцентровані,
головним чином, на проблемах регулю�
вання страхової діяльності у контексті
зовнішньоторговельних операцій.

Поза ними залишаються такі важ�
ливі питання, як формування механізму
регулювання та впровадження інстру�
ментів реалізації цього механізму.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даної роботи є визначення

сутності державного регулювання про�
цесу страхування зовнішньоторговель�
них операцій та визначення напрямів
вдосконалення державної політики в
галузі страхування зовнішньоторго�
вельної діяльності.

РЕЗУЛЬТАТИ
Зовнішня торгівля відіграє суттєву і

дедалі помітнішу роль у розвитку сучас�
ної національної ринкової економіки.
Тенденцією розвитку економіки Украї�
ни виступає послідовний перехід краї�
ни від закритого національного госпо�
дарства до економіки відкритого типу та
інтеграції у світогосподарські зв'язки.

Помітну роль у формуванні відкри�
тої економіки відіграє держава. Зокре�
ма, вона перебрала на себе функції сти�
мулювання експортних національних
виробництв, заохочує вивіз товарів і по�

слуг, кооперації з іноземними партне�
рами, створює сприятливий зовнішнь�
оторговельний клімат і систему зовні�
шньоекономічних зв'язків, знижує
фінансові ризики за допомогою впро�
вадження сучасної системи страхуван�
ня зовнішньоторговельних операцій.

Становлення відкритої економіки —
об'єктивна тенденція розвитку світової
економіки, а її функціонування пов'яза�
не з принципами відкритої економіки. А
це означає, що суб'єкти зовнішньої
торгівлі здійснюють свою діяльність за
стандартами світового ринку і відповід�
но до його законів.

Перевагами відкритого ринку є:
— поглиблення спеціалізації та ко�

оперування національного виробництва;
— раціональний розподіл ресурсів

залежно від ступеня ефективності;
— поширення і впровадження новіт�

ніх технологій прогресивної системи ви�
робництва й управління тощо через сис�
тему міжнародних економічних відносин;

— зростання конкуренції між
вітчизняними виробниками під впливом
конкуренції на світовому ринку та ін.

Функціонування відкритої економіки
передбачає ліквідацію державної моно�
полії зовнішньої торгівлі (але при збере�
женні у більшості позицій державного
контролю), ефективне використання
принципу порівняльних переваг в міжна�
родному поділі праці, активне викорис�
тання різноманітних форм спільного під�
приємництва, організації зон вільної тор�
гівлі, вільного підприємництва та ефектив�
не здійснення страхових операцій.

Одним із важливих критеріїв відкри�
тої економіки виступає сприятливий інве�
стиційний клімат країни та розгалужена
структура страхового ринку, який стиму�
лює надходження капітальних вкладень,
технологій, інформації в межах, зумовле�
них економічною необхідністю і міжна�
родною конкурентоспроможністю.

Кількісним індикатором відкритої
економіки (в наближеному виразі) вис�
тупає показник питомої ваги експорту і
імпорту у валовому внутрішньому про�
дукті, їх співвідношення характеризує
масштаби зв'язків окремих національ�
них економік зі світовими ринками.

Практично неможливо уявити роз�
виток і навіть існування будь�якої на�
ціональної економіки без зовнішньої
торгівлі, її участі тією чи іншою мірою
у міжнародному поділі праці. Розвиток
світогосподарських зв'язків перестав
бути справою однієї групи держав і став
предметом уваги всього світового
співтовариства, оскільки з кожним ро�
ком кількість держав світу, які беруть
участь у міжнародному товарному
обміні і поділі праці, постійно зростає.

У системі зовнішньоекономічних
зв'язків міжнародна торгівля займає
одне із провідних місць (за обсягами опе�
рацій поступається лише різним формам
міжнародних фінансових операцій), її
обсяги і значення щорічно зростають,
показник 2007 року склав 7% [5]. В абсо�
лютних цифрах її обсяг упродовж остан�
нього року склав 13 млрд дол. США [5].
Зазначений щорічний приріст обсягів
міжнародної торгівлі зумовлений насам�
перед лібералізацією міжнародних еко�
номічних відносин, здійсненням виваже�
ної зовнішньоторговельної політики
членів міжнародного співтовариства, за�
стосуванням нових методів її регулюван�
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ня та страхування зовнішньоторговель�
них операцій. Одним із важливих чин�
ників зростання показника обсягу
міжнародної торгівлі виступає під�
вищення цін на сировину та зростання
попиту на готові вироби і напівфабрика�
ти, частка яких у сукупному обсязі світо�
вого експорту сягає понад 78% [5].

Міжнародна торгівля здійснюється
на вироблених і утверджених засадах
торговельної політики. Під торговель�
ною політикою належить розуміти су�
купність заходів держав, їх інтеграль�
них угруповань, які безпосередньо сто�
суються торгівлі [7].

Зовнішньоторговельна політика
держави являє собою сукупність за�
ходів, спрямованих на стимулювання і
розвиток торговельних відносин з інши�
ми країнами. Забезпечує державні інте�
реси у галузі зовнішньої торгівлі,
підтримку національних суб'єктів зовн�
ішньоторговельної діяльності в їх відно�
синах із зарубіжними контрагентами.

В умовах створення правової дер�
жави та розвитку зовнішньоторговель�
ної діяльності в Україні визначення ос�
нов регулювання страхової діяльності
має важливе значення.

Можна зазначити основні причини
необхідності державного регулювання
страхової діяльності щодо здійснення зов�
нішньоторговельних операцій в Україні.

А саме:
— по�перше, гроші за страхування

зовнішньоторговельних операцій пла�
тяться сьогодні, а потенційна вигода
буде отримана в майбутньому, а отже,
страховики можуть покористуватися
та втягнути несправедливий дохід;

— по�друге, страхування зовнішнь�
оторговельних операцій є дуже склад�
ним предметом, інформаційна асиметрія
між страхувальниками та страховиками
може призвести до того, що споживачі
придбають не той страховий продукт чи
заплатять за нього дуже дорого;

— по�третє, страхування зовнішнь�
оторговельних операцій — це досить
прибутковий вид бізнесу, який повинен
підлягати оподаткуванню;

— по�четверте, страхування зовні�
шньоторговельних операцій має великі
можливості інвестиційної діяльності, в
якій сильно зацікавлена держава.

Роль держави в регулюванні стра�
хування зовнішньоторговельних опе�
рацій досить значна і повинна зводи�
тись до наступного:

— встановлення норм та вимог до
функціонування страхових компаній,
які здійснюють страхування зовнішнь�
оторговельних операцій;

— використання фінансового меха�
нізму в регулюванні страхової справи;

— контролю за виконанням суб'єк�
тами страхового ринку чинного зако�
нодавства України;

— визначенню обов'язкових видів
страхування.

Поступово в Україні створюється
достатнє правове поле страхування зов�
нішньоторговельних операцій, яке ба�
зується на законодавчій базі та раціо�
нальному державному регулюванні,
контролі в цій галузі [4]. Хоча говорити
про розвиток страхового ринку та стра�
хової справи в Україні ще досить рано.

Варто зазначити, що в Україні набу�
ла поширення така форма, як страхові
бюро. Членство в таких бюро, що ство�

рені відповідно до рішень Уряду Украї�
ни, є обов'язковим для всіх страховиків,
котрі отримали ліцензію на певний вид
діяльності. Першим таким бюро стало
Моторне (транспортне) страхове бюро.
Воно об'єднало страховиків, які здійсню�
ють страхування цивільної відповідаль�
ності власників транспортних засобів.
Далі згідно із законодавством України
створено Морське та Авіаційне страхові
бюро — об'єднання страховиків, які стра�
хують морські та авіаційні ризики [1,3].
Проектами відповідних актів законодав�
ства передбачено також створення Ядер�
ного й Космічного страхових бюро. А за
планами найближчим часом можуть бути
створені бюро страхування фінансових
та експортних ризиків.

Особливістю бюро є те, що законо�
давче регулювання та нагляд з боку дер�
жави тут органічно поєднуються із само�
регуляцією з боку страхового ринку. Фак�
тично створюється орган, де страховики
самостійно на демократичних засадах
встановлюють загальні "правила гри", зат�
верджують нормативні регуляційні доку�
менти щодо розвитку галузі, координують
здійснення страхування, погоджуючи
умови страхування, страхові тарифи,
розмір комісійних та ін., а також прово�
дять єдину міжнародну політику.

При цьому ніхто не повинен втруча�
тися в нормальну конкурентну боротьбу
за ринок і клієнтів. Держава здійснює
свій нагляд через наглядові Ради, що є в
кожному бюро. Крім того, загальні умо�
ви функціонування цих бюро також зат�
верджуються державними органами.

У найближчій перспективі держав�
не регулювання через обов'язкові пули
— страхові бюро — може стати одним
із основних напрямів державного впли�
ву в галузі страхування зовнішньотор�
говельних операцій.

Важливе значення має також по�
дальша інтеграція України у світові
структури, що визначають міжнародну
політику в галузі страхування операцій
зовнішньої торгівлі.

Україна лише з 1992 року почала
активно залучатися до міжнародної
інтеграції. Очевидно, що за час, який
минув відтоді,  наша країна ще не
ввійшла в усі необхідні структури як на
європейському, так і на світовому рівні.
Проте вже є певні успіхи в цьому плані.
Так, у 1997 році Україна першою з країн
СНД стала асоційованим членом систе�
ми "Зелена картка" [6].

Подальша інтеграція України в
міжнародні структури дозволить вивіри�
ти державну політику щодо регулювання
страхової діяльності згідно із застосову�
ваними у світі формами, методами та ва�
желями. Розвинені країни — члени Євро�
пейського Союзу — мають максимально
ідентифіковані методи державного регу�
лювання, установлювані відповідними ди�
рективами цього Союзу [2]. Наша країна,
стаючи поступово повноправним членом
найавторитетніших міжнародних органі�
зацій, оволодіває методами впливу держа�
ви на страховий ринок зовнішньоторго�
вельних операцій, що відповідають найви�
щим світовим стандартам.

Здорова макроекономічна і струк�
турна державна політика є суттєвою
передумовою стабільності системи
страхування зовнішньоторговельних
операцій й запобігання серйозним вик�
ривленням страхового ринку.

ВИСНОВКИ
Отже, основні засади вдосконалення

державної політики в галузі страхування
зовнішньоторговельних операцій повинні
базуватися на європейських підходах до
контрольної діяльності держави, які фор�
муються міжнародною організацією стра�
хових наглядів та Комітетом зі страхуван�
ня при Європарламенті.

Їх можна визначити так:
— подальша інтеграція України в

міжнародні страхові структури;
— розвиток законодавчої і норма�

тивної бази;
— розробка стандартів електрон�

ного обігу та обліку;
— створення умов для взаємовигідної

інтеграції страхової та банківської систем;
— формування об'єднань страхо�

виків з найважливіших проблем страху�
вання зовнішньоторговельних операцій;

— створення оптимальної структу�
ри співвідношення між обов'язковим і
добровільним страхуванням;

— залучення страхового ринку до
вирішення найважливіших аспектів
зовнішньої торгівлі;

— створення комплексної системи
підготовки, перепідготовки та підви�
щення кваліфікації кадрів.

Подальший розвиток законодавчої
та нормативної баз передбачає розроб�
ку й ухвалення низки законодавчих
актів, які розвивають страхове законо�
давство України. Насамперед це сто�
сується перестрахування, а також
діяльності страхових посередників.

Потребує невідкладного впорядку�
вання нормативна база у сфері обліку,
статистичної і бухгалтерської звітності,
аудиту. Не вирішено повністю, як саме
в системі обліку слід ураховувати пере�
дання резервів перестраховикові або ре�
зерви в майбутніх виплатах після вирі�
шення спірних питань тощо. Необхідна
комплексна система фінансових показ�
ників та їх розшифрувань для страхової
компанії (окремі форми звітності для
податкових і статистичних органів,
органів страхового нагляду, а також
преси і страхувальників).

Розвиток страхового ринку зовніш�
ньої торгівлі потребує вирішення бага�
тьох актуальних питань через об'єднан�
ня страховиків, що спеціалізуються на
найважливіших напрямах страхування
зовнішньоторговельних операцій.
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