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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний розвиток страхового ринку ставить на по�

рядок денний питання його вдосконалення, пошуку
шляхів до поліпшення механізмів функціонування.
Відтак, актуальною і важливою як для практичної стра�
хової діяльності, так і для модерної фінансово�економі�
чної науки є проблема вивчення фінансово�економічних
і законодавчих засад діяльності страхового посередника
як визначальної дійової особи страхового ринку.

Окремі аспекти досліджуваної проблеми аналізу�
ються у працях сучасних учених�економістів. Зокрема,
системне бачення фінансово�економічних основ ді�
яльності страхових посередників представлене у працях
В. Базилевича, Р. Пікус, О. Черняка, А. Старостіної,
Н. Крилова, В. Петровського та ін. О. Гаманкова студі�
ювала ринок страхових послуг України з огляду на
фінансово�економічні основи страхового посередниц�
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тва; Д. Козенков досліджував страхові послуги як такі,
що надаються страховими посередниками; Д. Козенков,
Л. Богачова, О. Богачова зверталися до питань законо�
давчого регулювання діяльності страхових посеред�
ників, специфіки її фінансово�економічної бази;
І. Манько акцентувала увагу на необхідності удоскона�
лення державного регулювання діяльності страхових
посередників в Україні шляхом запровадження нових
нормативних актів; В. Павлов студіював фінансово�еко�
номічні основи страхових посередників у сучасному
світі. Загалом існує низка наукових праць, присвячених
фінансово�економічній та законодавчій основам діяль�
ності страхових посередників. Натомість є необхідність
представити системне бачення і зв'язок фінансово�еко�
номічних і законодавчих основ праці страхових посе�
редників із огляду на специфіку сучасного страхового
ринку в Україні.
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати фінансово�еко�

номічні та законодавчі основи діяльності страхових по�
середників на сучасному ринку страхування в Україні.
Завдання статті полягають у дослідженні специфіки
фінансово�економічних основ роботи страхових посе�
редників та її законодавчої бази, звертаючись до світо�
вого досвіду, розробляючи оптимальні шляхи для вдос�
коналення їхньої діяльності.

Ефективне функціонування страхової справи як
важливого фінансово�економічного феномену є немож�
ливим без залучення у його структуру страхових посе�
редників як важливого каналу реалізації страхових про�
дуктів. З економічної точки зору страхові посередники
виступають ланкою зв'язку між страховими компанія�
ми, які прагнуть продати свої страхові поліси, і спожи�
вачами, що ставлять собі за мету забезпечити страхове
покриття. Світова і вітчизняна наука традиційно виді�
ляє два типи страхових посередників: брокерів й агентів.
Їхні фінансово�економічні відмінності виглядають на�
ступним чином (табл. 1).

Загалом брокер вважається більш кваліфікованим
фахівцем. Переважно розмір його комісійних вищий,
ніж у страхового агента. Але безпосередньо сама сума
комісійних виплат обговорюється і прописується окре�
мо в угоді про страхування. Отже, різниця в основі
фінансово�економічної діяльності брокера й агента по�
лягає в наданні й захисті відповідних інтересів страхо�
вої компанії чи клієнта, що визначає порядок виплат і
суму його комісійних.

Європейська федерація страхових посередників
BIPAR виокремлює низку фінансово�економічних клю�
чових ролей страхового посередництва на страховому
ринку [1]. Зокрема виявлення потенційних ризиків, із
якими зіштовхуються клієнти; зниження страхових ви�
трат; зменшення невизначеності й асиметричності рин�
кової влади; надання допомоги у процесі врегулювання
претензій за страховими полісами; підтримка конку�
ренції на ринку страхування. А Світова федерація стра�
хових посередників WFII вважає, що страхове посеред�
ництво збільшує позитивний ефект від страхування в
цілому, виокремлюючи низку його функцій [2]. Це інно�
ваційний маркетинг, адже посередники приносять інно�
ваційні методи маркетингу на страховий ринок, що по�
глиблює і розширює ринки страхування за рахунок
збільшення усвідомленості споживачами важливості
страхування. Також поширення інформації серед спо�
живачів, коли посередники надають клієнтам необхід�
ну інформацію для купівлі страхових продуктів. Посе�
редники, вивчивши побажання клієнтів, пропонують
варіанти страхових компаній, які відрізняються ціновою
та іншими політиками. Далі — поширення інформації
серед суб'єктів ринку. Адже саме посередники мають

досвід у зборі й оцінці інформації, яка стосується роз�
міщення, премій і претензій. Конкуренція визначається
тим, що підвищення знань споживачів сприяє підвищен�
ню попиту на страхування і підвищенню страхових ста�
вок. Більш широке використання страхування дозволяє
збільшити бюджети страхових компаній, а також при�
стосуватися до конкурентного клімату ринку. Також
посередники допомагають страхувальникам у справі
розподілу ризиків у своєму портфелі. Загалом страхові
посередники підвищують доступність вигід споживача,
пов'язаних із продуктами і ціновою конкуренцією, а та�
кож покращують самі послуги. За рахунок зменшення
витрат на страхування на всіх ринках посередники роб�
лять важливий внесок у покращення економічних умов
у країні. Загалом необхідним є загальне визнання впли�
ву страхових посередників на економіку держави шля�
хом обов'язкової сертифікації їхньої діяльності.

Простір ринкової економіки, в основі якої лежить
господарська (підприємницька) діяльність, основана на
використанні різних форм власності, та механізм дер�
жавного регулювання відносин у сфері економіки, зро�
стає значною мірою потреба суб'єктів господарської
діяльності у захисті своїх майнових прав, їхніх інтересів
від різноманітних ризиків. Зацікавленими у формуванні
відповідного до розвинених економічних відносин рин�
ку страхових послуг є і самі суб'єкти господарювання, і
держава. Остання виступає зацікавленою насамперед у
страховому захисті державного майна. Це зумовлює
інтенсифікацію запровадження на теренах України пе�
ревірених світовою, зокрема європейською, практикою
форм і видів страхування.

По суті страховий ринок, будучи складовою фінан�
сової сфери, є об'єктом державного регулювання і кон�
тролю. Загалом державне регулювання спрямоване на
забезпечення формування і розвиток ефективно функ�
ціонуючого ринку страхових послуг; формування в Ук�
раїні необхідних умов для діяльності страховиків різно�
манітних організаційно�правових форм; недопущення
на страховий ринок спекулятивних і фіктивних ком�
паній, які можуть завдати шкоди і страховій справі, й
майновим інтересам страхувальників; дотримання вимог
законодавства України про страхування. Необхідність
державного регулювання страхової діяльності зумов�
люють ряд чинників. Зокрема це захист страхувальни�
ка; економічна політика держави.

Головна мета державного регулювання страхової
діяльності визначається забезпеченням формування
страховиками достатнього обсягу коштів, за рахунок
яких вони зможуть виконати свої зобов'язання перед
страхувальниками за будь�яких обставин, тобто за�
безпечення платоспроможності кожного конкретного
страховика. Держава регулює розвиток страхового
бізнесу здійснюється у таких напрямах, як пряма її

Таблиця 1. Порівняльна характеристика страхових брокерів і страхових агентів
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участь у становленні системи страхового захисту май�
нових інтересів; законодавче регулювання (прийняття
державою базових законів та нормативно�правових
актів); здійснення спеціального нагляду за діяльністю
відповідно до інтересів страхувальників і загальнодер�
жавних потреб.

До складу цілісного механізму державного регулю�
вання страхової діяльності належать прямі й непрямі
методи впливу держави та її втручання у здійснення
страхової діяльності та розвиток страхового ринку.
Ринковими, тобто непрямими методами державного
регулювання є проведення державою спеціальної по�
даткової (фіскальної) політики, а також тарифної,
цінової, кредитної, грошової та інвестиційної політи�
ки. Пряме державне втручання у механізм функціону�
вання страхового бізнесу здійснюється за допомогою
законодавчої бази і нагляду за страховою діяльністю.
Надання страхових послуг передбачає наявність інди�
відуальних конкретних страхових відносин між стра�
ховиком і страхувальником, реалізація яких потребує
наявності системи правового регулювання страхової
діяльності.

Система законодавства, спрямована на регулюван�
ня страхової діяльності включає до свого складу загаль�
не законодавство; спеціалізоване страхове законодав�
ство; підзаконні акти. Норми і принципи правового ре�
гулювання страхової діяльності визначаються такими
правовими документами, як Конституція України,
міжнародні угоди, закони і постанови Верховної Ради
України, укази і розпорядження Президента України,
постанови і розпорядження Кабінету Міністрів Украї�
ни, інструкції, методики, накази, листи міністерств і
відомств, нормативні акти Уповноваженого органу, що
здійснює нагляд за страховою діяльністю (Державна
комісія з регулювання ринків фінансових послуг в
Україні).

Базу законодавчого регулювання страхового рин�
ку складають Конституція України і Закон України "Про
страхування" в редакції від 4 жовтня 2001 року. Основні
загальні принципи здійснення страхування викладені в
Господарському кодексі України, нова редакція якого
введена в дію з 1 січня 2004 року. Прийняття нової ре�
дакції Закону України "Про страхування" від 4 жовтня
2008 року зумовило те, що державний нагляд за стра�
ховою діяльністю на території України здійснюється
Уповноваженим органом та його органами на місцях.
Метою державного нагляду за страховою діяльністю в
Україні є дотримання вимог законодавства України про
страхування, ефективний розвиток страхових послуг,
запобігання неплатоспроможності страховиків, захист
інтересів страхувальників.

Завданням уповноваженого органу є проведення
державної політики у сфері страхування. Він у своїй
діяльності керується Конституцією України, закона�
ми України, актами Президента України, Кабінету
Міністрів України. Крім того, цей орган узагальнює
практику застосування законодавства з питань, які на�
лежать до його компетенції, розробляє пропозиції
щодо вдосконалення законодавства, у визначеному
порядку вносить їх на розгляд Президентові України
та Кабінету Міністрів України. У межах своїх повно�
важень Уповноважений орган організовує виконання
актів законодавства і систематично контролює їхню
реалізацію.

У законодавчих актах чітко визначаються обов'яз�
ки і права суб'єктів страхового ринку, договірні відно�
сини між сторонами, порядок і умови здійснення стра�
хових виплат, страхового відшкодування, форми стра�
хування, перелік добровільних і обов'язкових видів
страхування, система державного регулювання, повно�
важення органів державного регулювання, умови
ліцензування страхової діяльності, вимоги до правил
страхування, умови забезпечення платоспроможності
страховика, вимоги до його статутного капіталу, фор�

мування страхових резервів, правила і напрями розмі�
щення коштів страхових резервів тощо. характеристи�
ка загальних аспектів державного регулювання страхо�
вого ринку представлена у таких основних законодав�
чих актах: Закон України "Про господарські товариства"
від 19.09.1991 року, Закон України "Про фінансові по�
слуги та державне регулювання ринків фінансових по�
слуг " від 12.07.2001 року, Постанова Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Програми розвитку стра�
хового ринку України на 2008—12 роки" від 02.02.2007
року та інші.

Нормативні документи міністерств і відомств регу�
люють діяльність страхових посередників, механізм
проведення операцій із перестрахування, особливості
функціонування товариств взаємного страхування,
діяльність аварійних комісарів тощо. До складу систе�
ми заходів прямого державного регулювання — нагля�
ду за страховою діяльністю належать реєстрація стра�
хових компаній; видача ліцензій на проведення певних
видів страхування; здійснення контролю за діяльністю
страховиків. Процедуру і порядок реєстрації страхо�
виків визначає "Положення про єдиний державний
реєстр страховиків (перестраховиків) України" (від 9
грудня 1996 р.). Єдиний державний реєстр страховиків
України представляє собою систему збору, обліку, на�
громадження і зняття з реєстру даних, що стосуються
ліцензування страхової діяльності, нагляду за страхо�
вою діяльністю страховиків. До Реєстру заносяться дані
про страховиків, які отримали ліцензію на здійснення
страхової діяльності. Ця ліцензія є обов'язковою, ви�
дається на проведення конкретних видів страхування і
перестрахування.

Процедура і порядок реєстрації, ліцензування і кон�
тролю за діяльністю страховиків прописані у Законі
України "Про страхування" та інших нормативно�зако�
нодавчих документах, які стосуються страхування.
Організація державного страхового нагляду, його фун�
кціонування впливають на подальший розвиток страхо�
вої діяльності, її спрямованість на вирішення економіч�
них проблем у державі. Страхові компанії, збираючи та
накопичуючи значні грошові кошти, спрямовують свої
фінанси у банківську систему, надають страховий захист
великій кількості фізичних і юридичних осіб, мають
можливість широкого і довготривалого використання
страхових коштів, вирішуючи таким чином інвестиційні
потреби суб'єктів господарювання.

Державне регулювання важливе і для проведення
послідовної політики стосовно форм, методів і масш�
табів участі іноземного капіталу в страховому бізнесі.
В основі взаємовідносин страховика і держави лежить
ряд принципів. Зокрема страховик не відповідає за зо�
бов'язаннями держави, а держава — за зобов'язання�
ми страховика; не допускається, за винятком обов'яз�
кових видів страхування, страхування життя, майна
громадян, перестрахування, страхування експортно�
імпортних поставок під гарантію держави і діяльності
страхових посередників, будь�яке централізоване ре�
гулювання (уніфікація, обмеження, обов'язковість
тощо) розмірів страхових платежів (тарифів) і страхо�
вих сум (страхового відшкодування), умов укладання
страхових договорів, взаємовідносин страховика і
страхувальника, якщо вони не суперечать законодав�
ству України; держава гарантує дотримання і захист
майнових та інших прав і законних інтересів страхо�
виків, умов вільної конкуренції в здійсненні страхової
діяльності; втручання у діяльність страховиків із боку
державних та інших органів забороняється, якщо воно
не пов'язане з повноваженнями органів, які здійсню�
ють державний нагляд і контроль за діяльністю стра�
ховиків.

Після 26 квітня 2003 року спеціально уповноваже�
ним органом виконавчої влади у сфері страхування є
Державна комісія з регулювання ринків фінансових по�
слуг України, яка діє відповідно до Положення про Дер�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

89www.economy.in.ua

жавну комісію з регулювання ринків фінансових послуг
України, затвердженого Указом Президента України від
4 квітня 2003 року. Функціонування Експертної ради дає
можливість розглядати питання і вирішувати проблеми
страхування вже на стадії розробки законів, а не після
їх прийняття, тобто реально впливати на захист інте�
ресів страховиків та інших суб'єктів страхового ринку.
Державно�правове регулювання діяльності страхового
ринку України здійснюють також органи законодавчої,
виконавчої та судової влади.

Через демонополізацію страхування в Україні орга�
ни державної влади й управління не здійснюють безпо�
середнього керівництва страховою діяльністю. Вони
відповідають за формування правового середовища для
страхового ринку через прийняття і видання законів,
постанов, інструкцій та інших нормативних актів, а та�
кож здійснення контролю та нагляду за дотриманням
законодавства у сфері страхування. Такими органами
є Кабінет Міністрів України і Міністерство фінансів
України. Також система органів регулювання включає
Національний банк України, який здійснює валютне
регулювання, Державну податкову адміністрацію Украї�
ни (відповідає за податкове регулювання), Антимоно�
польний комітет (здійснює антидемпінгове та антимо�
нопольне регулювання), Державний комітет із питань
регуляторної політики та підприємництва (провадить
регуляторну політику), Фонд державного майна Украї�
ни (здійснює управління частками державного майна),
Господарський суд (розглядає спірні питанняя у стра�
хуванні).

Відповідно до Закону України "Про страхування"
(2001 р.) інститутами�регуляторами, які здійснюють
інституційно�правове регулювання страхового ринку є
Ліга страхових організацій України, Моторне (транс�
портне) страхове бюро України, Авіаційне страхове
бюро, Морське страхове бюро, Ядерний страховий пул.
Загалом метою державного нагляду за страховою діяль�
ністю є посилення якості виконання функцій щодо за�
побігання банкрутству страховиків, порушенню ними
зобов'язань перед страхувальниками, здійсненню псев�
дострахування з метою відмивання коштів, виплати ке�
рівникам та іншим відповідальним особам підприємств,
установ та організацій, особливо державного сектору,
незаконних комісійних винагород.

Формування, подальший розвиток і вдосконалення
державної політики в галузі страхування здійснюється
відповідно до сучасних потреб, з урахуванням наявних
економічних можливостей і згідно з вимогами міжна�
родних угод та міжнародних організацій, до яких при�
єдналася й Україна. Держава сприяє цивілізованим ме�
тодам інтеграції страхового бізнесу у глобальний ри�
нок страхових послуг.

Зважаючи на те, що у багатьох випадках лише стра�
хові посередники вступають у безпосередній контакт
зі споживачами страхових продуктів, необхідно регу�
лювати і контролювати їхню діяльність. 20 вересня 2000
року в Брюсселі Європейська комісія прийняла Про�
ект Директиви щодо діяльності страхових посеред�
ників, яка має заступити чинну Директиву 77/92/ЕЕС.
Визначальною рисою цього документу і його значною
відмінністю від попереднього є те, що у визначенні тер�
міну "страховий посередник" відсутній поділ на агентів
та брокерів. Ключовою вимогою до всіх без винятку
посередників є вимога щодо їх обов'язкової реєстрації
(ліцензування цієї діяльності не передбачається).
Згідно зі згадуваним проектом у країнах ЄС будуть
передбачені санкції до тих страховиків, які користу�
ються послугами незареєстрованих посередників. У
більшості країн законодавство, що регулює діяльність
страхових посередників, передбачає порядок їх реєст�
рації, вимоги до рівня професійної підготовки і надан�
ня інформації, а також необхідність фінансових га�
рантій покриття відповідальності, що виникає при по�
середницькій діяльності.

Реєстрація вирішує принаймні два завдання: по�пер�
ше, вона дозволяє контрольно�ревізійним службам і
клієнтам перевірити ділові зв'язки посередників і, мож�
ливо, згрупувати їх за чіткими категоріями. По�друге,
що ще важливіше, перевірити, наскільки посередник
відповідає визначеним критеріям. Сам факт реєстрації
посередника визначає наявність попереднього етапу
отримування дозволу і попередню перевірку кваліфі�
кації. Усе залежить від критеріїв, яким має відповідати
страховий посередник, та від того, наскільки важко
пройти реєстрацію. У цьому розумінні реєстрація, що
здійснюється без висунення вимог до страхового посе�
редника, — вельми небезпечна річ. Адже вона хоча й
дозволяє вести статистичний облік, проте формує в
клієнта хибне почуття захищеності: дає підстави вважа�
ти, що посередник володіє кваліфікацією, якої в нього
фактично немає, оскільки реєстрація — суто формаль�
ний акт. Професійна компетентність страхових посеред�
ників становить суттєвий елемент захисту страхуваль�
ників, і тому необхідні заходи, спрямовані на отриман�
ня страховими посередниками загальних, комерційних
та професійних навичок і знань. Зміст кваліфікаційних
вимог у різних країнах неоднаковий. Міжнародне бюро
страховиків та перестраховиків (об'єднання національ�
них професійних асоціацій страхових посередників
Європейського союзу) у своїй резолюції від 7 жовтня
1992 року пропонує встановити програму навчання
мінімальним обсягом 300 годин за період, що становить
18 місяців, з обов'язковим складанням іспитів після кур�
су навчання.

У тому разі, коли посередники незадовільно вико�
нують свої обов'язки і, відповідно, їхні клієнти зазна�
ють фінансових втрат, останні мають отримати компен�
сацію. Надання таких фінансових гарантій вимагається
насамперед від брокерів. Загалом вважається, що стра�
хові компанії несуть повну фінансову відповідальність
за дії (професійні) своїх агентів. При цьому постає ряд
проблем, коли йдеться про агентів, які працюють на
кілька компаній. Щодо страхових брокерів існують деякі
види гарантій покриття їхньої професійної відповідаль�
ності. Найпоширенішим, а в багатьох країнах обов'яз�
ковим, є страхування професійної відповідальності
страхових брокерів. Існує також вид гарантії у формі
банківського депозиту. В Україні досі не існує механіз�
му надання фінансових гарантій з боку страхових посе�
редників.

ВИСНОВОК
Отже, розвиток і поглиблення відносин на страхо�

вому ринку України зумовлює те, що роль страхових
посередників зростатиме, що піде на користь як стра�
хувальникам, так і страховикам. Для того, щоб забез�
печити їхню фахову й ефективну діяльність необхідно
суттєво поліпшити і вдосконалити законодавчу базу, яка
це регулює. Саме останнє зумовить покращення фінан�
сово�економічних основ за рахунок того, що відкриють�
ся нові можливості й перспективи. При цьому забезпе�
чуватиметься постійне поліпшення якості страхових
продуктів за рахунок налагодження тісніших взаємо�
стосунків страхових посередників і страхувальників.
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