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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання державного втручання у фінансові процеси,

зокрема у страховій сфері, є одним із найскладніших в теорії
та практиці фінансів. Фактично ми маємо справу з числен*
ними теоретичними концепціями, які екстраполюються на
об'єктивні реалії розвитку фінансової сфери тієї чи іншої
країни. Надзвичайно гостро ця проблема стоїть і в Україні
— відсутність інституційних передумов ставить під сумнів
можливості держави у сфері ефективного державного ре*
гулювання страхового ринку та страхової діяльності. На
сьогодні в нашій державі існує цілий ряд цілком протилеж*
них за змістом напрямків подальшого реформування стра*
хового ринку та його регуляторних засад.

Зрозуміло, що така ситуація є додатковою перешкодою
для розбудови ефективного страхового ринку в Україні.
Більше того, страховий ринок стає "бранцем" різноманіт*
них політичних компромісів, і часто є своєрідною "розмін*
ною монетою" для вітчизняного політикуму. Саме тому, на
наш погляд, однією із базових проблем є чітка ідентифіка*
ція цілей державного регулювання страхового ринку, оск*
ільки це дасть можливість виокремити тактичні завдання та
стратегічні пріоритети у цій сфері.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вказані питання розглядалися в роботах таких відомих еко*
номістів — О. Андрєєвої, С. Білоус, Н. Внукової, О. Гаманко*
вої, О. Лаврової, С. Осадця, Н. Ткаченко, О. Філонюк, В. Фур*
мана, Т. Яворської та інших. Разом з тим, проблематика вста*
новлення цілей державного регулювання страхового ринку за*
лишається актуальною та потребує подальших досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити та доповнити існуючі теоре*

тичні положення щодо цілей державного регулювання стра*
хового ринку та екстраполювати їх на існуючу в Україні
регуляторну модель.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Виникнення держави значною мірою стало результатом

пошуку такої моделі організації суспільства, у якій би певна
група людей та окремі установи займалась переважно або
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виключно централізованим управлінням, в т.ч. — у еко*
номічній сфері. Абсолютно виваженою є позиція щодо того,
що державне регулювання економіки виникло внаслідок чис*
ленних "провалів" ринку, подолання яких самими економіч*
ними агентами (за рахунок саморегулювання) є неможливим.

Так, вітчизняні науковці Г. Третяк та К. Бліщук до та*
ких недоліків відносять: по*перше, можливість виникнення
недосконалих ринкових структур (зокрема, монополізація);
по*друге, недостатня ефективність розподілу суспільних
благ; по*третє, низька ресурсозабезпеченість інтелектуаль*
ної, екологічної та соціальної сфер [1].

В свою чергу, більшою конкретизацією відзначається на*
ступна позиція щодо недоліків ринкового саморегулювання [2]:
поступове послаблення, а в окремих випадках навіть свідома
ліквідація конкуренції; неспроможність забезпечення повної
зайнятості населення; інфляційні ризики; відсутність матері*
альних стимулів для виробництва необхідних суспільних благ;
суттєва диференціація доходів населення.

Розвиваючи таку думку окремі науковці стверджують, що
зазначені екстерналії набагато сильніше виявляють свій дест*
руктивний вплив в певних умовах: "Недоліки ринкового само*
регулювання особливо притаманні транзитивній економіці з
недосконалим конкурентним середовищем, неповним інфор*
маційним забезпеченням, наявними зовнішніми ефектами,
фінансовою нестабільністю. У перехідний період можливості
ринкової саморегуляції досить обмежені, а тому не можуть
реально забезпечити ефективність розвитку економіки" [3].

Звернемо увагу, що аналогічний підхід використовуєть*
ся науковцями і щодо причин, що визначають фактори дер*
жавного регулювання страхової діяльності [4]:

— неефективність конкуренції в страховій галузі внаслідок
недостатньої капіталізації більшості вітчизняних страхових ком*
паній та їх неспроможності брати на страхування великі ризики;

— суспільний або змішаний (квазісуспільний) характер
ряду страхових послуг, що передбачає суспільну корисність
цих послуг, значно вищу за індивідуальну;

— потреба в запровадженні обов'язкових видів страху*
вання за тими видами ризиків, які є невигідними для при*
ватних страховиків внаслідок їх катастрофічного характе*
ру або кумуляції ризиків;

— необхідність урегулювання негативних ефектів, пов'яза*
них з виникненням техногенних аварій, ядерних конфліктів тощо;
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— забезпечення прозорості функціонування страхово*
го ринку, законності діяльності страхових компаній та
підтримка інформаційної відкритості ринку .

Якщо порівняти наведений перелік з наведеними вище
чинниками державного втручання в економіку, можна по*
мітити їх смислову тотожність, що є цілком природнім —
для страхового ринку характерними є ті ж вади ринкового
механізму, що і для усіх інших ринків. Проте і в теоретичній
площині, і на практиці з метою характеристики державного
впливу на економічні процеси взагалі, і на страховому рин*
ку, зокрема, використовуються різноманітні дефініції: "еко*
номічна політика", "державне регулювання", "державний
нагляд" і т.п. Така невизначеність є причиною не тільки хиб*
ного розуміння ролі держави як регулятора страхових
відносин, але й ускладнює виокремлення цілей державного
регулювання страхової діяльності.

Часто дефініцію "регулювання" розглядають в контексті
дефініції "управління". Зокрема, звернемо увагу на позицію
М. Мартиненка, який вважає, що регулювання — це вид
діяльності, який представляє собою вплив керівника на
підлеглих таким чином, щоб вони виконували роботу для
досягнення цілей організації. У цьому випадку функція ре*
гулювання пов'язана із широко використовуваним терміном
"управління", а головна мета регулювання — досягнення
цілей організації [5].

Звернемо увагу на такий факт — навіть досліджуючи
регулювання на прикладі виробничого процесу науковці
вказують, що така діяльність покликана оптимізувати
людську діяльність, усунути ймовірні відхилення від зада*
ного оптимуму. На наш погляд, хоча й не повною мірою та*
кий підхід можна використати і на мікрорівні.

Значно складнішими є підходи до визначення сутності
державного регулювання (державного регулювання еконо*
міки). Зокрема, в науці державного управління державне
регулювання визначається як економічний метод держав*
ного управління, який є системою типових заходів законо*
давчого і контрольного характеру, що здійснюється відпо*
відними державними органами та громадськими організація*
ми з метою стабілізації та пристосування існуючої соціаль*
но*економічної системи до постійно змінюваних умов [6].

В той же час вітчизняний учений Д. Стеченко зазначає:
"Державне регулювання економіки — це система заходів
задля здійснення підтримуючої, компенсаційної та регулю*
ючої діяльності держави, спрямованої на створення нор*
мальних умов ефективного функціонування ринку та вирі*
шення складних соціально*економічних проблем розвитку
національної економіки й всього суспільства" [7].

Перевагою такого підходу є конкретизація цілей —
ефективне функціонування ринку та вирішення складних
проблем національної економіки і суспільства. Проте що*
найменше некоректним є твердження щодо того, що регу*
лювання є системою заходів для забезпечення регулюючої
діяльності держави.

Інші вчені вважають за необхідне у визначенні держав*
ного регулювання економіки зробити акцент на діяльності
органів державної влади: "Державне регулювання економі*
ки — сфера діяльності органів державної влади щодо цілес*
прямованого впливу на поведінку суб'єктів господарювання
шляхом застосування різноманітних методів і засобів. Тоб*
то, державне регулювання економіки можна розглядати як

функцію державного управління економікою, як
інструмент реалізації економічної політики" [8].

На наш погляд, позиція Л. Швайки є деякою
мірою не зовсім коректною з кількох причин. По*
перше, не можна обмежувати регуляторні меха*
нізми впливу на економіку виключно діяльністю
органів державної влади; по*друге, не варто об*
межувати вплив регулювання виключно діяльні*
стю суб'єктів господарювання (чому не індивіду*
умів і т.д); по*третє, відсутня конкретизація ме*
тодів та засобів, за допомогою яких держава впли*
ває на економічні процеси. Разом з тим визнаємо,
що акцент на взаємовідносини між державними
органами та іншими економічними агентами при*
сутній і в інших підходах до змістовних характе*
ристик державного регулювання економіки.

Якщо аналізувати досліджувану проблему в
контексті функцій держави, то слід погодитися з
думкою О. Скакун, що функції держави необхід*
но розглядати як об'єктивно необхідний, цілесп*
рямований основний напрямок діяльності держа*
ви, здійснюваний в життєво важливій сфері сусп*

ільних відносин [9].
Серед найбільш типових функцій держави, які виділяють*

ся в науковій літературі, можна назвати: економічну, політич*
ну, культурну, соціальну, правоохоронну тощо. Зауважимо,
що цей перелік не є вичерпним, часто його розширюють за
рахунок більш конкретних напрямків діяльності. Загалом
оцінюючи позиції різних авторів щодо економічної функції
держави, зазначимо, що її основні задачі можна формалізо*
вано представити наступним чином (рис. 1).

В контексті аналізу співвідношення між поняттями "дер*
жавна економічна політика" та "державне регулювання еко*
номіки" звернемо увагу на підхід, зафіксований у статті 9
Господарського кодексу України, який, на наш погляд, є
цілком слушним. Зокрема, в цьому нормативно*правовому
акті вказано, що правове закріплення економічної політи*
ки здійснюється шляхом визначення засад внутрішньої і
зовнішньої політики, у прогнозах і програмах економічно*
го і соціального розвитку України та окремих її регіонів,
програмах діяльності Кабінету Міністрів України, цільових
програмах економічного, науково*технічного і соціального
розвитку, а також відповідних законодавчих актах [10].

На наш погляд, для державного регулювання економі*
ки характерними є наступні ознаки.

1. Є невід'єною складовою реалізації економічної
функції держави та логічно пов'язана з іншою функціями
держави (зокрема, соціальною).

2. Реалізується за рахунок відповідного механізму, який
складається з форм, методів та інструментів, за допомогою
яких держава впливає на економічні процеси.

3. Об'єктом впливу є діяльність різноманітних економі*
чних агентів — і самої держави, і суб'єктів господарювання і
індивідуумів.

4. Мета регулювання є поліструктурною, проте в найбільш
загальному варіанті її можна визначити як забезпечення еко*
номічного зростання та соціальної справедливості.

На рівні спеціалізованої літератури досліджуються і те*
оретичні аспекти державного регулювання страхового рин*
ку. Як буде показано нижче, вони значною мірою перекли*
каються з тими теоретичними позиціями, що стосуються дер*
жавного регулювання економіки в цілому.

На думку О. Філонюка, найповнішим визначенням "дер*
жавного регулювання страхового ринку" є сукупність різно*
манітних методів, інструментів, за допомогою яких держа*
ва, в особі уповноваженого регулятивного органу, впливає
на економічну діяльність суб'єктів страхових правовідносин.

Як бачимо, цей вітчизняний вчений для характеристик
державного регулювання страхового ринку майже повністю
повторює підхід, що притаманний для окремих авторів у вис*
вітленні особливостей дефініції "державне регулювання
економіки". Акцент робиться на множині різноманітних
методів та інструментів впливу на страховий ринок. Як буде
показано нижче, в цілому більшість вчених повторюють саме
такий підхід, а головна дискусія точиться навколо об'єкта
регулювання — або страховий ринок, або страхова діяль*
ність, або навіть страхування.

Вітчизняний дослідник В. Фурман визначив державне ре*
гулювання страхового ринку як сукупність економічних, адм*
іністративно*правових та організаційно*технологічних відно*
син між суб'єктами страхового ринку і державою під час цілес*
прямованого комплексного впливу останньої на страховий
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Рис. 1. Задачі економічної політики держави, що реалізуються
через економічну функцію

Джерело: розроблено автором.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 12/201696

ринок як єдину систему [12]. Перевагою такої позиції є конк*
ретизація відносин, які віддзеркалюють інструментарій дер*
жавного впливу: економічні важелі, правові засади, адмініст*
ративні заходи, організаційну, технологічну складову.

В свою чергу, Д. Кондратенко вважає, що державне ре*
гулювання страхового ринку покликане сприяти розвитку
страхового ринку, захисту інтересів страхувальників, забез*
печувати реєстрацію страхових організацій, ліцензування
страхових операцій, здійснювати контроль за дотриманням
страховими організаціями законодавства [13]. З нашої точ*
ки зору в такій позиції більше йдеться про конкретні мето*
ди державного впливу та цілі регулювання страхового рин*
ку, а не визначення суті його державного регулювання.

В. Сухов дотримується думки, що державне регулюван*
ня страхової діяльності може виявлятися в різних формах,
у тому числі у прийнятті законодавчих положень, що рег*
ламентують страхові правовідносини, встановленні в інте*
ресах суспільства обов'язкового страхування, проведенні
спеціальної податкової політики, а також у створенні особ*
ливого правового механізму, що забезпечує нагляд за ство*
ренням і функціонуванням страховиків [14].

В свою чергу, на рівні спеціального страхового законо*
давчого акту зафіксовано наступне визначення: "Держав*
ний нагляд за страховою діяльністю здійснюється з метою
дотримання вимог законодавства України про страхуван*
ня, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання
неплатоспроможності страховиків та захисту інтересів
страхувальників" [15]. Як бачимо з наведеного, виникає ціка*
ва правова колізія, з одного боку законодавством про рин*
ки фінансових послуг визначено шляхи державного регу*
лювання ринків фінансових послуг (одним із сегментів яко*
го є страховий ринок); з іншого — у законодавстві про стра*
хування використовується дефініція "державний нагляд".

Виходячи з проведеного аналізу, можна зробити на*
ступні висновки щодо змісту наведених дефініцій.

По*перше, держане регулювання страхової діяльності
за своїми характеристиками є ширшим ніж державний на*
гляд. Відповідно, державний нагляд як діяльність держави
щодо дотримання законодавства на страховому ринку є
однією із складових державного регулювання страхової
діяльності.

По*друге, державне регулювання страхової діяльності
представляє собою цілеспрямований вплив на функціону*
вання фінансових установ, які можуть надавати страхові
послуги, а також економічних агентів, які надають до*
поміжні послуги.

По*третє, державне регулювання передбачає викорис*
тання широкого кола інструментів та засобів — правових,
економічних, організаційних, технологічних та тому по*
дібних.

ВИСНОВКИ
В підсумку можна стверджувати, що державне регулюван*

ня страхової діяльності представляє собою цілеспрямовані дії
держави з використанням правових, економічних, організацій*
них, технологічний та інших важелів, спрямованих на подолан*
ня екстерналій страхового ринку, які знижують ефективність
функціонування його учасників. На наш погляд, такий підід по*
вною мірою розкриває сутність зазначеного поняття, визначає
його особливості, підкреслює широкі можливості держави та її
інструментарій впливу на процеси, що притаманні фінансово*
му середовищу в цілому, та страховому ринку зокрема. Водно*
час треба визнати, що насамперед необхідно акцентувати увагу
на інструментарії державного регулювання та його принципах,
оскільки це дає можливість адекватно реагувати на зовнішні
відносно страхового ринку виклики.

В широкому розумінні державне регулювання економі*
ки спрямоване на забезпечення економічного зростання шля*
хом ефективного функціонування страхового ринку, як не*
від'ємної складової фінансового середовища; у вузькому ро*
зумінні ціль державного регулювання — створення умов для
подолання екстерналій, що притаманні страховому ринку.
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