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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ

ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сучасний етап розвитку світової

економіки та міжнародних відносин,
процеси ринкової трансформації на'
ціональної економіки, входження
України в систему світових госпо'
дарських зв'язків зумовлюють не'
обхідність розвитку страхового рин'
ку з урахуванням світового досвіду
та національних особливостей. Од'
нією з центральних проблем підви'
щення ефективності механізмів дер'
жавного регулювання страховим
ринком України є впорядкування
відносин між державними й ринко'
вими суб'єктами ринку страхових
послуг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, В

ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ

СПИРАЄТЬСЯ АВТОР
Сьогодні в Україні формується

новий напрям досліджень страхо'
вих відносин, який знайшов відоб'
раження в роботах провідних
вітчизняних учених В.Д. Базилеви'
ча [1], А. Л. Самойловського [2],
Л.В. Нечипорук [3].
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ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ
ВІДНОСИН МІЖ
ДЕРЖАВНИМИ Й РИНКОВИМИ
СУБ'ЄКТАМИ НА СТРАХОВОМУ
РИНКУ УКРАЇНИ

У статті розглянуті проблеми впровадження державних ме3
ханізмів регулювання страхуванням та напрями їх вирішення шля3
хом гармонізації відносин між державними й ринковими суб'єктами
на страховому ринку України.

In the article the considered problems of introduction of state
mechanisms of adjusting insurance and directions of their decision are by
harmonization of relations between state and market subjects at the
insurance market of Ukraine.

Вивчення фундаментальних уп'
равлінських питань знайшло своє
відображення в роботах В.Д. Баку'
менка [4], В.В. Голубь [5], В.М. Ри'
жих [6], П.Л. Штефюк.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, ЯКИМ

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ
Однією з найбільш актуальних у

теорії і практиці сучасного вітчизня'
ного страхування є проблема управ'
ління розвитком страхового ринку.
На сьогодні найбільш нагальною
проблемою, що потребує подальшо'
го дослідження, є недосконалість
механізмів державного регулювання
страховим ринком України.

Мета статті — дослідити напря'
ми вдосконалення системи держав'
ного регулювання страхованням та
запропонувати шляхи гармонізації
відносин між державними й ринко'
вими суб'єктами на страховому рин'
ку України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Підвищення ефективності стра'
хування та його впливу на економі'
ку країни — загальна мета держав'
ної політики. Формулювання спіль'

ного завдання підвищення ефектив'
ності страхової діяльності містить як
певні цілі (забезпечення надійного
страхового захисту), так і методи її
досягнення (розробка, прийняття
законодавчих і нормативних актів та
контроль за їх виконанням).

Методи реалізації загальної ме'
ти державної політики, зміст дер'
жавних заходів на страховому рин'
ку України повинні визначатися, ви'
ходячи з наявних потреб, які існують
як на страховому ринку України, так
і в економіці взагалі.

Серед найважливіших напрямів
вдосконалення системи державного
регулювання страхового ринку, на
нашу думку, слід виділити необхід'
ність розробки нормативної право'
вої бази для діяльності усіх суб'єктів
страхового ринку, активізацію юри'
дичної, економічної, політичної та
дипломатичної роботи щодо інтег'
рації України до міжнародних ор'
ганізацій та союзів, які визначають
механізми функціонування глобаль'
ного ринку страхових послуг [7].
Актуальним залишається питання
формування об'єднань страховиків
за певними напрямами та видами
страхування. Потребують уваги еко'
номічні та юридичні аспекти вдоско'
налення співвідношення обов'язко'
вого та добровільного страхування,
активнішою має бути соціальна спря'
мованість страхування, більш захи'
щеною повинна стати інвестиційна
діяльність страхових компаній.

Отже, державна стратегічна пол'
ітика регулювання страхового рин'
ку повинна спиратись на концепту'
альні засади щодо розвитку страхо'
вого ринку в Україні, така концепція
сприяла б цілеспрямованим та узго'
дженим діям державних та недер'
жавних структур щодо забезпечен'
ня надійного страхового захисту як
юридичних, так і фізичних осіб.

Без участі держави у процесі
формування та розвитку страхово'
го ринку неможливо вирішити і пи'
тання врегулювання та вдосконален'
ня юридично'нормативної бази що'
до обліку, аудиту, бухгалтерської
звітності та статистичних даних,
адже світовий досвід переконує, що
не можна вести бухгалтерський
облік страхової компанії так само,
як на звичайному підприємстві.
Страхування має свою специфіку,
яка визначена самою природою
страхування, яке побудоване на со'
лідарній відповідальності та вимагає
безумовного виконання страхови'
ком його зобов'язань перед страху'
вальником.

Отже, юридично'нормативна
база бухгалтерського обліку страхо'
вої компанії повинна передбачати
механізм врахування в системі об'
ліку страховика реальну можливість
передачі резервів перестраховикові,
вона має передбачати необхідність
формування резервів для майбутніх
виплат, які належить робити страхо'
вику після узгодження спірних пи'
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тань зі страхувальником, отримання
необхідних юридичних документів,
висновку експертів та відповідних
фахових служб.

Державне регулювання страхо'
вої діяльності, окрім усього іншого,
передбачає необхідність формуван'
ня інформаційного масиву даних для
оперативної та аналітико'статистич'
ної діяльності. Отже, на порядку
денному постає проблема розробки
системи даних та впровадження
відповідних форм для їх збору та по'
рядку звітності (відповідальності за
об'єктивність, своєчасність та повно'
ту інформації).

Мають рацію пропозиції фахів'
ців, котрі пропонують диференцію'
вати масиви інформації. І це логічно,
оскільки дані, яких вимагають подат'
кові служби, повинні відрізнятись від
тих, що надсилаються страховиками
до статистичних органів. Інформа'
ція, яка повинна надходити до депар'
таменту, має дещо відрізнятись від
тої, якої потребують і мають страху'
вальники. У той же час у спеціальній
пресі та у засобах масової інфор'
мації повинні бути свої обсяги та
своя форма подачі матеріалу.

Отже, проблема інформатив'
но'статистичного та бухгалтерсько'
аналітичного забезпечення страхо'
вого бізнесу — проблема дуже акту'
альна і потребує не тільки уваги та
професійних знань, а й вимагає вод'
ночас належних коштів та певних
зусиль державних органів влади з
координації й урівноваження інте'
ресів усіх зацікавлених суб'єктів та
структурних підрозділів ринкової
економіки.

Регулюючий вплив держави на
економічні процеси, що відбувають'
ся на ринку страхових послуг, об'єк'
тивно повинен бути відчутним, ос'
кільки інтернаціоналізація госпо'
дарського життя, інтеграція еконо'
міки України до світового економіч'
ного простору вимагає встановлен'
ня таких механізмів впливу держави
на ринок страхування, які були б адек'
ватними тим, що уже діють в інших
країнах міжнародної співдружності.

Зокрема, в країнах, що входять
до Європейського Союзу, спостері'
гається високий рівень узгодженості
параметрів виміру та механізмів
впливу на страховиків, страхуваль'
ників та посередницькі структури.
Якщо певна країна бажає співпрацю'
вати або здійснювати економічні
операції купівлі'продажу в межах
Європейського Союзу або з окреми'
ми країнами, їй необхідно уніфіку'
вати свою законодавчу базу до зако'
нодавчої бази міжнародного співто'
вариства, стандартизувати форми
звітності, забезпечити умови для
зіставлення, порівнювання резуль'
татів діяльності суб'єктів страхово'
го ринку.

У цілому, вимоги міжнародного
страхового бізнесу до системи дер'
жавного регулювання в межах націо'
нальної економіки передбачають,

щоб національний страховий ринок
був стабільним, а отже, втручання
державних органів у страхову ді'
яльність має бути врегульована стан'
дартами та законодавчими актами,
сприяти розвитку реальної і здоро'
вої конкурентності у діяльності
страховиків, забезпечувати про'
зорість інформації. Держава має
сприяти цивілізованим методам ін'
теграції страхового бізнесу до гло'
бального ринку страхових послуг.

Діючі моделі державного регу'
лювання ринку страхування перед'
бачають пошук оптимального спів'
відношення внутрішніх сил ринково'
го саморегулювання та безпосеред'
нього впливу державних органів на'
гляду. За перехідної економіки ос'
новний тягар припадає на державні
органи нагляду за страховою діяль'
ністю, адже для нестабільного рин'
кового середовища, відсутності
чітко визначеної стратегії розвитку
та макроекономічної стабільності
можливості ринкової саморегуляції
досить обмежені й не можуть реаль'
но забезпечувати потреб страхово'
го захисту від наявних ризиків. Важ'
ливою передумовою якісних зру'
шень в регулюванні страхового рин'
ку є рівень підготовки кадрів, особ'
ливо фахівців андеррайтингу та
аудиту.

Щоб страховий ринок функціо'
нував стабільно, а страховики були
спроможні виконувати свої зобо'
в'язання перед страхувальниками, а
також, щоб була належна керо'
ваність та гарантованість страхово'
го підприємництва, недостатньо
вдосконалювати лише законодав'
ство, що регулює страховий ринок.
Необхідно розробляти та впровад'
жувати торговельний, цивільний,
господарський, податковий, страхо'
вий кодекси, вдосконалювати фінан'
сове і банківське законодавство.
Конче необхідним є створення усієї
сукупності законодавчих актів, які б
охоплювали усі сектори ринкової
економіки, сприяли упорядковуван'
ню взаємовідносин між усіма суб'єк'
тами ринку на усіх фазах процесу
відтворення.

Регулювання страхового ринку
передбачає належний рівень розвит'
ку сучасної системи бухгалтерсько'
го обліку та аудиту. Адже саме на
підставі даних бухгалтерського об'
ліку та висновків аудиторів можна
отримати інформацію, яка цікавить
страхувальників, інвесторів, мене'
джерів усіх рівнів та державні органи
нагляду і податкові служби. Методи
бухгалтерського обліку покликані
забезпечувати реальну оцінку еко'
номічного стану страхової компанії,
показувати дійсні розміри прибутків
та витрат. Система бухгалтерського
обліку має передбачати єдину в ме'
жах держави методику та єдині стан'
дарти обліку для страхових ком'
паній. Зазначимо, що національні
стандарти мають бути зіставними із
діючими міжнародними стандартами

та методами ведення бухгалтерсько'
го обліку. Дуже важливо досягти
того, щоб бухгалтерська звітність
була максимально зрозумілою, не
давала підстав для різнобічного тлу'
мачення того чи іншого показника.
Інформація має бути повною, все'
бічною і прозорою, надаватись своє'
часно і у повному обсязі згідно дію'
чого законодавства.

При ринкових відносинах, коли
кожен суб'єкт ринку має реальну
можливість вільно розпоряджатись
своїми ресурсами, самостійно оби'
рати стратегію й тактику своєї бізне'
сової діяльності, державний орган
нагляду за страховою діяльністю по'
винен діяти лише в межах своїх по'
вноважень, тобто контролювати ви'
конання страховиком чинного зако'
нодавства.

Не менш важливим заходом дер'
жавного регулювання страхової
діяльності є удосконалення податко'
вої політики у сфері страхування.

На сьогодні загальний стан еко'
номіки, фінансів підприємств та до'
ходів населення не дає можливості
направляти достатні кошти на цілі
страхування. Цьому значною мірою
сприяє діюча система оподаткуван'
ня та система регулювання фінансів
підприємств. Лише по обмежених
видах страхування страхові платежі
можна зараховувати на собівартість
продукції, а левова їх частка спла'
чується лише з прибутку. Аналогіч'
на ситуація і з платежами громадян,
сплачених ними на цілі страхування,
які не враховуються у неоподатко'
вуваному доході фізичних осіб. Та'
кож страхове відшкодування, яке
отримують громадяни, оподатко'
вується, що принижує його компен'
суючу роль [7].

Дійсно, вирішення зазначеної
проблеми потребує виваженого під'
ходу, адже запровадження вищезаз'
начених норм призведе до зменшен'
ня оподатковуваної бази зазначеної
категорії платників податку. Проте
позитивний ефект, якого може бути
досягнуто за умов здійснення цього
кроку, може бути набагато більшим,
ніж втрати бюджету. Наприклад,
збільшиться соціальний ефект, адже
за вищезазначених умов досягаєть'
ся підвищення рівня соціальної захи'
щеності громадян в той час, коли
рівень соціального страхування не
дозволяють повною мірою реалізу'
вати програму соціального захисту
населення, забезпечення його необ'
хідною медичною допомогою, не ка'
жучи вже про підвищення економіч'
ного ефекту від цього кроку.

Збільшення економічного ефек'
ту буде досягатися через те, що під'
приємства у нестійких перехідних
умовах будуть забезпечені страхо'
вим захистом, будуть мати впевне'
ність у завтрашньому дні, у гарантії
відшкодування збитків (у разі виник'
нення страхового випадку) і, як на'
слідок, сприятиме сталому функці'
онуванню підприємств. А це вже
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створює умови для збільшення об'
сягів виробництва товарів, бази опо'
даткування. Тобто усі втрати бю'
джету на початковому етапі запро'
вадження зазначених норм з часом
були б перекриті завдяки стабільній
роботі підприємств і зниженню соці'
альної напруги у суспільстві.

Страхові платежі мають бути
визнані суспільно необхідними вит'
ратами, які забезпечують безпе'
рервність суспільного виробництва,
економічну, соціальну і екологічну
стабільність у суспільстві. В зв'язку
з цим виникає необхідність включен'
ня витрат на страхування у підпри'
ємств до валових витрат, а у грома'
дян відповідно виключення їх з бази
оподаткування. Ці принципи повинні
бути закладені у основу мір по підви'
щенню ефективності використання
потенціалу страхування як важливо'
го елемента економіки.

Важливим елементом державно'
го регулювання страхової діяльності
в умовах перехідної економіки є
інвестиційна діяльність страховиків.
На сьогодні спрямовування страхо'
вих резервів на цілі інвестування на'
штовхується на законодавчі перепо'
ни, що не є стимулом для інвестиц'
ійної діяльності страховиків. Рішен'
ня щодо надання можливості стра'
ховикам здійснювати довгострокові
інвестиції тільки в галузі житлового
будівництва було прийнято в 1996
році Верховною Радою України при
винесенні проекту Закону України
"Про страхування" на друге читання.
На той час це було виважене рішен'
ня, адже страхові компанії ще не
пройшли перереєстрацію і багато з
них не мали достатнього розміру
мінімального статутного фонду.

Треба зазначити, що в усьому
світі акумульовані через страхуван'
ня грошові кошти служать джерелом
значних інвестицій в економіку роз'
винутих держав. Причому в бага'
тьох країнах відповідними законами
закріплені принципи використання
цих ресурсів виключно для інвес'
тицій в національну економіку, що
значно збільшує внутрішній інвести'
ційний потенціал зазначених країн.
Тому, враховуючи те, що в країнах з
перехідною економікою, в тому числі
і в Україні, недостатність внутріш'
нього капіталу є серйозною пробле'
мою, тим більше в умовах нестабіль'
ної економічної ситуації, збільшен'
ня обсягу інвестиційних можливос'
тей страховиків України є одним з
найбільш важливих чинників, які
впливають на збільшення економіч'
ного ефекту від страхування.

Враховуючи важливість цього
питання, держава має сконцентрува'
ти свої зусилля на його, перш за все,
законодавчому вирішенні. А саме —
на внесенні змін і доповнень до ст.30
Закону України "Про страхування"
з метою надання страховикам мож'
ливості здійснювати інвестиції у виг'
ляді фінансових та інших вкладень в
економіку України з визначенням

переліку пріоритетних проектів, які
є найбільш важливими і спрямовані
на структурну перебудову економі'
ки України.

Крім того, необхідно закласти в
інвестиційну діяльність страховиків
принципи, які б сприяли здійсненню
ними довготермінових капіталовкла'
день у найбільш пріоритетні науко'
во'господарські галузі економічно'
го комплексу України, завдяки яким
забезпечується виробництво конку'
рентоспроможних товарів та послуг,
а також розвиток експортного по'
тенціалу країни. Однак, без забезпе'
чення державними гарантіями інвес'
тиційної діяльності страховиків при
цьому не обійтися.

Але треба мати на увазі, що цей
захід на страховому ринку України
повинен здійснюватися в руслі забез'
печення і відповідати вимогам без'
печності та прибутковості, а також
сприяти підвищенню рівня диверси'
фікації та ліквідності термінів пога'
шення валютних активів і зобов'я'
зань, хоча може існувати необхід'
ність робити тимчасові винятки з ос'
таннього принципу. У будь'якому
випадку, слід брати до уваги поточ'
не економічне середовище у країні.

Разом з тим, інвестиційні прави'
ла для страхових компаній слід коор'
динувати з правилами в інших фінан'
сових сферах, так щоб вони не вик'
ривляли конкуренцію і не заважали
розвитку фінансового сектора в ці'
лому.

Особливої уваги держава має
приділити вирішенню проблем в
здійсненні перестрахування. Після
розпаду монополістичної системи
діяльність з перестрахування в нашій
країні набирає оберти. У колишньо'
му СРСР перестрахуванням займав'
ся окремий підрозділ державної мо'
нополії. Його діяльність обмежува'
лась виключно хеджируванням ри'
зиків, пов'язаних з видами страхових
послуг, що передбачали розрахунки
в іноземній валюті. Страхова моно'
полія брала на себе усі ризики, по'
в'язані з внутрішнім страхуванням.
Таким чином, обсяг операцій з пере'
страхування був обмежений, а обо'
рот — незначний.

Після проголошення незалеж'
ності України, в нестійких пере'
хідних умовах діяльність з перестра'
хування помітно зростає, в основно'
му завдяки розвитку ринку страхо'
вих послуг у цілому. Однак, незва'
жаючи на потужні ринкові сили, ді'
яльність з перестрахування зустрі'
чається в Україні з серйозними труд'
нощами, оскільки багато страхових
компаній не мають значної капіталь'
ної бази і тому схильні надмірно за'
лежати від договорів перестрахуван'
ня. Часто виникає така ситуація,
коли компанія залишає собі лише
обмежену частку ризиків. Все це
призводить до того, що левова част'
ка від суми страхових премій, тобто
потенційні внутрішні інвестиційні
ресурси України, надходять до іно'

земних перестрахових компаній, що
також негативно впливає на валют'
ний ринок України, оскільки призво'
дить до відтоку валютних коштів за
кордон.

Крім того, не слід нехтувати за'
безпеченням встановлення міцної
капітальної бази вітчизняних стра'
ховиків. Адже це має велике значен'
ня з точки зору перестрахування.
Компанії з обмеженим капіталом
змушені передавати ризики інозем'
ним перестраховим компаніям, це
особливо стосується великих і склад'
них накопичених ризиків. Тому дер'
жава з плином часу повинна пост'
ійно підвищувати вимоги до статут'
них фондів страховиків. Саме за
умов постійного зміцнення капіталь'
ної бази, частка переданих ризиків
буде зменшуватись відносно тієї ча'
стини ризиків, які компанія забезпе'
чує самостійно. Але це зовсім не оз'
начає, що перед страховою компа'
нією стоїть завдання повністю по'
крити за допомогою власних коштів
усі взяті на себе ризики, адже це не'
можливо. Тут потрібна вивірена по'
літика, за якої основною метою ук'
ладання договорів перестрахування
є безпека за підходящу ціну.

Не менш важливим заходом дер'
жавного регулювання страхової
діяльності за умов переходу до рин'
кової економіки, яке потребує дер'
жавного вирішення, є низький рівень
діяльності зі страхування життя, яке
виступає важливим інструментом
заохочення інвестицій громадян в
економіку будь'якої країни.

Серед найважливіших заходів
державного регулювання страхової
діяльності у сфері страхування жит'
тя має стати створення механізму
надання громадянам гарантій повер'
нення втрачених коштів у разі банк'
рутств страхових компаній при здій'
сненні страхування життя, що доз'
волить не тільки підвищити соціаль'
ний захист населення України, а й
залучити значні грошові кошти, які
зараз знаходяться на руках у насе'
лення, на інвестиційні цілі.

На нашу думку, цим механізмом
має стати створення централізовано'
го фонду страхових гарантій, проте
не в добровільному порядку, як це
передбачено в ст. 32 Закону України
"Про страхування", а в обов'язково'
му, спочатку при здійсненні страху'
вання життя, наступний етап — при
здійсненні ризикових видів. Дійсно,
спочатку це негативно вплине на
діяльність із страхування життя, але
з метою відновлення довіри населен'
ня та втрачених позицій без цього
рано чи пізно, але не обійтися.

У будь'якому випадку, при розг'
ляді цього питання або винесенні
рішення щодо обов'язкового ство'
рення гарантійного фонду страхо'
виками слід співвіднести, з одного
боку, переваги від здійснення цього
кроку, а саме — відновлення довіри
до страхування, а також забезпечен'
ня гарантій щодо страхових виплат
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по зобов'язаннях неплатоспромож'
них компаній, з іншого боку — не'
доліки, пов'язані із створенням фон'
ду, що полягають у послабленні фі'
нансової міцності компаній'учасни'
ків фонду.

Враховуючи вищесказане, мож'
на зробити висновок, що створення
централізованого гарантійного фон'
ду для компенсації громадянам втрат
від банкрутств страховиків має ста'
ти одним із найбільш прийнятних і
перспективних заходів державного
регулювання страхової діяльності в
Україні з метою підвищення її на'
дійності та забезпечення довіри на'
селення до страховиків у довгостро'
ковому плані.

Крім того, на нашу думку, у світлі
потенційної економічної та суспіль'
ної ролі страхування життя, а також
вищезазначених перешкод, потрібно
розглянути можливість створення
податкових стимулів з метою спри'
яння розвитку цього виду. Таким
стимулом можуть стати, наприклад,
відновлення норми, згідно з якою
доходи, отримані страховими компа'
ніями із страхування життя при роз'
міщенні страхових резервів, звіль'
няються від оподаткування.

Для ефективного функціонуван'
ня страхової діяльності дуже важли'
вим заходом державного регулюван'
ня має стати сприяння формуванню
та розвитку розгалуженої системи
актуарної служби.

Актуарії відіграють важливу роль
у забезпеченні того, що страхові ком'
панії належним чином застосовують
стандарти бухгалтерського обліку. Їх
роль у забезпеченні якості процедур
внутрішнього контролю також є
значною, адже актуарії з визнаним
професійним рівнем можуть відпові'
дати за оцінку довгострокових зобо'
в'язань, перевірку відповідності між
активами і зобов'язаннями, за дотри'
манням вимог щодо запасу платосп'
роможності, а також відповідати за
контроль фінансової звітності стра'
хових компаній.

Крім того, актуарії спільно з ор'
ганом державного нагляду за стра'
ховою діяльністю можуть здійсню'
вати нагляд за фінансовим здоров'ям
страхових компаній. Враховуючи це,
страхові компанії будуть контролю'
ватися великою кількістю професіо'
налів високого рівня. У деяких зару'
біжних країнах з розвинутим ринком
страхових послуг діапазон обов'яз'
ків актуаріїв ще ширший. Таким чи'
ном, робота актуаріїв підтримує ро'
боту державних органів страхового
нагляду.

Саме виходячи із об'єктивної по'
треби страхової діяльності і держав'
ного органу страхового нагляду у
актуарних службах, важливою скла'
довою державного регулювання на
страховому ринку України є заохо'
чення формування та розвитку цих
професійних організацій, чиї функ'
ції включають контроль за додер'
жанням професійних стандартів, за'

безпечення їх адекватного профес'
ійного розвитку, а також розробку і
прийняття відповідних стандартів
професійної практики.

У поточних суспільних умовах
держава робить важливий внесок у
розвиток ринку страхування та
підвищення ефективності страхової
діяльності.

Хоча базова теорія страхування
та його функції є загальними, мето'
ди її пристосування до конкретних
ситуацій у різних країнах відрізня'
ються один від одного. Органи дер'
жавного регулювання і нагляду по'
винні завжди пристосовуватись до
специфічних умов кожного конкрет'
ного ринку страхових послуг.

Страхова діяльність у країнах з
перехідною економікою підлягає
значним змінам. За останні роки у
нашій країні відбулось багато подій.
Ми повинні навчатись на цьому
досвіді та добре уявляти перспекти'
ви на майбутнє. Україна на власно'
му досвіді дізналась, що банкрутство
страхових компаній та інших фінан'
сових установ перешкоджає здоро'
вому росту економіки, а у деяких
випадках спричиняє суспільну не'
стабільність.

Тому конче потрібно швидко
створити ефективний механізм дер'
жавного регулювання, а також ді'
євий страховий ринок на належному
законодавчому фундаменті. Цьому,
на нашу думку, має сприяти посту'
пове формування Страхового кодек'
су, який би вмістив у себе весь комп'
лекс законодавчих актів у сфері
страхування, а також запроваджен'
ня динамічного державного нагляду
за страховою діяльністю.

Страхове законодавство має
бути зведене у Страховий кодекс,
який повинен з'єднати всю су'
купність законодавчих актів, що ма'
ють відношення до того чи іншого
аспекту страхової діяльності. Роз'
робка і запровадження Страхового
кодексу дозволить охопити усі сфе'
ри страхової діяльності, сприятиме
упорядкуванню взаємовідносин між
усіма її суб'єктами і разом з цим
значно спростить законодавчу базу,
знищить усі непорозуміння, які з'яв'
ляються через протиріччя різних
норм в різних законодавчих актах.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

За умов перехідної економіки,
коли кожен суб'єкт страхової діяль'
ності в Україні має реальну мож'
ливість здійснювати самостійно свою
підприємницьку діяльність, перед
державою постають завдання щодо
забезпечення сприятливого розвит'
ку усіх галузей і видів страхування.
З цією метою необхідно встановити
оптимальне сполучення обов'язко'
вої та добровільної форм страхуван'
ня, створити розгалужену інфра'
структуру страхового ринку, міцну
законодавчу базу, сформувати на'
ціональний перестраховий ринок та

умови для забезпечення страховим
захистом найбільш небезпечних і
значних ризиків. Крім того, необхі'
дно створити систему стимулів —
економічних, соціальних, правових,
з метою активізації участі населен'
ня у придбанні страхових послуг,
забезпечивши при цьому безумовні
правові й фінансові гарантії вико'
нання страховиками зобов'язань пе'
ред страхувальниками. Поряд з цим,
сучасна страхова діяльність потре'
бує вжити необхідних заходів, спря'
мованих на підтримку гарантії неза'
лежності органів державного нагля'
ду за страховою діяльністю, сприян'
ня розвитку ринкових механізмів, які
створюють умови для існування про'
зорості регуляторних рішень, на'
лежного управління і справедливої
конкуренції на страховому ринку
України.

Запропоновані шляхи та напря'
ми вдосконалення страхової діяль'
ності в Україні, на нашу думку, доз'
волять прискорити створення повно'
цінного страхового ринку як об'єк'
тивного атрибуту ринкової еконо'
міки та сприятиме відновленню до'
віри страхувальників до страховиків.
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