
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 5/201054

Функції страхування 

Ризикова 
 

Накопичувальна 

Попереджувальна Інвестиційна 

Контрольна 

Рис. 1. Функції страхування

ВСТУП
В умовах сучасного розвитку націо�

нальної економіки страховий ринок за�
безпечує ефективний захист від числен�
них природних, техногенних та інших ри�
зиків, сприяє ефективному способу пере�
розподілу фінансових ресурсів як на те�
риторії держави, так і за її межами. По�
вноцінний страховий ринок забезпечує
загальну економічну стабільність через
розвиток усіх сфер господарювання та ре�
алізацію державної соціальної політики.

Страховий ринок у сучасній економіці
не нове явище. В умовах господарювання
адміністративно�командної економіки
страховий ринок був монополізований
системою Держстраху. Його діяльність
регулювалась державою, а основними на�
прямами діяльності було соціальне і май�
нове страхування. Тому потенціал стра�
хового ринку був неспроможним розкри�
тися повністю та сфера його функціону�
вання була досить обмежена.

Починаючи з 1988 року, після прий�
няття Закону України "Про коопера�
цію", з'являються перші страхові коо�
перативи, а з 1990�го, після прийняття
Постанови "Про заходи щодо демоно�
полізації народного господарства", ак�
ціонерні страхові компанії. Перехід до
ринкових від носин та поява різноман�
ітних областей страхування створюють
передумови для активного розвитку
страхового ринку в сфері економіки.

Питанням формування та розвитку
страхового ринку в ринкових умовах при�
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діляють увагу вітчизняні та зарубіжні на�
уковці, серед яких Шахов В.В., Гомеля
В.Б., Внукова Н.В., Говорушко Т.А.,
Бігдаш В.Д., Осадець С.С., Базилевич В.Д.,
Ткаченко Н.В., Фурман В.М. [1—6, 8—17].
Існують численні погляди на природу
страхового ринку. Але в економічній літе�
ратурі немає однозначного трактування
щодо поняття страхового ринку.

Деякі вчені (Шахов В.В., Бігдаш В.Д.,
Осадець С.С., Таркуцяк А.О.) вважають
що "страховий ринок — це особливе соц�
іально�економічне середовище і сфера
економічних відносин, де об'єктом
купівлі�продажу виступає страховий за�
хист, де формується попит і пропозиція
на нього" [17, с. 48; 2, с. 109; 10, с. 73; 11, с.
36]. У даному визначенні зроблено ак�
цент на тому, що страхування — це час�
тина економічних відносин та визначаль�
ним чинником існування страхового рин�
ку є наявність страхового захисту.

Більш широке визначення страхово�
го ринку надає Шихов А.К.: "Це сфера
специфічних економічних відносин, що
складаються між страхувальниками (за�
страхованими особами, вигодонабува�
чами), що потребують, у разі можливо�
го випадкового настання несприятливих
для їхніх матеріальних, нематеріальних
цінностей (благ) подій, страхового захи�
сту майнових інтересів, і страховиками,
що забезпечують його за рахунок вико�
ристання ними в таких цілях страхових
фондів, які формуються зі сплачуваних
страхувальниками грошових внесків

(страхових премій)" [18, с. 76]. Це виз�
начення якнайповніше розкриває
сутність страхового ринку і прагне зве�
сти в одному визначені саме страхові,
правові та економічні аспекти.

Вузьке визначення страхового рин�
ку розглядає Ткаченко Н.В., вважаючи,
що "страховий ринок — це система сус�
пільних відносин, пов'язаних з купівлею�
продажем страхових послуг" [12, с. 64].

У працях Вовчак О.Д. та Гвозденко
О.А. зроблено акцент на визначенні по�
няття "страхова послуга". На їхню дум�
ку, "страховий ринок — це сукупність
економічних відносин з купівлі�прода�
жу страхової послуги, що виражаєть�
ся в захисті майнових інтересів фізич�
них та юридичних осіб при настанні
страхових випадків за рахунок внесків
страхувальників" [3, с. 64; 4, с. 193].

Сербіновський Б.Ю., Шахов В.В. виз�
начають страховий ринок як сукупність
страхових організацій, які беруть участь
у розподілі страхових фондів і формують
грошові відносини у цій галузі: "… це
форма організації грошових відносин з
формування та розподілу страхового
фонду для забезпечення страхового за�
хисту суспільства, а також сукупність
страхових організацій, які беруть участь
в наданні відповідних послуг" [9; 17, с. 48].
У цьому визначенні не взято до уваги
існування страхової послуги.

Журавльов Ю.М. визначає страховий
ринок як "систему економічних відносин,
яка складає сферу діяльності страховиків
і перестрахувальників в даній країні, групі
держав і міжнародному масштабі з надан�
ня відповідних страхових послуг страху�
вальникам". Разом з тим автор виділяє і
термін "обмежений страховий ринок".
Якщо страхування або перестрахування
не можуть бути розміщені на страховому
ринку якої�небудь іншої країни повністю,
то такий ринок є обмеженим [6, с. 6]. Тоб�
то акцент робиться на територіальних ме�
жах страхового ринку.

 Інші науковці (Базилевич В.Д.)
розглядають страховий ринок як час�
тину фінансового ринку, де об'єктом
купівлі�продажу виступає страховий
захист, формуються попит та пропози�
ція на нього [1].

 Недоліком більшості визначень є
відсутність системності та визначення
ролі страхового ринку в економічній
системі держави. Саме це обумовлює
актуальність обраної теми дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Ефективне функціонування страхо�

вого ринку сприяє стійкому розвитку на�
ціональної економіки, її інтеграції у світо�
вий економічний простір, посиленню гло�
балізаційних процесів. Це зумовлює
необхідність внутрішньої побудови стра�
хового ринку та визначення ролі його су�
б'єктів у стабілізації економіки країни.

Метою статті є уточнення внутріш�
ньої структури страхового ринку, а та�
кож визначення ролі окремих його еле�
ментів у забезпеченні сталого розвит�
ку економіки країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ, ОБГРУНТУВАННЯ

ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
У сучасній економіці страхування

покликане задовольнити основну потре�
бу людини — потребу в безпеці. Стра�
хування підвищує інвестиційний потен�
ціал країни, сприяє зростанню добробу�
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ту нації, дає змогу вирішити проблеми
соціального і пенсійного забезпечення.

З ускладненням економічних зв'язків
та розвитком суспільних відносин зміст
страхування ускладнюється. Взаємовід�
носини між страхувальниками і страхо�
виками набувають досконаліших форм,
що забезпечує ефективне використання
можливостей страхування. Тому сут�
ність страхування можна визначити лише
через розгляд розвитку суспільного ви�
робництва, визначення ролі і місця стра�
хового фонду в цьому процесі [16].

Для визначення сутності страхово�
го ринку необхідним є дослідження по�
няття страхування.

Згідно Закону України "Про страху�
вання" "страхування — це вид цивільно�
правових відносин щодо захисту майнових
інтересів громадян та юридичних осіб у разі
настання певних подій (страхових ви�
падків), визначених договором страхуван�
ня або чинним законодавством за рахунок
грошових фондів, що формуються шляхом
сплати громадянами та юридичними осо�
бами страхових платежів (страхових внес�
ків, страхових премій) та доходів від розм�
іщення коштів цих фондів" [7].

Сутність і призначення страхуван�
ня виявляють через його специфічні
функції (рис.1):

— ризикову (компенсаційну), в
рамках якої відбувається перерозподіл
грошової форми вартості серед учас�
ників страхування в зв'язку з наслідка�
ми випадкових страхових подій;

— накопичувальну (заощаджуваль�
ну), яка полягає у збережені коштів, що
належать окремим суб'єктам відтворю�
вальних процесів;

 — попереджувальну (превентивну),
яка втілюється в життя завдяки фінан�
суванню різноманітних заходів з попе�
редження та зменшення негативних
наслідків страхових випадків за рахунок
коштів страхового фонду, а також
підвищує ступінь захищеності страху�
вальників від прояву таких наслідків;

— інвестиційну, яка реалізується
через рух коштів на ринку капіталу в
результаті об'єднання незначних кош�
тів страхувальників у великі інвес�
тиційні фонди та спрямовується стра�
ховиками у різні інвестиційні вклади;

— контрольну, яка полягає в стро�
го цільовому формуванні й викорис�
танні страхових фондів [15].

Функції страхування реалізуються
через страховий ринок. При цьому роль
страхування на конкретному етапі сус�
пільного виробництва визначається пе�
редусім тими завданнями, які ставить
перед ним ринок.

За результатами проведення аналізу
робіт українських та закордонних вчених
щодо змісту поняття "страховий ринок"
було виявлено, що усі думки можна згру�
пувати наступним чином (рис. 2).

Страховий ринок представлений на
всіх взаємопов'язаних ринках у струк�
турі фінансового ринку та ринку фінан�
сових послуг. Фінансовий ринок
відіграє основну роль шляхом транс�
формації грошових коштів у грошовий
капітал, а ринок фінансових послуг
забезпечує рух цього капіталу. Таким
чином, фінансовий ринок призначений
для здійснення угод між покупцем та
продавцем фінансових ресурсів, а
сутність ринку фінансових послуг ви�
являється в тому, що він відображає
конкретні форми організації руху

фінансових ресурсів через фінансово�
кредитний механізм [19].

Отже, страховий ринок можна роз�
глядати як один із сегментів ринку
фінансових послуг. При цьому страхові
компанії можуть розглядатися і як ви�
робники страхових послуг, і як фінан�
сові посередники. Фінансові послуги у
сфері страхування пов'язані із форму�
ванням колективних страхових фондів і
фінансовим відшкодуванням різнома�
нітних втрат і збитків. Фінансове посеред�
ництво має місце при розміщенні фінан�
сових ресурсів на фінансовому ринку.

Поряд з цим, страховий ринок є
складовою фінансового ринку, що пред�
ставляє особливе соціально�економічне
середовище, де об'єктом купівлі�прода�
жу є страховий захист, формується по�
пит і пропозиція на нього, а сукупність
всіх його суб'єктів функціонує в системі
економічних, фінансових, договірних,
інформаційно�консультаційних та
інших відносин, що зумовлені необхід�
ністю страхової послуги і виникають
між ними на всіх етапах її надання.

Дослідження категорії "страховий

ринок" дозволяє визначити місце стра�
хового ринку в системі ринкових відно�
син (рис. 3).

Страховий ринок є елементом фі�
нансової системи держави та впливає
на економіку держави шляхом забезпе�
чення системи захисту майнових прав,
інтересів громадян і підприємств;
підтримання соціальної стабільності
суспільства, економічної безпеки дер�
жави також є важливим фінансовим
інструментом регулювання національ�
ної економіки й потужним джерелом
акумулювання фінансових ресурсів для
їх довготермінового інвестування в ре�
альний сектор економіки (рис. 4).

Для визначення економічного
змісту поняття "страховий ринок" до�
цільно використовувати системний
підхід. Будь�який ринок — це система,
що складається зі взаємопов'язаних еле�
ментів, а також відносин, які виникають
між ними для досягнення певної мети.
Ця система володіє притаманними їй
властивостями та характеристиками,
головним завданням щодо дослідження
системи "страховий ринок" є визначен�
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Рис. 2. Підходи до визначення поняття "страховий ринок"

Рис. 3. Місце страхового ринку в системі ринкових відносин
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 5/201056

Рис. 5. Об'єкти страхового ринку України
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ня ії складових та аналіз природи взає�
мозв'язків між його елементами.

Суттєвою характеристикою стра�
хового ринку є наявність на ньому
суб'єктів і об'єктів.

Питання про об'єкти страхового
ринку є дискусійним у науковій літера�
турі. На думку одних фахівців, страхові
компанії виробляють і продають страхові
послуги, інших — страхові товари чи
страхові продукти. Більше того, існують
точки зору, які ототожнюють поняття
"страховий продукт", "страхова послуга"
і "страховий товар" або виокремлюють
кожне з них. Іноді загалом заперечуєть�
ся сама наявність страхового товару [3].

Головним є те, що в основі відносин
страхування знаходиться страховий за�
хист, саме він є об'єктом страхового
ринку. Страховий захист інтересів
фізичних та юридичних осіб з боку стра�
хових компаній при настанні страхово�
го випадку, в залежності від виду стра�
хування, доцільно розділити (рис. 5).

Страховий захист має суспільну
спрямованість, бо акумульовані страхо�
виком кошти спрямовуються на захист
постраждалих за рахунок усіх учасників
формування страхового фонду. Через
систему страхового захисту страхуван�
ня спрямоване на забезпечення різнома�
нітних потреб людства в разі настання
несприятливих подій, які призводять до
збитків. Зацікавленість суспільства в
постійному та безперебійному функці�
онуванні виробництва підвищує інтерес
його до страхового захисту [16].

Що стосується суб'єктів страхово�

го ринку, то серед вчених та практиків,
як правило, немає розбіжностей щодо
їх визначення. Учасники ринку пред�
ставлені на рис. 6.

Виходячи з підходів науковців до
тлумачення сутності поняття "страхо�
вий ринок" та визначивши основні еле�
менти страхового ринку, можна зроби�
ти висновок, що розглянуті вище виз�
начення не повною мірою відбивають
справжнью сутність страхового ринку,
бо не враховують ті чи інші його спе�
цифічні особливості.

Таким чином, страховий ринок —
це система соціально�економічних
відносин, яка забезпечує реалізацію
функцій страхування з метою стабілі�
зації економіки держави.

ВИСНОВКИ
Таким чином, за результатами про�

веденого дослідження було визначено:
— основними функціями страху�

вання є ризикова (компенсаційна), на�
копичувальна (заощаджувальна), попе�
реджувальна (превентивна), інвестиц�
ійна та контрольна;

— страховий ринок є невід'ємним
елементом ринкової економіки, який
виступає одночасно сегментом ринку
фінансових послуг, оскільки страхові
компанії розглядаються як виробники
страхових послуг та фінансового рин�
ку, оскільки страхові компанії є інсти�
туціональними інвесторами;

— об'єктом страхового ринку вис�
тупає страховий захист, що являє со�
бою захист інтересів фізичних та юри�

дичних осіб з боку страхових компаній
при настанні страхового випадку;

— головними суб'єктами є страхо�
вики, страхувальники, застраховані та
вигодонабувачі.

Ринкова система економічних відно�
син в сфері страхування в Україні зумов�
лює необхідність налагодження взаємозв�
'язків між елементами страхового ринку,
тобто ефективній організації надійного
страхового захисту усіх суб'єктів ринку.
Налагоджена система страхування забез�
печить безперервність національного ви�
робництва, соціальний захист населення,
економічну стабільність та активізацію
інвестиційних процесів у суспільстві.
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