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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективне функціонування страхового ринку будь�

якої країни є важливою складовою загального розвит�
ку національної економіки. Саме страховий ринок че�
рез механізм надання відповідних фінансових послуг
має можливість акумулювати тимчасово вільні кошти
юридичних і фізичних осіб і тим самими формувати
значні за обсягами фонди інвестиційних ресурсів і ви�
користовувати їх для фінансування реального сектору
економіки. Тому національна економіка знаходиться під
впливом дестабілізуючих чинників та загроз. Якщо ра�
ніше державне регулювання було частиною виключно
національної економіки, то на сучасному етапі розвит�
ку виникає необхідність у регулюванні розвитку стра�
хового ринку з метою забезпечення економічної безпе�
ки на глобальному рівні.

Усе це свідчить про необхідність розробки напрямів
стабілізації функціонування страхового ринку. Особ�
ливої уваги заслуговують дослідження частини еконо�
мічної безпеки розвитку страхового ринку, серед яких
важливу роль відіграють питання визначення сутності
та місця безпеки ринку страхових послуг в економічній
безпеці держави.
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АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз наукової та методичної літератури, у першу
чергу публікацій таких авторів, як Хоріна Л., Гаманко�
вої О., Осадця С., Козьменко О., Єрмошенко А., Єрмо�
шенко М., Власенко О., Фурман В.М., Зачосова Н.В. та
інших науковців, дозволяє стверджувати про значний
внесок зазначених учених у дослідження теоретичних
та методологічних аспектів розвитку страхового ринку
України, однак питання визначення та систематизації
факторів впливу на економічну безпеку розвитку стра�
хового ринку залишаються не до кінця вивченими та
потребують нових досліджень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є розкрити сутність та місце безпеки

ринку страхових послуг в економічній безпеці держа�
ви.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Страховий ринок є невід'ємною складовою фінан�
сового ринку України. Успішний його розвиток зале�
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жить від розширення переліку страхових послуг, підви�
щення їхньої конкурентоспроможності, удосконален�
ня порядку оподаткування страхової діяльності, підви�
щення вимог до порядку створення діяльності страхо�
вих компаній, подальшої інтеграції країни у міжнародні
структури, залучення страхового ринку до вирішення
найважливіших питань економічного розвитку.

Світова фінансова криза негативно вплинула на
рівень фінансово�економічної безпеки українського
страхового ринку, значно знизивши кількість його пе�
реваг і потенційних можливостей. Так, наприклад, сут�
тєво погіршилась загальна економічна ситуація, про що
свідчать зниження темпів приросту ВВП, підвищення
рівня інфляції, дестабілізація курсу національної валю�
ти, зменшення доходів населення, зменшення кількості
ефективно і прибутково працюючих підприємств.

Якщо говорити про сучасну грошово�кредитну по�
літику, то вона суттєво позначається на безпеці функ�
ціонування страхового ринку, зокрема зростанням
збитковості страховиків, скорочення чисельності дого�
ворів з класичного страхування, різким зниженням пла�
тоспроможності страхових компаній [1].

Відповідно до наказу Міністерства економічного
розвитку та торгівлі України "Про затвердження Ме�
тодики розрахунку рівня економічної безпеки України",
економічна безпека — це такий стан національної еко�
номіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх
і зовнішніх загроз і здатний задовольняти потреби осо�
би, сім'ї, суспільства та держави; фінансова безпека —
це такий стан бюджетної, грошово�кредитної, банківсь�
кої, валютної системи та фінансових ринків, який ха�
рактеризується збалансованістю, стійкістю до внут�
рішніх і зовнішніх негативних загроз, здатністю забез�
печити ефективне функціонування національної еконо�
мічної системи та економічне зростання.

Безпека страхового ринку — це такий рівень забез�
печеності страхових компаній фінансовими ресурсами,
який дав би їм змогу в разі потреби відшкодувати обу�
мовлені в договорах страхування збитки їх клієнтів і за�
безпечити ефективне функціонування.

Тлумачення терміну "безпека страхового ринку"
відповідно до наказу Міністерства економічного розвит�
ку та торгівлі України є дещо вужчим за своєю суттю і
включає фінансові аспекти здійснення страховими ком�
паніями виплат відшкодувань відповідно до умов дого�
ворів, що підписані з юридичними та фізичними особа�
ми.

У більш широкому трактуванні включає процеси за�
безпечення економічної безпеки розвитку страхового
ринку України з акцентом на складову фінансової без�
пеки. Фактори впливу на фінансово�економічну безпе�
ку розвитку страхового ринку України можна система�
тизувати у групи (рис. 1).

Таким чином, до економічних факторів варто відне�
сти:

— відсутність економічної стабільності, сталого
зростання виробництва;

— неплатоспроможність населення та дефіцит
фінансових ресурсів;

— низький платоспроможний попит на страхові по�
слуги;

— збільшення кількості страховиків, що неадекват�
но темпам росту попиту на страхові послуги;

— відсутність цілеспрямованої державної політики
у сфері страхування;

— невідповідність розвитку страхування високим
вимогам ринкових умов господарювання;

— недостатньо диверсифікований страховий про�
дуктовий портфель компаній у цілому, вузький асорти�
мент страхових послуг, що можуть надаватися банкам
зокрема; порівняно низький рівень технологічної ос�
нащеності здійснення страхових операцій.

Крім того, варто звернути увагу і на власників стра�
хових компаній найбільш зацікавлені у формуванні

ефективної системи їх економічної безпеки, а тому до�
мінуюча роль у процесі управління економічною безпе�
кою відводиться саме внутрішнім структурам страхови�
ка. Під управлінням економічною безпекою страхової
компанії пропонуємо розуміти один із процесів менед�
жменту страхової компанії, що спрямований на досяг�
нення високого рівня захисту її ресурсів від негативно�
го впливу різного роду загроз шляхом реалізації широ�
кого спектру управлінських рішень щодо використання
наявних у страхової компанії фінансових можливостей
та контролю ризиків, що їх супроводжують, задля га�
рантування інтересів компанії та її клієнтів під час на�
дання страхових послуг [2].

До факторів, що і надалі впливають на погіршення
рівня фінансово�економічної безпеки страхового ринку
України, можна віднести: "падіння" фондового ринку;
збільшення ризиків, пов'язаних з інвестуванням активів
фінансових установ, та неповернення наданих позик;
підвищення недовіри населення до фінансових установ,
у тому числі з причин затягування або відмови виконан�
ня ними своїх зобов'язань за укладеними договорами;
валютно�курсова нестабільність; відсутність взаємодії
між банками та небанківськими фінансовими установа�
ми щодо забезпечення доступу останніх до коштів, роз�
міщених на депозитних рахунках; збереження негатив�
них інфляційних очікувань населення; подальша тініза�
ція економіки; переоцінка вартості інвестиційних ак�
тивів через валютний, кредитний та інші ризики, що
може призвести до зменшення обсягів чистих активів
фінансових установ і вплинути на здатність виконання
ними своїх зобов'язань.

Процес управління економічною безпекою страхо�
вої компанії — це такі етапи, як:

— виявлення причин небезпеки;
— попередження негативного впливу різного роду

загроз;
— припинення протиправних і злочинних дій, афер,

шахрайства, розкрадань з метою економічного підриву
діяльності страхової компанії з боку зовнішніх сил; ви�
явлення кримінальних структур, конкурентів, шахраїв,
несумлінних партнерів і внутрішніх загроз;

— припинення розкрадань, скоєних персоналом
компанії; знаходження інформатора супротивника (вер�
бування співробітника);

— звільнення від недобросовісних співробітників [3].
Служба економічної безпеки страхової компанії

повинна розробляти і проводити заходи щодо забез�
печення захисту відомостей, що становлять комерцій�
ну таємницю. У рамках управління економічною безпе�
кою страховика повинно бути належним чином органі�

Рис. 1 Фактори впливу на фінансовоKекономічну безпеку
розвитку страхового ринку України

Джерело: [5].
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зовано захист комерційних секретів компанії, створено
режим комерційної таємниці, налагоджено технічний
захист інформації, а також розроблено алгоритм на ви�
падок протидії недобросовісній конкуренції та промис�
ловому шпигунству. До завдань щодо забезпечення
інформаційної безпеки страхової компанії також вхо�
дять організація захисту персональних даних в стра�
ховій компанії, контроль за дотриманням організацій�
них, правових та технічних вимог з обробки персональ�
них даних, розробка алгоритмів і покрокових дій щодо
виконання вимог законодавства, а також налагоджен�
ня взаємодії з органами державного нагляду та регуля�
торами.

Одним з джерел витоку економічної інформації є
співробітники страхової компанії. Служба безпеки (еко�
номічної безпеки) при прийомі фахівця на роботу по�
винна проводити його перевірку і давати санкцію відділу
кадрів на прийом або відмову у прийомі на роботу роз�
глянутого претендента.

При настанні страхового випадку, а в деяких випад�
ках і при прийомі об'єкта на страхування, служба еко�
номічної безпеки повинна проводити певну розшукову
роботу з пошуку і розкриття факту втрати застрахова�
ного майна або при укладанні договору страхування при
необхідності здійснювати перевірку благонадійності й
порядності клієнта з метою запобігання шахрайству
(фахівці повинні вміти розрізняти поведінкові ознаки
недобросовісних страхувальників), а також знати про�
цедури взаємин з правоохоронними органами в ході роз�
слідувань випадків шахрайства та інших загроз, що мо�
жуть чинити негативний вплив на економічні показни�
ки страхової компанії [4].

Тому варто звернути увагу на три моделі держав�
ного регулювання, які існують у страховому секторі
(табл. 1).

На нашу думку, саме змішаної моделі державного
регулювання страхового ринку варто дотримуватись
Україні, оскільки це буде сприяти підвищенню рівня
конкуренції на страховому ринку та сприятиме захисту
страхових інтересів страховиків з боку держави.

Таким чином, суттєво оптимізувати процес управ�
ління економічною безпекою страхової компанії може
наявність у її структурі відділу внутрішнього контро�
лю. Можна рекомендувати побудову системи внутріш�
нього контролю сучасного страховика за моделлю Косо,
компонентами якої є контрольне середовище, оцінка
ризиків, контрольні процедури, моніторинг ризиків,
інформація / комунікація, тобто процедури, які можуть
стати в нагоді у процесі менеджменту економічної без�
пеки компанії.

Ефективне функціонування системи внутрішніх пе�
ревірок (внутрішніх розслідувань) та фінансових розс�
лідувань дозволить вивести управління економічною
безпекою страхової компанії на новий рівень ефектив�
ності. Та для цього фахівці з економічної безпеки по�
винні володіти методиками проведення судово�бух�
галтерської експертизи (технологія форензик), вміти за�
безпечити достовірність звітності компанії. Комплаєнс
у страховому бізнесі також може стати одним із інстру�
ментів управління економічною безпекою.

Розвиток страхового ринку визначається ефектив�
ністю застосовуваних державою методів його регулю�
вання [5].

На думку Фурмана В.М., модель державного регу�
лювання страхового ринку України можна розмістити
між континентальною та змішаною, про що свідчить
неодноразова зміна центрального органу у справах на�
гляду за страховою діяльністю, вимоги отримання
ліцензії на кожний вид страхування, чіткі вимоги до виз�
начення платоспроможності страховиків, захист інте�
ресів страхових компаній державою, умови вільної кон�
куренції під час здійснення страхової діяльності в су�
часних умовах.

Інструменти реалізації концептуальних підходів до
розвитку вітчизняного страхового ринку можуть бути
організаційними, економічними, методичними. Перші
спрямовані на вдосконалення організаційної структури
страхового ринку, спроможної забезпечити розвиток
суб'єктів страхування, сприяти налагодженню взаємодії
страхового бізнесу, держави та суспільства й створен�
ню умов для активізації участі страхового ринку Украї�
ни в структурній трансформації економіки та інтеграції
у світовий простір.

Друга група інструментів впливає на економічні інте�
реси суб'єктів страхового ринку. Економічні методи
включають до свого складу податки, пільги, субсидії,
ціни (страхові тарифи), процентні ставки, валютний
курс, заробітну плату. До методичних інструментів ав�
тори віднесли систему показників, яка характеризує
кількісні та якісні параметри розвитку страхового рин�
ку. Все це має позитивний вплив на економічну
стабільність суспільства, соціальну захищеність грома�
дян, зниження соціальної напруги та активізує процес
інвестування коштів у структурну трансформацію еко�
номіки України, що сприятиме її ефективному розвит�
ку в цілому

Також заслуговує на увагу погляд Бабець І.Г. та
Матвійчук Л.О., які говорять про методи оцінки
рівня та тенденцій розвитку страхового ринку,
вибір яких залежить від конкретних завдань дослі�
дження (табл. 2).

Таким чином, науковці пропонують виділити три
групи методів оцінки рівня розвитку страхового ринку:
аналітичні методи, методи соціології, методи економі�
ко�математичного моделювання (табл. 3).

Важливою умовою ефективного державного регу�
лювання страхової діяльності в країні є наявність відпо�
відної інфраструктури страхового ринку. Вона повин�
на містити в собі: систему перестрахування, страхові
пули й інші об'єднання страховиків, страхових посеред�
ників, аварійних комісарів, аудиторів, актуаріїв, інфор�
маційно�аналітичні центри, рейтингові агентства, орга�
нізації по підготовці й перепідготовці кадрів. Процес
державного регулювання страхової діяльності в цій ча�
стині повинна полягати в організації й регламентуванні
діяльності даних структур [6].

Крім цього, варто відмітити, що Національна комі�
сія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових України, виступила з ініціативою поширен�
ня практики проведення валютних аукціонів для забез�

№ Назва моделі Країна Коротка характеристика 
1 

Континентальна 
Німеччина, 
Швеція, 
Японія 

заснована на жорсткій законодавчій
регламентації і деталізації діяльності учасників страхового ринку 

2 
Ліберальна 

США створюються різні умови, в яких функціонують страхові компанії. 

Великобританія характерна єдина система регулювання, страхові організації при цьому
дотримуються загальних правил, норм і нормативів. 

3 
Змішана Франція 

характерним є регламентація діяльності страхових організацій, яка 
поєднана з гнучкими підходами, які дають можливість забезпечити 
достатній рівень конкуренції на страховому ринку. 

Таблиця 1. Коротка характеристика моделі моделей державного регулювання страхового ринку

Джерело: складено автором на основі [10].
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печення потреб страхувальників — фізич�
них осіб в іноземній валюті по договорах
страхування життя, в яких страхові зобо�
в'язання сторін визначені у вільноконвер�
тованій валюті, із забезпеченням викори�
стання придбаної іноземної валюти за
цільовим призначенням.

Діяльність страховика по обслугову�
ванню споживачів страхових послуг пе�
редбачає певний механізм дій, що включає
в себе певні етапи (рис. 2).

Всі етапи відображають певні стадії
реалізації договору страху�
вання, багато з яких передба�
чають участь спеціалістів
різних галузей, а також тих,
яких у страховика не має з
певних причин. Таким чином,
інфраструктура страхового
ринку передбачає певну сис�
тему відносин та взаємодію
між професійними учасника�
ми страхового ринку та спец�
іалістів інших видів діяльності та структуру цих видів
діяльності, що буде сприяти ефективному функціону�
ванню страховика та якісному наданню страхових та пе�
рестрахових послуг [7].

Напрямом підвищення рівня безпеки страхового
ринку можна вважати неприпустимість у діяльності
страховиків порушень вимог законодавства про фінан�
сові послуги, зокрема:

— недотримання страховиками вимог, встановлених
законодавством щодо платоспроможності;

— укладання договорів страхування не у відповід�
ності до правил страхування; обмеження та/або пору�
шення прав страхувальників, визначених законодав�
ством та/або договором страхування;

— безпідставної відмови у здійсненні страхової ви�
плати або сплати страхового відшкодування;

— невиконання обов'язку здійснити страхову вип�
лату або виплату страхового відшкодування в належ�
ному обсязі та у передбачений договором страхування
термін; невиконання страховиками інших зобов'язань у
порядку, терміни відповідно до укладеного договору
страхування; використання правил страхування, які не
відповідають вимогам законодавства;

— поширення страховими компаніями в будь�якій
формі реклами та іншої інформації, що містить неправ�
диві відомості про їх діяльність;

— обмеження та/або порушення права страху�
вальників і потенційних споживачів страхових послуг
на доступ до інформації щодо діяльності страхової
компанії, в тому числі щодо відомостей про фінансові
показники та економічний стан страховика, які підля�
гають обов'язковому оприлюдненню, переліку керів�
ників страховика та його відокремлених підрозділі,

переліку страхових продуктів, що пропонуються
страховикам, цін/тарифів страхових послуг, іншої
інформації, право на отримання якої закріплене в за�
конах України [8].

Безперечно вагомим у діяльності органів держав�
ного регулювання та нагляду з позиції убезпечення
відповідного рівня фінансово�економічної безпеки є
вжиття заходів, що мають на меті та є дієвими у сфері
підвищення конкурентоспроможності як окремих
страхових компаній, так і страхового ринку України в
цілому. Основними напрямами підвищення конкурен�
тоспроможності українських страхових компаній ма�
ють бути:

— розробка нових страхових продуктів і послуг;
— поліпшення корпоративного управління; створен�

ня нових каналів збиту страхових послуг; зростання
капіталізації;

— впровадження аутсорсингу;
— підвищення якості менеджменту;
— розвиток страхового "ритейлу";
— розвиток страхування життя; впровадження ін�

формаційних технологій.
Оскільки існуючий рівень державного регулювання

страхового сектору економіки України поки що не мож�
на назвати ефективним, тому вважаємо за потрібним на�
вести пропозицій щодо удосконалення методики дер�
жавного регулювання страхового ринку. Система дер�
жавного регулювання поточної діяльності страховиків
спрямоване, в першу чергу, на забезпечення їх фінан�
сової стійкості (рис. 3).

Таким чином, доцільність застосування заходів
підвищення рівня фінансово�економічної безпеки як на
загальнодержавному рівні за рахунок впровадження

Методи

1. Економічні розроблення та вдосконалення методів залучення внутрішніх джерел
інвестування в Україні та регіонах. 

2. Правові 
удосконалення законодавчої бази у сфері страхового бізнесу та
формування державної економічної політики щодо залучення 
фінансових ресурсів страховиків в інвестиційний процес. 

3. Організаційні формування системи методів контролю за цільовим використанням
інвестиційних ресурсів страхових компаній. 

4. Інформаційні формування інформаційної бази діяльності страхових компаній та
акумуляції їх фінансових ресурсів. 

Таблиця 2. Методи ефективного розвитку вітчизняного страхового ринку

Джерело: [3].

Метод Характеристика 

Соціології використовують засоби оцінки рівня розвитку регіонального страхового ринку, 
основою яких є узагальнення інформації та оцінок, що надані респондентами. 

Економічно-
математичної моделі 

використовуються для прогнозування оцінних показників-індикаторів та 
визначення тенденцій розвитку страхового ринку. 

Аналітичний належить більшість традиційних методів регіонального і відтворювального аналізу.

Таблиця 3. Групи методів оцінки рівня розвитку страхового ринку

Джерело: складено автором на основі [11].

Рис. 2. Етапи діяльності страховика по обслуговуванню споживачів споживчих послуг

Джерело: складено автором на основі [2].
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необхідних механізмів, так і зас�
тосування системи показників з
визначеними параметрами для
моніторингу результатів діяль�
ності страховиків.

ВИСНОВКИ
Таким чином, незважаючи на

наявність негативних факторів
впливу на фінансово�економічну
безпеку розвитку страхового
ринку він залишається перспек�
тивним для подальшого функці�
онування. Виходячи з цього,
можна зробити висновок про
доцільність застосування заходів
підвищення рівня економічної
безпеки як на загальнодержавно�
му рівні за рахунок впроваджен�
ня необхідних механізмів, так і
застосування системи показників
з визначеними параметрами для
моніторингу результатів діяль�
ності страховиків.

Підсумовуючи вищевикладене, можемо стверджу�
вати, що ефективний процес державного регулювання
страхової діяльності суттєво покращить якість наданих
страхових послуг клієнтам, активізує процес інвестуван�
ня коштів в економіку України, а також сприятиме її
ефективному розвитку в цілому.
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Рис. 3. Необхідні заходи для створення ефективного механізму захисту
страхової справи з боку держави та адміністративних органів України

Джерело: складено автором на основі [9].


