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ВСТУП
 В умовах демократизації суспільства та реалізації пол#

ітичних і соціально#економічних перетворень в Україні
здійснюється ряд заходів щодо поступового приведення
системи державного управління до рівня європейських стан#
дартів та забезпечення діяльності владних органів в єдино#
му злагодженому механізмі. Сучасна побудова Української
держави орієнтується на нові принципи її діяльності, а
відповідно й нові підходи до видів діяльності, функцій дер#
жавних органів та їх структурної побудови в умовах роз#
витку та удосконалення ринкових відносин.

Ринкова економіка грунтується на поєднанні як влас#
ної саморегулюючої дії, що становить саму її основу, так і
системи державного регулювання ринкових відносин. Ри#
нок на основі балансу попиту та пропозиції через механіз#
ми вільного ціноутворення загалом самостійно регулює роз#
виток окремих сфер, галузей, регіонів і підприємств, вироб#
ництво певних товарів і послуг. Разом з тим необхідна і си#
стема державного регулювання (під регулювання), коригу#
вання, спрямування ринкових механізмів на досягнення пев#
них цілей та реалізацію поставлених завдань. Державне ре#
гулювання не замінює ринкового саморегулювання, а лише
доповнює його.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є теоретико#методологічне обгрун#

тування концептуальних засад механізму державного регу#
лювання страхування та розробка науково#практичних ре#
комендацій щодо поліпшення процесу формування й вико#
ристання фінансових ресурсів на ринку страхових послуг;
показати значущість збалансованих підходів у страхуванні
для забезпечення сталого соціально#економічного розвит#
ку.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ
Формування фінансово#економічного механізму стра#

хування ускладнюється великою кількістю різноманітних
форм ризику, які виникають у процесі звичайної діяльності
суб'єктів страхування, великою кількістю форм ризику.
Водночас існує досить велика сукупність методів та способів
оцінки ризику, типів організації функціонування фінансо#
во#економічного механізму страхування, засобів поперед#
ження, мінімізації та протидії ризику. Управління фінансо#
вим ризиком утруднюється необхідністю добору найбільш
відповідної оцінки його рівня та визначення способу управ#
ління страховим ризиком. Теоретичні і прикладні основи
формування фінансово#економічного механізму регулюван#
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ня страхової діяльності грунтуються на загальноприйнятих
концептуальних положеннях теорії фінансового менедж#
менту, викладених у працях вітчизняних та іноземних нау#
ковців: І. Александера, І. Абалкіна, І. Ансоффа, Д. Дерлоу,
А.О. Єпіфанова, О.О. Зарєчкова, Г. Кербо, Е.Ф. Ковальчука,
В.В. Короля, Л.А. Лахтіонової, Л.Л. Ремньової, О.О. Тере#
щенка, Ю.С. Шембель, ін. Досить велику увагу у працях на#
званих авторів приділено загальній організації систем дер#
жавного фінансового управління, фінансово#економічному
інструментарію, що використовується у менеджменті
підприємств та організацій, специфіці реалізації фінансо#
вого управління в умовах пострадянського економічного
простору.

Різноманітні підходи до регулювання страхової справи
перебувають у колі наукових інтересів багатьох українських
вчених, а саме В.Д. Базилевича, Н.М. Внукової, О.М. Іва#
ницької, М.С. Клапківа, В.Д. Лагутіна, С.А. Навроцького,
С.С. Осадця, О.Ф. Філонюка, А.А. Чухна, Я.П. Шумелди,
О.І. Ястремського та ін.

РЕЗУЛЬТАТИ
Державне регулювання соціально#економічних процесів

може здійснюватися двома способами.
Перший — створення системи планового керівництва,

в основі якої лежать адміністративно#командні методи. Зав#
дання збалансування економічного і соціального розвитку
вирішуються на основі єдиного директивного централізо#
ваного планування. Щоправда за цих умов повного збалан#
сування економіки так ніколи й не досягалося. Окрім того,
те збалансування розвитку економіки, що забезпечувалось
плановими методами, досягалося на дуже низькому, по#
рівняно з розвиненими країнами, рівні забезпечення еко#
номічних і соціальних потреб. Тобто планова економіка
здатна певною мірою забезпечувати керованість і збалан#
сованість розвитку, однак на низькому життєвому рівні.

Другий спосіб державного регулювання соціально#еко#
номічного розвитку полягає у застосуванні фінансово#еко#
номічних методів управління. Дія фінансово#економічного
механізму на різні сторони життєдіяльності держави має
кількісну і якісну визначеність. Кількісна визначеність ви#
являється в сумі коштів, що виділяються для досягнення тих
чи інших цілей. Це первинна основа функціонування цього
механізму. Без відповідних асигнувань і кредитів неможли#
ве розв'язання жодного завдання суспільного розвитку. Але
саме по собі виділення коштів ще не гарантує розв'язання
того чи іншого конкретного завдання. Надзвичайно важли#
во, яким чином здійснюється формування ресурсів, якими
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каналами і в яких формах вони рухаються, на яких умовах
виділяються і використовуються. Усе це характеризує якіс#
ну визначеність дії фінансово#економічного механізму.

Зазначеним двом сторонам функціонування фінансово#
економічного механізму на основі руху грошових коштів
відповідають два методи фінансового впливу на соціально#
економічний розвиток: фінансове забезпечення і фінансо#
ве регулювання. Оскільки ці два методи є масштабними, уза#
гальнюючими та включають у себе окремі часткові методи,
то їх можна кваліфікувати як структурні підсистеми фінан#
сового механізму, що характеризують зміст впливу фінансів
на різні сторони розвитку суспільства. Встановлення пріо#
ритетності того чи іншого методу лежить в основі визна#
чення напрямів фінансової політики держави. Чим вищий
рівень розвитку суспільства й економіки, тим більшою є роль
фінансово#економічного регулювання.

Фінансове забезпечення переважає в умовах адмі#
ністративно#командної системи управління. Ресурси, які ви#
діляються на основі рішень відповідних адміністративних
органів, є їх матеріальними забезпеченням. Фінансово#еко#
номічне регулювання в цих умовах підпорядковане завдан#
ням створення відповідних грошових фондів, насамперед
централізованого фонду — бюджету держави. І навпаки, в
умовах ринкових відносин на перший план виходить підси#
стема фінансового регулювання, бо саме вона здійснює ри#
нок регульованим, а не стихійним.

Підсистеми фінансового забезпечення і фінансового
регулювання тісно взаємопов'язані. Встановлена в той чи
інший період система фінансового забезпечення потребує
відповідного фінансового регулювання через систему ме#
ханізмів.

Нині, в широкому колі наукових видань триває диску#
сія щодо визначення складових економічної, фінансової
політики держави, основна увага приділяється ефективності
використання економічних та фінансових ресурсів, оптим#
ізації методів та форм їх організації, а також пошуку нових
джерел таких ресурсів. Значна увага приділяється визначен#
ню такої важливої складової фінансово#економічної пол#
ітики, як її фінансовий механізм.

Широка палітра поглядів та існуючих у літературі виз#
начень цього поняття дозволяє скласти уявлення щодо кон#
кретизації фінансово#економічного механізму страхування.

Здебільшого фахівці вдаються до двох принципових виз#
начень, які розпочинаються із слова "система" або ж "су#
купність".

Так, Москаленко В.П., Шипунова О.В. вважають, що
фінансовий механізм — це система дії фінансових важелів ,
що виявляється в організації, плануванні і стимулюванні
використання фінансових ресурсів [12, с.11].

Відомі фахівці Поддєрьогін А.М., Буряк Л.Д., Нам Г.Г.
під фінансовим механізмом трактують систему управління
фінансами, яка призначена для організації взаємодії фінан#
сових відносин і фондів грошових засобів з метою оптимі#
зації їхнього впливу на кінцеві результати виробництва[19].

Ковалюк О.М. зазначає, що фінансовий механізм — це
система фінансових форм, методів, важелів та інструментів,
які використовують у фінансовій діяльності держави і
підприємства за їх відповідного нормативного, правового
та інформаційного забезпечення, а також за відповідної
фінансової політики на мікро# та макрорівні [11].

Цілий ряд дослідників вважають, що фінансовий ме#
ханізм це певний набір, сукупність складових елементів.

Фінансовий механізм — це сукупність форм, методів і
важелів фінансового впливу на соціально#економічний роз#
виток суспільства (Опарін В.М.) [14].

Фінансовий механізм — це сукупність методів фінансо#
вого впливу на соціально#економічний розвиток і система
фінансових індикаторів та фінансових інструментів, які да#
ють змогу оцінити цей вплив (Александрова М.М. , Масло#
ва С.О.) [1].

Фінансовий механізм — це сукупність фінансових ме#
тодів і форм організації фінансових відносин, інструментів
та важелів впливу на соціально#економічний розвиток сус#
пільства (Венгер В.В.) [6].

Фінансовий механізм — це сукупність економіко#орга#
нізаційних та правових форм і методів створення та вико#
ристання фінансових ресурсів з метою забезпечення різно#
манітних потреб державних структур, суб'єктів господарю#
вання і населення, в процесі розподілу і перерозподілу ва#
лового внутрішнього продукту (Базилевич В.Д.,) [2; 3].

Фінансовий механізм — це сукупність видів, форм і ме#
тодів організації фінансових відносин (Осіпчук Л.Л.) [20].

Фінансовий механізм — це сукупність конкретних форм
і методів забезпечення розподільчих і перерозподільчих
відносин, утворення доходів, фондів грошових коштів (Ки#
риленко О.П.) [8].

Фінансовий механізм — це сукупність форм і методів
створення і використання фондів фінансових ресурсів з
метою забезпечення різних потреб державних структур,
господарюючих суб'єктів і населення (Василик О.Д., Пав#
люк К.В.) [5].

Фінансовий механізм — це сукупність економіко#орган#
ізаційних та правових форм і методів управління фінансо#
вою діяльністю держави, які функціонують у процесі фор#
мування, розподілу й використання цільових централізова#
них і децентралізованих фондів грошових ресурсів для за#
доволення потреб суспільства (Федосов В.М., Огородник
С.Я, Суторміна В.Н.) [17].

Фінансовий механізм — це сукупність конкретних
фінансових форм, методів та важелів, за допомогою яких
забезпечується процес суспільного відтворення, тобто
здійснюються розподільчі та перерозподільчі відносини,
утворюються доходи суб'єктів господарювання і фонди гро#
шових коштів (Юрій С.І.) [23].

Фінансовий механізм — це системна сукупність фінан#
сових регуляторів та інструментів розподілу й перерозпод#
ілу фінансових ресурсів для матеріального забезпечення
населення та соціально#економічного розвитку суспільства
(Васечко Л. І.) [4].

Фінансове регулювання діяльності страхових товариств
полягає у регламентуванні розподільчих відносин. Оскіль#
ки фінанси являють собою розподільчі й перерозподільчі
відносини, то фінансові методи регулювання, по суті, є ме#
тодами розподілу. Існують два методи розподілу доходів:
сальдовий і нормативний.

Сальдовий метод передбачає виділення підсумкового
(сальдового) елемента в розподілі доходу. Як правило, саме
цей сальдовий елемент несе в собі основне стимулююче на#
вантаження. Так, прибуток страхової організації є різни#
цею між валовими доходами і валовими витратами. Якраз
це стимулює зростання доходів і зниження витрат.
Проміжні елементи розподілу за сальдовим методом виз#
нач основі окремих розрахунків. Ці розрахунки можуть
мати нормативний характер, але нормативи встановлюють#
ся не до об'єкта розподілу (виручки, доходу, прибутку), а
до інших показників.

Нормативний метод розподілу полягає в тому, що всі
елементи розподілу визначаються за нормативами, які вста#
новлюються стосовно об'єкта розподілу. Нормативним є
розподіл прибутку при його оподаткуванні. Ставка подат#
ку на прибуток поділяє його на дві частини: перша вносить#
ся до бюджету країни, друга становить чистий прибуток,
яким страхове товариство розпоряджається самостійно.

Вибір методу розподільних відносин є дуже важливим
етапом побудови системи фінансового регулювання. Однак
не можна протиставляти один метод другому, бо суть не
тільки і не стільки в методі, а в тому, чим він наповнюється,
тобто які елементи розподільних відносин включає.

При сальдовому методі головне — виділення підсумко#
вого елемента. У ньому повинні бути закладені стимулюючі
функції і вони мають реалізуватися на практиці. Якщо цьо#
го немає, то така модифікація сальдового методу не відпов#
ідає завданням фінансового регулювання.

При нормативному методі розподілу дуже важливо
встановити оптимальне співвідношення між нормативним
регламентуванням та самостійністю юридичних і фізичних
осіб у витрачанні коштів.

Метод фінансового регулювання визначає характер дії
фінансового механізму. Кожний метод може мати безліч
модифікацій залежно від того, які елементи розподільних
відносин він охоплює. Кожному з елементів відповідає пев#
не цільове призначення у вигляді закріплених за ним
функцій. Відтак, у складі фінансового механізму створюєть#
ся набір фінансових інструментів, з допомогою яких
здійснюється вплив на різні сторони як страхової органі#
зації, так і суспільства в цілому.

Видами таких інструментів є податки, внески, відраху#
вання, субсидії та дотації. Конкретний склад фінансових
інструментів постійно змінюється залежно від завдань
фінансової політики. Чим ширше втручання держави у
фінансову діяльність підприємств, організацій і населення,
тим більше їй потрібно інструментів. Розширення само#
стійності суб'єктів підприємницької діяльності привело до
звуження кола фінансових інструментів. Нині до них нале#
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жать платежі в бюджет і фонди цільового призначення, дер#
жавні дотації, а також амортизаційні відрахування.

Ефективність фінансового механізму залежить від
цілеспрямованого вибору фінансових інструментів та
дієвості їх впливу на окремі сторони соціально#економіч#
ного і гуманітарного розвитку країни.

Характер і міра впливу через фінансові інструменти на
соціально#економічний розвиток залежать як від методу
розподільних відносин, так і від того, які функції надані цим
інструментам і наскільки повно вони реалізуються на прак#
тиці. Дієвість фінансового механізму регулювання страхо#
вої організації визначається дієвістю окремих інструментів.
Немає сенсу сподіватися на ефективність того механізму,
окремі інструменти якого або зовсім не мають стимулюю#
чих функцій, або вони недостатньо чітко виражені, або че#
рез певні причини не реалізуються.

У фінансово#економічному механізмі регулювання стра#
хової діяльності управління грунтується на використанні
відповідних важелів. Самі по собі вони нічого не визнача#
ють і не вирішують. Валив на дію фінансового механізму
досягається встановленням і зміною положення того чи
іншого важеля. Наприклад, якщо необхідно прискорити
економічний розвиток, то для цього є випробувані заходи
— зниження відсоткових ставок на кредит та ставок опо#
даткування доходів, насамперед тих, що спрямовуються на
нагромадження. Або, скажімо, треба стимулювати розроб#
ку та впровадження новітніх досягнень науково#технічно#
го прогресу. Як один із заходів, можна застосувати підви#
щення норм амортизаційних відрахування, установлення
прискореного списання амортизації з урахуванням мораль#
ного зносу устаткування (активної частини основних вироб#
ничих фондів).

Сукупність важелів становить систему управління
фінансовим механізмом. За напрямом своєї дії вони по#
діляються на дві групи: стимули і санкції. Взагалі, у широ#
кому розумінні стимули включають і санкції. Розмежуван#
ня цих понять має на меті розрізнити напрями дії важелів.
Стимули матеріалізують фінансове заохочення, а санкції —
покарання. На практиці в ролі стимулів виступають різно#
манітні пільги (в оподаткуванні, в кредитуванні тощо), а
санкції — це штрафи, пеня та ін. Крім того, важелі управлі#
ння фінансовим управління фінансовим механізмом поділя#
ються на окремі види. Насамперед, це принципи, умови і
порядок формування доходів, нагромаджень і фондів, по#
рядок здійснення витрат, умови і принципи фінансування і
кредитування.

Принципи — це основоположні елементи системи уп#
равління. З їх допомогою відбувається налагодження фінан#
сового механізму, його орієнтування на розв'язання певних
завдань. Принципи визначають характер дії як окремих
підсистем та їх елементів, так і механізму в цілому. Зміна
принципів може докорінно змінити дію фінансово#економ#
ічного механізму, що наочно видно при переході до прин#
ципу самофінансування в організації фінансових ресурсів
організацій та товариств замість бюджетного регулювання.
Дуже важливо, щоб ті чи інші принципи не тільки деклару#
валися, а й неодмінно були життєздатними і щоб їх обов'яз#
ково дотримувалися на практиці.

Умови формування доходів, нагромаджень і фондів, а
також фінансування і кредитування визначаються відпові#
дними законодавчими та нормативними документами. Це
порядок формування доходів, віднесення витрат, визначен#
ня розміру податків тощо. Умови фінансових відносин ма#
ють бути узгоджені з їх принципами, не суперечити їм. Це,
по суті, техніка фінансових розрахунків. Однак не слід ні
недооцінювати, ні переоцінювати її значення. Без доскона#
лої техніки не може нормально функціонувати будь#який
механізм, але найдосконаліша техніка не допоможе, якщо
механізм складено з неналежно підібраних інструментів.

Функціонування фінансового механізму забезпечуєть#
ся через організаційні структури, які характеризують над#
будову суспільства. Це правове регламентування, плануван#
ня, організація та контроль. Правове регламентування
відображається в розробленні та прийнятті законодавчих
актів з фінансів. Ця функція покладається на органи дер#
жавної влади. Фінансове планування полягає в розробленні
фінансових планів, на основі яких здійснюється оператив#
не управління.

ВИСНОВКИ
Дослідження фінансово#економічного механізму регу#

лювання страхової діяльності на основі наукового доробку

вітчизняних та зарубіжних учених через оцінку і аналіз
цілісності базових понять, які характеризують його сутність,
дозволило сформулювати наступні визначення:

— фінансово#економічний механізм регулювання стра#
хування — це системна сукупність фінансово#економічних
елементів, методів, важелів та інструментів з регулювання
страхових процесів з відповідним нормативно#правовим та
інформаційним забезпеченням;

— механізм регулювання страхової діяльності — це ком#
плекс заходів регуляторного характеру, що застосовують#
ся державою у сфері страхових послуг, з метою надання
ефективного обслуговування відповідно до європейських та
світових стандартів.

У статті розкрита сутність фінансово#економічного ме#
ханізму регулювання страхування через визначення, аналіз
елементів та складових страхової структури, функцій і зав#
дань, принципів, умов та особливостей функціонування.
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