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ВСТУП
В сучасних умовах функціонування страхового рин-

ку великого значення набувають питання його регулю-
вання. Адже без налагодженого механізму державно-
го регулювання не можливий подальший розвиток видів
страхових послуг, функціонування суб'єктів страхово-
го ринку та інтеграція страхового ринку у світовий еко-
номічний простір.

Питання сутності та ролі державного регулювання
страхової діяльності посідають досить вагоме місце у
наукових дослідженнях вітчизняних та зарубіжних нау-
ковців, серед яких варто відмітити В.Д. Базилевича,
Н.О. Долгошея, H.М. Внукову, Л.О. Орланюк-Маліцьку,
С.С. Осадця, Р.В Пікус та ін.

Неоднозначність визначень та підходів до розроб-
ки теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо
підвищення ефективності державного регулювання
страхової діяльності обумовлюють актуальність теми
дослідження.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є дослідження теоретичних аспектів

державного регулювання страхової діяльності та роз-
робка практичних рекомендацій щодо його удоскона-
лення в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Державне регулювання страхової діяльності являє

собою сукупність заходів, здійснених державою, щодо
регулювання та нагляду за страховим ринком. Основ-
ною метою таких заходів з боку держави є захист інте-
ресів споживачів страхових послуг та запобігання кри-
зовим явищам.

Варто зазначити, що дослідження наукової літерату-
ри засвідчують про існування різних типів (моделей) дер-
жавного регулювання страхової діяльності, які різняться
рівнем впливу держави на функціонування та розвиток
страхової діяльності. Загалом серед науковців не існує
єдиного підходу до дослідження даного питання (табл. 1).
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Державне регулювання страхової діяльності
здійснюється за допомогою сукупності методів, форм і
інструментів, які становлять механізм державного ре-
гулювання страхової діяльності.

Державне регулювання включає правові, адмініст-
ративні та економічні методи впливу, які у свою чергу
мають власну будову (рис. 1).

Важливою складовою державного регулювання
страхової діяльності є ліцензування, яке передбачає ви-
дачу, переоформлення та анулювання (відкликання)
ліцензій, видачу дублікатів ліцензій, а також ведення
ліцензійних справ.

Ліцензування страхової діяльності в Україні здійс-
нюється Національною комісією, що здійснює держав-
не регулювання у сфері ринків фінансових послуг. По-
рядок подання та розгляду документів для отримання
ліцензії представлений на рисунку 2.

У ході діяльності страхової компанії можуть виник-
нути підстави для переоформлення ліцензії, видачі дуб-
ліката ліцензії, тимчасового зупинення (обмеження) дії
та анулювання (відкликання) ліцензії. У разі анулюван-
ня (відкликання) ліцензії як заходу впливу страховик
може одержати нову ліцензію на право провадження
страхової діяльності не раніше ніж через рік з дати прий-

Джерело: побудовано автором на основі [3].
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- оподаткування; 

- фінансування; 

- стимулювання (пільги, стягнення) 

Адміністративні 

 

- ліцензування; 

- нормування; 

- доведення до відома учасників змін, 

що відбуваються в законодавстві 

Правові 

 

- кодекси 

- закони; 

- підзаконні нормативно-правові акти 

Рис. 1. Методи державного регулювання страхової діяльності

Таблиця 1. Типи (моделі) державного регулювання страхової діяльності

Джерело: складено автором на основі [1, 2].

Автор Модель Характеристика Країна 
Базилевич В.Д. Континентальна 

модель 
 затвердження органами страхового нагляду страхових 
тарифів або встановлення рамок коливання тарифів; 

 затвердження змісту типових форм договорів страхування; 

 перевірка виконання бізнес-планів;  

 нагляд за поточними операціями;  

 регулярні перевірки страхових компаній 

Німеччина, 

Франція, Італія, 

Іспанія, Японія 

Англо-

американська 
Децентралізована модель  

 

 

 кожен штат має автономну 

страхову систему та власний 

орган страхового нагляду; 

 єдиного органу страхового 
нагляду немає; 
 велика частина нормативів 
і вимог до страховиків не 

уніфікована 

США 

Централізована модель  діє єдиний орган 

страхового нагляду; 

усі страховики підкоряються 

загальним правилам і 
нормативам 

Велика Британія 

Долгошея Н.О.  Ліберальна операції по страхуванню хоча й підлягають ліцензуванню, 
проте нагляд за діяльністю страхових компаній відносно 

слабкий 

Великобританія 

Авторитарна кожний конкретний вид страхування проходить процедуру 

ліцензування і повинен відповідати певній системі вимог щодо 

правил страхування, фінансово-господарській діяльності 
страхової компанії; конкуренція між страховиками чітко 

регламентується 

Німеччина 

Змішана виважена система регламентації діяльності страхових компаній 

поєднується з досить гнучкими підходами, які дають 

можливість забезпечити достатній рівень конкуренції 

Франція 
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няття рішення Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг про
анулювання (відкликання) попередньої ліцензії.

Загалом згідно з вітчизняним законодавством мож-
на виділити наступні особливості ліцензування страхо-
вої діяльності:

— ліцензія, видана страховику, не підлягає передачі
для використання іншими юридичними або фізичними
особами для здійснення страхової діяльності;

 — ліцензії на здійснення страхової діяльності є без-
строковими;

— ліцензія на кожен вид страхування оформлюєть-
ся на окремому бланку;

— страховик, який отримав ліцензію на страхуван-
ня життя, не має права займатися іншими видами стра-
хування;

— ліцензія на конкретний вид обов'язкового стра-
хування видається, якщо страховик має досвід здійснен-
ня добровільного страхування не менше ніж два роки;

— після отримання відповідної ліцензії страховик
має право здійснювати страхову діяльність на всій те-
риторії України;

— ліцензія видається на здійснення окремого виду
страхування та дає одночасно право на проведення пе-
рестрахування за цим видом страхування [4].

Варто відзначити, що умови ліцензування страховиків
в Україні є не досить жорсткими. На вітчизняному страхо-
вому ринку діє велика кількість страхових компаній, при
цьому основний обсяг операцій виконують лідери ринку.
Зокрема основну частку валових страхових премій — 91,0%
— акумулюють 200 СК "non-Life" (56,8% всіх СК "non-Life")
та 97,9% — 20 СК "Life" (32,3% всіх СК "Life") [5].

Крім того, слід звернути увагу на те, що в Україні
не розмежований процес ліцензування страхових та пе-

рестрахових компаній, що є значною проблемою та не
відповідає європейським тенденціям. Адже до пере-
страхових компаній мають застосовувати більш
жорсткі вимоги з метою забезпечення їх платоспро-
можності та надійності.

Як зазначалося, державне регулювання страхової
діяльності реалізується через прийняття відповідних за-
конодавчих та інших підзаконних актів. Загалом зако-
нодавство у сфері страхування можна поділити на дві
групи: загальне та спеціальне, тобто законодавство про
страхову діяльність як окремий вид підприємництва.
На сьогодні законодавче регулювання страхування в Ук-
раїні базується на положеннях Закону України "Про
страхування" (визначаються основні засади страхуван-
ня), Цивільного кодексу (містить основні положення до-
говірного права у сфері страхування, у тому числі ви-
значення сторін договору страхування, їх обов'язків та
відповідальності), Господарського кодексу (визначає
основні засади страхування), Закону України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" (регулює питання нагляду за діяль-
ністю фінансових установ), а також Закону України "Про
обов'язкове страхування цивільно-правової відпові-
дальності власників наземних транспортних засобів"
(визначає основні засади проведення обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних засобів) та ін. [6, 7, 8]. Ок-
ремі напрями страхової діяльності регулюються поста-
новами Кабміну, розпорядженнями Уповноваженого
органу та ін. Попри наявність спектру законодавчих та
інших підзаконних актів, що регулюють страхову
діяльність в Україні, низка питань залишається не вре-
гульованою.

Рис. 2. Порядок подання та розгляду документів для отримання ліцензії

Джерело: розроблено автором на основі [4].
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ВИСНОВКИ
У зв'язку зі змінами в економічних умовах життєд-

іяльності суспільства та процесами гармонізації зако-
нодавства України про страхову діяльність із євро-
пейським законодавством, виникла необхідність у вне-
сенні змін до правого регулювання страхування. Зок-
рема варто внести зміни до Закону України "Про стра-
хування", адже чинна версія Закону не розкриває пи-
тання щодо страхування життя, діяльності страхових
посередників та ін. У європейському законодавстві
існує розмежування видів страхування життя на ос-
новні та додаткові, аналогічні позиції відсутні у чинній
редакції Закону України "Про страхування". Варто заз-
начити, що на сьогодні розроблено зміст нової редакції
даного Закону, однак на даний момент вона ще не є
прийнятою.

Таким чином, для нормального функціонування стра-
хового ринку з метою задоволення потреб суб'єктів у
страхових послугах високої якості, забезпечення рівних
можливостей для доступу до ринку страхових послуг та
захисту прав його учасників, запобігання монополізації
та створення умов розвитку добросовісної конкуренції
на страховому ринку, а також сприяння інтеграції в євро-
пейський та світовий ринки страхових послуг необхідним
є удосконалення державного регулювання страхової
діяльності. Першочерговими завданнями у даному на-
прямі є прийняття нової редакції Закону України "Про
страхування" та розробка концепції розвитку страхово-
го ринку у довгостроковій перспективі.

Потребує вироблення правового поля і питання ме-
дичного страхування. Адже наразі в Україні не існує
закону, який би регулював особливості проведення
страхування з обов'язкового медичного страхування, та
визначав би механізм його здійснення.

Крім того, мають бути врегульовані такі пріоритетні
напрями у сфері страхування, як Інтернет-страхування,
пряме врегулювання збитків за договорами обов'язко-
вого страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів.

Фактично не врегульованими актами чинного зако-
нодавства залишаються питання посередницької діяль-
ності, особливо страхових агентів, у напрямі їх реєст-
рації, ліцензування (сертифікації) та обліку, а також
відповідальності перед клієнтом. Потрібно на законо-
давчому рівні закріпити питання стосовно гарантуван-
ня виконання зобов'язань страховими посередниками,
наприклад, шляхом створення фонду.

Важливу увагу слід приділити державному регу-
люванню перестраховок діяльності. Адже на відміну
від закордонної практики, у вітчизняному законо-
давстві страхова та перестрахова діяльність не роз-
межовуються. Доцільно внести відповідні зміни до
існуючого законодавства щодо питань перестраху-
вання, або ж розробити окремий закон "Про пере-
страхування".

Отже, вжиття запропонованих заходів та скоорди-
нована дія учасників страхового ринку (Уповноважено-
го органу, страховиків, об'єднань страховиків) сприя-
тимуть удосконаленню державного регулювання стра-
хової діяльності в Україні, що забезпечить розвиток
конкурентоспроможного страхового ринку й захист
інтересів страхувальників та застрахованих осіб.
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