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ВСТУП
Здійснення підприємствами економічної діяльності

нерозривно пов'язане з наявністю ризику. Перебування в
ризикоагресивному середовищі вимагає від керівництва
та власників підприємств забезпечувати їх безперебійність,
ризикостійкість до факторів ризику внутрішнього та зов4
нішнього середовища, зменшувати їх негативний вплив,
формувати резерви матеріальних та фінансових ресурсів
для компенсації збитків та нестач. Змінність та невизна4
ченість факторів зовнішнього та внутрішнього підприєм4
ницького середовища, необхідність у постійній диверси4
фікації виробництва вимагає формування додаткових
фінансових ресурсів. Однак в умовах нестійкого економі4
чного середовища, коли база самофінансування більшості
суб'єктів господарювання переживає не найкращий пері4
од, а позикові ресурси недоступні через високі процентні
ставки та прояви кризових явищ в економіці, виникає не4
обхідність у пошуку та використанні інших засобів та ком4
пенсаторних механізмів, зокрема страхування. Наявність
цих та інших передумов визначають актуальність необхід4
ності дослідження страхового інтересу підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика визначення страхового інтересу на4
лежать до числа дискусійних та розглядається багать4
ма вченими4економістами, але єдиної позиції чи розу4
міння цієї категорії немає. У економічній науці вислов4
лювалися різні погляди на природу страхового інтере4
су. Зокрема, питання страхового інтересу досліджу4
вали Р. Юлдашев, А. Гвозденко, В. Шахов, Р.В. Бєлов,
К.В. Шелехов, В.Д. Бигдаш та інші. Варто зазначити, що
питання страхового інтересу грунтовно не досліджене,
а тому потребує наукового поглиблення.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Основні цілі даної статті полягають в дослідженні

та уточненні сутності поняття "страховий інтерес підпри4
ємства", поглибленні теоретичних положень складу
страхового інтересу підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ
Із попередніх досліджень авторів обгрунтовано

термін "ризикостійкість підприємства", під яким слід
розуміти складову загальної стійкості підприємства,
інтегральну характеристику підприємства як відкритої
соціально4економічної системи, що характеризує за4
гальні можливості ефективного рівноважного безпе4
ребійного функціонування організації, протистояння
ризикам, незважаючи на їх негативний вплив. Управл4
іння ризикостійкістю, в свою чергу, — це система прин4
ципів та методів розробки й реалізації управлінських
рішень, спрямованих на формування у підприємства
здатності до мінімізації за обсягом та часом негатив4
ного впливу ризик4факторів, забезпечення стійкого
безперебійного функціонування, нейтралізації загроз
та перешкод реалізації стратегічних цілей та завдань
розвитку підприємства внаслідок дії ризик4факторів.
Серед механізмів забезпечення або компенсації недо4
статнього рівня ризикостійкості слід виокремити стра4
хування.

Радянська література визначає, що страховий інте4
рес як об'єкт страхування передбачає два загальновиз4
наних принципи страхового права: страхування не може
бути без наявності страхового інтересу, а останній зав4
жди визначає максимально можливий обсяг страхово4
го відшкодування [4]. Таким чином, формування стра4
хового інтересу є передумовою у здійсненні підприєм4
ством страхових правовідносин.
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Учені4економісти А. Гвозденко [6] та В. Шахо [8]
визначають страховий інтерес як міру матеріальної за4
цікавленості фізичної або юридичної особи в страху4
ванні. При цьому носіями страхового інтересу виступа4
ють як страховики, так і застраховані. На думку цих еко4
номістів, у майновому страхуванні страховий інтерес ви4
являється у вартості застрахованого майна, в особис4
тому — в гарантії отримання страхового відшкодуван4
ня при настанні випадків, передбачених договором стра4
хування. Причому дійсний страховий інтерес конкрети4
зується у страховій сумі та умовах страхового полісу.
Не погоджуючись з думкою авторів щодо наявності
лише матеріальної зацікавленості у страховому інтересі,
необхідно зауважити, що страховий інтерес для підприєм4
ства у сучасних умовах може містити і немайновий ха4
рактер (підвищення авторитету, отримання префе4
ренцій, закріплення певного статусу тощо).

Науковець Р.Т. Юлдашев [10] визначає страховий
інтерес як міру зацікавленості у страхуванні. Жодна
юридична або фізична особа не може вдатися до стра4
хування, якщо вона не має страхового інтересу в об'єкті
страхування або не очікує настання його. Мається на
увазі, що страхувальник повинен зазнати матеріальної
шкоди, якщо застраховане майно виявиться втраченим
або ушкодженим, або якщо в страхувальника виникне
матеріальна відповідальність перед третіми особами у
зв'язку із застрахованим майном. На нашу думку, мати
страховий інтерес та зазнати матеріальних збитків може
не лише страхувальник, але й особа, на користь якої
укладено договір (вигодонабувач, застрахована особа).
Окрім того, страховий інтерес не є однобічним: він ви4
являється як у страхувальника, так і в страхової органі4
зації. Страховий інтерес страховика полягає в тому, щоб
страхові внески сплачувалися стійко, систематично, не4
зважаючи на невисоку ймовірність шкоди і, отже, на4
стільки ж малу ймовірність виплати страхового відшко4
дування чи страхової суми [5]. Справді, страховик має
інтерес у збереженні майна, тому що у випадку настан4
ня ризикової події постає необхідність здійснити від4
шкодування збитку. Якщо він ризикує чужим майном,
втрата якого може відбитися на його фінансовому стані,
то за ним варто визнати також наявність страхового інте4
ресу. Прикладом володіння страховим інтересом на боці
страховика може служити операція перестрахування,
при якій страховик, уступаючи частину отриманих пла4
тежів, здобуває право регресу на здійснені страхові
відшкодування.

Глосарій страхових термінів, що використовуються
при проведенні страхових операцій, визначає страховий
інтерес, як інтерес особи, на користь якої укладено до4
говір страхування майна (страхувальника або вигодо4
набувача), у збереженні застрахованого майна, що ос4
нований (базований) на легальних юридичних (закон,
інший правовий акт, угода) та інших правомірних підста4
вах [3]. Розмір страхового інтересу — максимальна
сума, яку може будь4яка особа, що має страховий інте4
рес, втратити по відношенню до цього інтересу.

За матеріалами Семантичного словника української
мови [11], страховий інтерес — це матеріальна зацікав4
леність у страхуванні об'єктів, до яких страхувальник
має стосунок як власник, орендатор, перевізник і т. ін.
Включає майно і все те, що може бути предметом запо4

діяння матеріального збитку (шкоди) страхувальникові
або в зв'язку з чим може виникнути відповідальність
страховика перед третіми особами.

Таким чином, єдиного підходу щодо сутності стра4
хового інтересу, його характерних особливостей, скла4
ду та структури у сучасній науковій думці немає. Уза4
гальнюючи наукову думку стосовно поняття "страхо4
вий інтерес підприємства" можна визначити, що ос4
танній має перш за все майновий характер, передба4
чає зацікавленість у збереженні майна, однак для де4
яких підприємств страховий інтерес може мати і немай4
новий характер. Страховий інтерес підприємства по4
винен мати законні підстави, правові норми, що виз4
начають порядок та умови укладання страхової угоди
та виконання договірних зобов'язань; мати імовірніс4
ний характер щодо настання ризикової події у відно4
шенні до благополуччя конкретної особи, яка зацікав4
лена або може бути зацікавлена у отриманні страхо4
вого відшкодування.

Таким чином, страховий інтерес підприємства — це
зацікавленість у страхуванні (матеріальна та нематері4
альна) для забезпечення відшкодування (компенсації)
завданих збитків або недоотриманої вигоди, що вини4
кає при ризикових обставинах, пов'язаних з майном,
відповідальністю, життям та здоров'ям працівників або
певним статусом, та передбачає наявність відповідних
юридичних підстав.

У продовженні дослідження питання страхового
інтересу необхідно визначити та проаналізувати склад
страхового інтересу.

Р.В. Бєлов [2] визначав такий склад страхового інте4
ресу:

1) правомірність, наявність юридичних підстав для
страхування;

2) індивідуалізм;
3) обумовленість предметом страхування.
Правомірність страхового інтересу означає на4

явність відповідних правовідносин, законодавчої бази
для здійснення страхування (закони, підзаконні норма4
тивно4правові акти, ліцензії на право здійснення певно4
го виду страхування, правила страхування тощо).

Індивідуальність є складовою страхового інтересу,
оскільки суб'єкт страхового інтересу має бути визначе4
ним. Тобто необхідно знати особу або перелік осіб, які
мають відношення власності (або ін.) до застраховано4
го майна та можуть отримати страхове відшкодування.
Страховий інтерес не може існувати сам по собі як да4
лека від реальності правова абстракція: він завжди має
конкретний характер, обумовлений його неодмінною
зв'язаністю з конкретною особою. Законодавство не
визначає коло осіб, що можуть виступати конкретними
носіями страхових інтересів — ними можуть бути будь4
які особи, що відповідають вимогам цивільної правосу4
б'єктності.

На третій складовій варто зупинитися більш деталь4
но, тому що вона визначає й розмежовує цілі групи стра4
хових інтересів. При страхуванні майна страхується інте4
рес у підтримці майна в незмінному стані. У відносинах
страхування відповідальності об'єктом є інтерес у по4
критті своїх витрат у зв'язку з можливим настанням цив4
ільної відповідальності перед третіми особами. Об'єктом
страхування підприємницьких ризиків є інтерес страху4
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вальника, пов'язаний з можливістю компенсації
збитків, що виникають у нього в ході ведення
підприємницької діяльності. В особистому стра4
хуванні об'єктом буде інтерес застрахованої осо4
би (вигодонабувача, страхувальника), пов'язаний
з можливістю забезпечення свого матеріального
становища при випадках погіршення цього поло4
ження внаслідок заподіяння шкоди життю, здо4
ров'ю або іншим нематеріальним благам застра4
хованої особи. Нарешті, об'єктом довгостроково4
го накопичувального страхування життя треба
визначати інтерес страхувальника (застрахованої
особи), що полягає в забезпеченні свого матері4
ального становища на певному рівні.

До зазначеного вище переліку ознак страхового
інтересу Шелехов К.В. [9] додає ознаку ризиковості. Ця
вимога витікає із необхідності наявності ризику у стра4
хових правовідносинах і визначена у ст. 8 Закону "Про
страхування" [1]. Єдиним винятком для цієї вимоги є
накопичувальне страхування життя, що передбачає
здійснення разової або періодичних страхових виплат
при досягненні застрахованою особою визначеного віку
(вочевидь, що ймовірність настання цієї події дорівнює
1 за вирахуванням ймовірності ризику передчасної
смерті цієї особи протягом строку до досягнення виз4
наченого віку).

Ми погоджуємося з думкою Шелехова К.В. про не4
від'ємну ознаку страхового інтересу — ризиковість
щодо предмету страхування. Оскільки саме наявність
агресивного середовища факторів ризику можуть сфор4
мувати прагнення фізичної чи юридичної особи зберег4
ти майно (або інший предмет страхування) та спонукати
до страхування.

Разом з тим обсяги страхового інтересу підприєм4
ства із врахуванням факторів, що його визначають (інди4
відуалізм, правомірність, предметність, наявність ризи4
ку), може виростати до значних обсягів з урахуванням
як специфіки діяльності підприємства, так і наявності
та ступеня розвитку страхових продуктів. У зв'язку з цим
постає питання щодо меж економічних можливостей на
підприємстві у фінансуванні страхового інтересу. Без4
межне зростання потреби підприємства у забезпеченні
страхуванням втратить реальний інтерес при відсутності
можливостей фінансування або якщо фінансування
страхової послуги перевищуватиме очікувані обсяги на
здійснення таких витрат.

Таким чином, на нашу думку, склад страхового інте4
ресу формують такі елементи (див. рис.1).

Таким чином, менеджмент підприємства на підставі
аналізу бізнес4процесів, факторів ризику зовнішнього
та внутрішнього середовища має визначити максимальні
обсяги страхових інтересів та узгодити їх з юридични4
ми підставами здійснення страхування (наявність стра4
хового продукту) та фінансовими можливостями під4
приємства, в тому числі й щодо доцільності страхуван4
ня з урахуванням можливих обсягів втрат та витрат на
його здійснення.

ВИСНОВКИ
У статті досліджено погляди різних авторів на по4

няття "страховий інтерес". Уточнено сутність категорії
"страховий інтерес підприємства". Визначено, що стра4

ховий інтерес підприємства базується не тільки на ма4
теріальній зацікавленості, але й має на меті наявність
нематеріальних переваг, таких як можливість підвищен4
ня статусу, створення необхідних передумов для отри4
мання в майбутньому вигод, підвищення авторитетності
тощо. Розглянуто та проаналізовано погляди різних
науковців на питання складу страхового інтересу. До4
ведено, що формування страхового інтересу визнача4
ють фінансово4економічні передумови конкретного
підприємства.

Проведені наукові дослідження питання страхово4
го інтересу та складу страхового інтересу дозволяють
повною мірою врахувати фактори, що впливають на
його формування, визначити методичні засади оцінки
обсягів та структури страхового інтересу, необхідного
для забезпечення достатнього рівня ризикостійкості
підприємства.
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Рис. 1. Склад страхового інтересу
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