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СПЕЦИФІЧНІ ОЗНАКИ ТА СУТНІСТЬ СТРАХУВАННЯ
У статті досліджено сутність страхування, визначено його специфічні ознаки, що дозволило

уточнити визначення страхування. З’ясувати термін «страховий ринок» в різних аспектах.
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ВСТУП
У сучасній фаховій літературі питанням з’ясування сутності поняття страхування приділено

значну увагу.
Вагомий внесок у дослідження теоретико-методологічних засад страхової діяльності та визна-

чення понятійного апарату страхування зробили такі вчені, як В.Д. Базилевич, О.І. Барановський,
Н.М. Внукова, О.О. Гаманкова, Т.Є. Гварліані, О.А. Гвозденко, В.Б. Гомелля, Н.Б. Грищенко,
О.Д. Заруба, О.М. Зубець, М.С. Клапків, В.В. Корнєєв, Л.А. Орланюк-Малицька, С.С. Осадець,
В.Й. Плиса та інші.

У літературі висловлюються різні позиції щодо змісту поняття «страхування» та «страховий
ринок». Але недостатньо дослідженими залишаються питання визначення специфічних ознак
страхування, які виокремлюють його в системі фінансових категорій. В той же час, такі дослід-
ження необхідні для подальшого розвитку страхових відносин в Україні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення сутності страхування та його специфічних ознак з метою подаль-

шого та ефективного розвитку страхових відносин в Україні.
РЕЗУЛЬТАТИ
Енциклопедичний словник «Економіка і страхування» визначає страхування: як економічну

категорію, сукупність форм і методів формування цільових грошових фондів і їх використання
для відшкодування збитків, завданих різноманітними небажаними подіями (страховими випадка-
ми), а також для надання допомоги громадянам та (чи) їх сім’ям внаслідок настання певних подій
в їхньому житті (дожиття, травми, інвалідності), та як форму забезпечення зобов’язань у госпо-
дарському і цивільно-правовому обігу, що реалізується через систему фінансової компенсації на
випадок несприятливих обставин в обмін на переважно регулярну сплату невеликих грошових
сум (страхових премій), які формують страховий фонд, який включається уповноваженою на те
особою (страховиком) у прибуткові активи. При цьому цілеспрямована господарська діяльність
страховика здійснюється у формі фінансового посередництва, що ґрунтується на глибоких знан-
нях вірогідності настання страхового випадку [1, с. 22].

Аналіз поняття, сутності та змісту страхування, який провів відомий фахівець у цій галузі
С.С. Осадець показав, що страхування є насамперед системою економічних відносин між конк-
ретними суб’єктами господарювання, де, з одного боку, виступають страхувальники, а з іншого
— страховики. Крім того, важливою передумовою застосування страхування є майнова са-
мостійність суб’єктів господарювання й їхня зацікавленість у переданні відповідальності за на-
слідки ризику спеціалізованим формуванням.

Осадець С.С. сформулював своє особисте визначення поняття «страхування». На його думку
«страхування» — це економічні відносини, за яких страхувальник сплатою грошового внеску забез-
печує собі чи третій особі в разі настання події, обумовленої договором або законом, суму виплати
страховиком, який утримує певний обсяг відповідальності і для її забезпечення поповнює та ефек-
тивно розміщує резерви, здійснює превентивні заходи щодо зменшення ризику [2, с. 19].

Плиса В.Й. вважає, що страхування є складовою частиною фінансово-кредитного механізму,
який сприяє розвитку ринкових відносин. Крім того, вона вважає, що страхування є важливим дже-
релом акумулювання коштів для подальшого інвестування в реструктуризацію економіки [3, с. 71].

Дослідники В.Д. Базилевич і К.С. Базилевич вважають, що страхування — спосіб захисту май-
нових інтересів громадян в умовах ринкової економіки. Вони стверджують, що необхідність страхо-
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вого захисту має кілька аспектів: природний, економічний, соціальний, юридичний, міжнарод-
ний [4, с. 31].

Рейтман Л.І. вважає, що суспільному виробництву об’єктивно притаманні ризики. Ризиковий
характер суспільного виробництва, обумовлений в першу чергу протиріччям між людиною і при-
родо-руйнівними силами, породжує стосунки між людьми з попередження, подолання, локалі-
зації руйнівних наслідків стихійних і інших лих, а також з безумовного відшкодуванню завданого
збитку. Ці об’єктивні стосунки виражають реальні і найбільш насущні потреби людей в підтримці
досягнутого ними життєвого рівня. Ці стосунки відрізняє певна специфічність, і вони в сукуп-
ності складають економічну категорію страхового захисту суспільного виробництва.

Специфічність цієї економічної категорії обумовлюють три основні ознаки:
 випадковий характер настання руйнівної події;
 надзвичайність завданого збитку, що характеризується натуральними і грошовими вимірниками;
 об’єктивна необхідність попередження, подолання наслідків вказаної події і відшкодування

матеріального або іншого збитку.
Виходячи з вищесказаного Л.І. Рейтман вважає, що страхування це необхідний елемент вироб-

ничих стосунків. Страхування пов’язане з відшкодуванням матеріальних втрат в процесі суспіль-
ного виробництва [5, с. 8].

Мних М.В. сформулював поняття страхування як різновид господарської діяльності, що ґрун-
тується на принципах солідарності та платності, ставить за мету покриття майбутніх нестатків чи
потреб, викликаних настанням випадкової статистично-фінансової події. Мних М.В. визначає
ознаки страхування, а саме: не постійний, а ймовірний характер відносин; суворо окреслений
характер перерозподільних відносин; цільове використання створеного фонду; повернення ре-
сурсів [6, с. 19].

Опарін В.М. розуміє страхування як систему обмінно-розподільних відносин з приводу форму-
вання і використання колективних страхових фондів на засадах солідарної відповідальності. А під
сукупністю страхових компаній і послуг, що ними надаються він розуміє страховий ринок [7, с. 109].

Вітчизняні фахівці Загорський В.С., Вовчак О.Д., Благун І.Г., Чуй І.Р. визначають страхування як
економічну категорію, що входить до складу фінансової системи держави. А під категорією страху-
вання розуміють систему економічних перерозподільних відносин, що охоплює: по-перше, утво-
рення за рахунок внесків фізичних та юридичних осіб спеціального фонду коштів, а по-друге, його
використання для відшкодування майнових збитків внаслідок стихійних лих та інших випадкових
явищ, а також для надання громадянам допомоги у різних ситуаціях в їх житті [8, с. 172].

Вищезазначені автори виділяють такі специфічні ознаки страхування як: наявність у страхо-
вих відносинах не менше двох сторін і збіг їх інтересів; наявність перерозподільних відносин,
специфікою яких є те, що вони виникають між учасниками, котрі пов’язані з солідарним розпо-
ділом величини збитку одного із них на всіх. Саме замкнутий розподіл збитку вони визначають
відмінною ознакою категорії страхування щодо інших фінансових категорій; розподіл збитку від
наставання страхових подій як за територіальною (просторовою), так і за часовою ознаками; по-
верненість страхових платежів, внесених до страхового фонду та цільового використання страхо-
вих резервів (фондів) винятково на покриття заздалегідь визначених збитків, які можуть трапити-
ся в тих чи інших випадках [9, с. 17].

Згідно Закону України «Про страхування» суб’єктами у страхуванні виступають: страховик,
страхувальник, посередники та держава. Усі вони діють на страховому ринку.

Тому у дослідженнях страхової діяльності поряд з терміном «страхування» широко використо-
вується термін «страховий ринок».

В економічній літературі термін «страховий ринок» трактується в різних аспектах. Основна
мета страхового ринку полягає у забезпеченні безперервності процесу суспільного відтворення
через продаж специфічної фінансової послуги (страхової гарантії), що здійснює матеріальну ком-
пенсацію шкоди (збитку), яка заподіяна майновим інтересам страхувальників у результаті настан-
ня подій, що називаються страховими випадками.

В економічній літературі термін «страховий ринок» трактується в різних аспектах. Так, Журав-
лев Ю.М., Секкерж І.Г. визначають страховий ринок як систему економічних відносин, яка скла-
дає сферу діяльності страховиків і перестрахувальників в даній країні і в міжнародному масштабі
з надання відповідних страхових послуг [10, с. 134].

Загорський В.С., Вовчак О.Д., Благун І.Г., Чуй І.Р. страховий ринок визначають як особливу
сферу грошових відносин, де об’єктом купівлі-продажу виступає специфічна послуга — страхо-
вий захист — і на якому формується попит і пропозиція на цю послугу [8, с. 182].
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Майже також визначає страховий ринок і Плиса В.Й. Вона дає таке визначення страхового
ринку: «особлива соціально-економічну структура, певна сфера грошових відносин, де об’єктом
купівлі-продажу є страховий захист, формується пропозиція і попит на нього. Крім того, вона
розглядає страховий ринок як форму організації грошових відносин з формування та розподілу
страхового фонду для забезпечення страхового захисту суспільства, як сукупність страхових орга-
нізацій (страховиків), які беруть участь у наданні відповідних послуг [3, с. 42].

Заруба О.Д. вважає, що змістом страхування є система замкнутих перерозподільних відносин
між учасниками, об’єктом яких є формування за рахунок грошових внесків цільового страхового
фонду для відшкодування з нього можливого надзвичайного та іншого збитку застрахованих або
для виплати грошових коштів громадянам на випадок втрати ними працездатності [11, с. 18].

Горбач Л.М. зазначає, що економічна категорія страхування є складовою частиною фінансів, але
охоплює тільки сферу перерозподільних відносин. А суть страхування, як і інших фінансових кате-
горій, розкривається в його функціях, які дають змогу виявити особливості страхування як ланки
фінансової системи. До функцій страхування Горбач Л.М. відносить: створення і використання стра-
хових резервів; заощадження коштів; ризикованість та контролюючу функцію [12, с. 14].

Оспіщев В.І. вважає, що сутність і зміст страхової діяльності розкривається через функції:
ризикову (відшкодування), тобто матеріальна відповідальність страхових компаній за наслідки
ризику; заощадження засобів (накопичувальна), щоправда, застосовуване за окремими видами
особистого страхування з урахуванням інвестиційного доходу протягом терміну дії договору; по-
переджувальну (превентивну), тобто фінансування заходів для зменшення наслідків страхових
подій; контрольну (державний нагляд та внутрішній аудит); ціноутворення (тарифікація). Страхо-
вий ринок Оспіщев В.І. розуміє як особливе соціально-економічне середовище, частину фінансо-
вого ринку, де об’єктом купівлі-продажу є страховий захист (страхова послуга) і формуються
попит та пропозиція на неї, а також інфраструктура й є конкуренція [13, с. 276].

Шахов В.В. вважає страхування стратегічним сектором економіки. Він зазначає, що об’єктивні
відносини людей для забезпечення непереривного та безперервного виробничого процесу, для
підтримки стабільного та міцного досягнутого рівня життя у сукупності складають економічну
категорію страхового захисту. Специфіка цієї економічної категорії визначається наступними оз-
наками: випадковий характер стихійного лиха чи іншого прояву руйнівних сил природи; вимір
збитку в натуральній або грошовій формі; об’єктивна необхідність відшкодування збитку; здійснен-
ня заходів щодо запобігання й перешкоджання дій конкретного випадку. Тобто у страховому ри-
зику и захисних заходах полягає суть економічної категорії страхування. Як економічна категорія
страхування представляє систему економічних відносин, що включає сукупність форм і методів
формування цільових фондів грошових коштів і їх використання на відшкодування збитку при
різних непередбачених несприятливих явищах (ризиках), а також на надання допомоги громадя-
нам при настанні визначених подій в їх житті. Він називає наступні ознаки страхування. А саме:
наявність перерозподільних відносин; наявність страхового ризику (і критерію його оцінки); фор-
мування страхового співтовариства з числа страхувальників та страховиків; співпадіння особис-
тих та групових страхових інтересів; солідарна відповідальність за збитки; перерозподіл збитку у
просторі та часі; замкнутий розподіл збитку; повернення страхових платежів; самоокупність стра-
хової діяльності [14, с. 15].

Таким чином, страхування в його різних видах не створює безпосередньо ніякого нового май-
на і тільки інакше розподіляє його між зацікавленими особами. Однак, завдяки цьому, при роз-
поділі майнової шкоди від того чи іншого нещасного випадку, збиток не падає на одне окреме
господарство, а розподіляється між багатьма окремими господарствами, розмір шкоди значно
ослаблюється.

Аналіз літературних джерел щодо сутності страхування дозволяє зробити висновок, що еконо-
мічна зумовленість страхового захисту пояснюється необхідністю створення такого різновиду
людської діяльності, який ґрунтується на акумуляції фінансових ресурсів з метою відшкодування
збитків, спричинених настанням шкідливих для здоров’я та (або) матеріального благополуччя
подій, як фізичним, так і юридичним особам, що створює сприятливі умови для безперебійного
процесу суспільного відтворення.

Для страхування характерні всі ознаки фінансів, але воно має і свої відмітні ознаки, які поляга-
ють у наступному:

 наявність перерозподільних відносин, обумовлених випадковою подією, здатною нанести
різноманітні види збитку;
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 взаємність і зворотність, тобто страхування може бути тільки там, де існує асоціація осіб;
 наявність кількох суб’єктів, для яких потрібно, щоб страховий випадок вразив тільки окре-

мих суб’єктів, а не всіх разом;
 солідарність розкладки суми збитку одного або декількох суб’єктів на всіх суб’єктів, залуче-

них у страхування;
 перерозподіл збитку;
 платність мобілізованих коштів.
У соціальному плані страхування є формою (способом) участі держави, роботодавців та гро-

мадян у справі захисту особистих інтересів громадян і створення у такий спосіб умов для забезпе-
чення соціальної та політичної стабільності в суспільстві.

В юридичному аспекті страхування є різновидом цивільно-правових відносин щодо захисту май-
нових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків),
визначених договором страхування або чинним законодавством за рахунок грошових фондів, що
формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів.

Міжнародний аспект страхування зводиться до усунення національних відмінностей у законо-
давствах різних країн і уніфікації способів захисту інтересів господарюючих суб’єктів, з одного
боку, та розробки таких юридичних норм, які б забезпечили страховикам наявність достатніх
фінансових гарантій, з іншого боку.

Суспільна практика протягом тривалого періоду виробила три основні форми організації
страхування: централізоване страхування на основі формування державних централізованих
фондів; самострахування, як система створення і використання страхових фондів господарюю-
чими суб’єктами і людьми, на основі доходів конкретного підприємства і людини; власне стра-
хування як система створення і використання колективного фонду страхових організацій за ра-
хунок страхових внесків зацікавлених в страхуванні сторін.

В процесі переходу до ринкових відношень державне страхування (у сенсі існування страхо-
вих організацій, що знаходяться у власності держави) практично зникло із страхового ринку.

Тому, головною принциповою рисою організації страхової справи в сучасний період є її демо-
нополізація і розвиток конкуренції страхових організацій.

ВИСНОВКИ
Отже, спираючись на твердження вчених можна зробити висновок, що страхування це: по-

перше — спосіб захисту інтересів підприємств та окремих громадян в умовах ринкової економі-
ки; по-друге — певна система відносин, в яких бере участь як мінімум дві сторони, два суб’єкти
(страховик та страхувальник); по-третє, солідарний перерозподіл збитку.

Таким чином, можна уточнити поняття страхування: страхування — це система економічних
відносин між страховиком і страхувальником, що виникають на основі ефективного задоволення
економічних інтересів обох сторін, де, з одного боку, забезпечується захист матеріальних, трудо-
вих, фінансових і інших ресурсів споживачів страхової послуги через створення і розподіл стра-
хового фонду, а з іншого, — формуються страхові фонди за рахунок кола учасників і за допомо-
гою цього забезпечується підтримка безперервності виробничого процесу і відтворення трудових
ресурсів.

Як бачимо, поняття «страховий ринок» містить два складових елементи: ринок і страхування.
Деякі економісти розглядають ринок як відносини з приводу купівлі-продажу, інші на перше місце
ставлять наявність певних інститутів, які зводять покупців і продавців.

Отже, усі суб’єкти страхового ринку дуже тісно взаємодіють один з одним, що дозволяє стра-
ховикам та посередникам надавати страхові послуги, а страхувальникам їх отримувати.
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