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Постановка проблеми. Державне регулювання 
страхового підприємництва зумовлене тими реалі-
ями, у яких відбувається його сучасний розвиток. 
Проблеми, які нині характеризують вітчизняне стра-
хове підприємництво, та неспроможність самостійно 
їх вирішувати зумовлюють необхідність ефективно-
го реагування з боку держави. Однак, незважаючи 
на тривалий період розвитку страхового підприєм-
ництва в Україні, його державне регулювання лише 
формується, а відсутність чіткого понятійно-кате-
горійного апарату теорії державного регулювання 
страхового підприємництва є одним із чинників, що 
гальмує його функціонування.

Аналіз останніх досліджень. У сучасній страховій 
науці ще не досягнуто єдності у розумінні та трак-
туванні понять і категорій державного регулювання 
страхового підприємництва. Фундаментальних нау-
кових досліджень з даної проблематики немає, лише 
окремо досліджувалися проблеми державного регу-
лювання страхового ринку (А.В. Василенко, А. Ма-
заракі [1; 2]), перестрахування, аналізу діяльності 
окремих регулюючих органів держави, нагляду у 
даній сфері (В. Фурман, О. Козьменко, О. Залєтов, 
О. Гаманкова [3; 4; 5; 6]). Більш ґрунтовніше дослі-
джено теорію та практику фінансового регулювання 
страхового ринку в Україні (Л. Шірінян [7]). Наяв-
ність таких наукових розробок має, безумовно, пози-
тивний вплив, проте відсутність чітких узагальнених 
результатів не дає можливості сформувати цілісний 

механізм державного регулювання страхового під-
приємництва, що впливає на розробку ефективної 
стратегії його розвитку.

Постановка завдання. У зв’язку з цим метою 
статті є з’ясування основних понять та категорій тео-
рії державного регулювання страхового підприємни-
цтва, зокрема сутності, функцій та видів державного 
регулювання страхового підприємництва в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучас-
на економічна наука для визначення ролі держави 
в економіці використовує різні поняття: «державне 
втручання», «державне управління», «державна еко-
номічна політика», «державне регулювання» тощо. 
Правильною, на наш погляд, є позиція Л. Швайки, 
яка, даючи пояснення цим поняттям, твердить, що 
державне регулювання економіки – це сфера діяль-
ності органів державної влади щодо цілеспрямова-
ного впливу на поведінку суб’єктів господарювання 
шляхом застосування різноманітних методів і засобів. 
Державне регулювання економіки можна розглядати 
як функцію державного управління і як інструмент 
реалізації економічної політики [8, с. 36]. Таку ж 
думку щодо державного регулювання має і Д. Стечен-
ко, який вважає, що регулювання відбиває і втілює 
структуру регульованого об’єкта, а тому його треба 
відрізняти від управління, яке трактується вченим як 
процес вироблення та реалізації рішень [9, с. 26].

На нашу думку, державне управліня у різних фор-
мах притаманне усім органам влади, а не лише вико-
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навчим. Сутність державного управління виявляється 
завдяки управлінській дії, реалізацію якої забезпе-
чують такі механізми як організація, регулювання, 
планування, мотивація, контроль. Отже, розглядаю-
чи проблему державного управління та державного 
регулювання страхового підприємнцитцва, доходимо 
висновку, що державне управління страхового під-
приємництва є складовою системи державного управ-
ління економікою, яка спрямовується за допомогою 
механізмів управлінської дії на створення належних 
умов для функціонування страхового підприємни-
цтва. Державне регулювання страхового підприєм-
ництва як структурний елемент державного регулю-
вання економіки здійснюється для впорядкування дій 
його суб’єктів, забезпечення виконання законів, від-
стоювання державних та суспільних інтересів.

У науці найчастіше розглядалися проблеми дер-
жавного регулювання страхування, страхової діяль-
ності крізь призму лише державного нагляду з боку 
відповідного уповноваженого органу. Така позиція 
є дещо спрощеною. Так, О. Козьменко зазначає, що 
державне регулювання розвитку страхового ринку 
України у контексті сталого зростання має здійсню-
ватися шляхом реформування системи державного 
нагляду за страховим ринком у відповідності до ви-
мог міжнародних директив платоспроможності стра-
хових організацій Solvency I та II, що передбачають 
обґрунтування основних напрямів стратегії розвитку 
регіонального ринку, внутрішнього національного 
ринку та його інтеграцію у зовнішній страховий ри-
нок [4, с. 25].

У Законі України «Про страхування» жодна стат-
тя не стосується державного регулювання страхової 
діяльності. У розділі IV «Державний нагляд за стра-
ховою діяльністю в Україні» зазначено, що держав-
ний нагляд за страховою діяльністю здійснюється з 
метою дотримання вимог законодавства України про 
страхування, ефективного розвитку страхових по-
слуг, запобігання неплатоспроможності страховиків 
та захисту інтересів страхувальників [10].

Вважаємо, що державне регулювання страхово-
го підприємництва необхідно розглядати як діяль-
ність усіх органів державної влади щодо координації 
функціонування суб’єктів страхового підприємни-
цтва, а не лише відповідного уповноваженого органу.

Відомо, що нагляд забезпечує контроль за вико-
нанням правил та встановлених норм, а регулюван-
ня передбачає їх розроблення та впровадження. «Ре-
гулювання» та «нагляд» є взаємно доповнюючими 
поняттями. На нашу думку, страховий нагляд – це 
функція уповноваженого органу, який коригує діяль-
ність суб’єктів страхового підприємництва відповідно 
до законодавчих та нормативно-правових актів. Це 
моніторинг процесів, що відбуваються у страховому 
підприємництві на різних етапах функціонування – 
від створення суб’єктів до їх реорганізації та лікві-
дації. Методами страхового нагляду є: організація та 
проведення безвиїзного нагляду, застосування заходів 
впливу, інспектування, призначення тимчасової адмі-
ністрації та ліквідаційної комісії тощо. Наглядовий 
орган не втручається у діяльність суб’єкта страхово-
го підприємництва, а оцінює її з позиції законності 
та наявності необхідних ресурсів для виконання взя-
тих зобов’язань, достатнього обсягу капіталу, системи 
бухгалтерської звітності та внутрішнього контролю.

Поняття «страхове регулювання» часто використо-
вується та пояснюється зарубіжною страховою наукою 
та практикою [11]. Представники сучасної україн-
ської економічної науки цим поняттям послуговують-
ся рідко. Так, у колективній монографії «Стратегічне 

управління страховою компанією» (за редакцією док-
тора економічних наук В. Фурмана) описано поняття 
«страхове регулювання», система якого на національ-
ному рівні передбачає досягнення збалансованості ін-
тересів суб’єктів страхових відносин і органів, що їх 
регулюють, – захисту страхувальників, забезпечення 
інтересів страховиків і отримання певної макроеконо-
мічної вигоди. У ній зазначено, що «страхове регу-
лювання має певну вартість (чим жорсткіше страхове 
регулювання, тим більші втрати компаній і клієнтів, 
оскільки обмеження, що накладаються на свободу дій 
страховиків, неминуче спричиняють підвищення вар-
тості їх послуг) і ефективність» [3, с. 15].

Вважаємо, що особливістю цього поняття є те, що 
заходи регулюючого впливу застосовують не лише до 
суб’єктів страхового підприємництва, а й до інших 
учасників страхового ринку, зокрема тих, які мають 
право займатися посередницькою діяльністю. При 
цьому необхідно наголосити, що таке регулювання 
здійснюється відповідним уповноваженим органом 
державної влади, регулюючі функції якого входять 
до його компетенції. Якщо такий вплив на учасників 
страхового ринку здійснюють інші органи державної 
влади, то тоді варто говорити про державне регулю-
вання страхового ринку.

У Законі України «Про фінансові послуги та дер-
жавне регулювання ринків фінансових послуг» міс-
титься доволі лаконічне пояснення державного регу-
лювання ринків фінансових послуг «як здійснення 
державою комплексу заходів щодо регулювання та 
нагляду за ринками фінансових послуг з метою за-
хисту інтересів споживачів фінансових послуг та за-
побігання кризовим явищам» [12]. Оскільки до фі-
нансових належать послуги у сфері страхування та 
накопичувального пенсійного забезпечення, то таке 
трактування стосується й ринку страхових послуг.

Проведений аналіз засвідчує, що й у вітчизняно-
му законодавстві проблеми державного регулюван-
ня та нагляду пояснюються нечітко. Законодавство 
та інша спеціалізована література не мають єдиних 
поглядів на зміст основних понять та категорій те-
орії державного регулювання страхового підприєм-
ництва. У нашому розумінні державне регулювання 
страхового підприємництва – це сукупність заходів 
впливу, які застосовуються відповідними органами 
державної влади з метою досягнення визначених 
цільових пріоритетів розвитку страхового підпри-
ємництва. У сучасних вітчизняних умовах, зокрема 
в умовах фінансово-економічної, політичної кризи, 
найважливішими цілями державного регулювання 
страхового підприємництва є відновлення та збере-
ження його фінансової стабільності.

Невід’ємним компонентом змісту, важливою фор-
мою виявлення суті та ролі державного регулюван-
ня страхового підприємництва для економіки країни 
є відповідні його функції. На нашу думку, функції 
державного регулювання страхового підприємництва 
можна поділити на ті, що залишаються незмінними 
під впливом нових умов існування та трансформації, 
а також функції, набуті у процесі еволюції (змінні). 
Передусім це функції, пов’язані з новими страхови-
ми послугами чи, до прикладу, зумовлені посилен-
ням ролі саморегулівних організацій, яким пропону-
ється виконання низки регулівних функцій. 

Виокремимо такі функції державного регулюван-
ня страхового підприємництва:

1) цільова – визначення стратегічних цілей та 
пріоритетів, а також основних напрямів та програм 
розвитку страхового підприємництва в країні, врахо-
вуючи зарубіжний досвід; 
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2) стимулювальна – формування засад, здатних 

ефективно впливати на інтереси та діяльність стра-
ховиків і посилювати економічні процеси у страхово-
му підприємництві;

3) інформаційна – забезпечення усіх учасників 
ринку необхідною інформацією у досягненні відпо-
відних результатів;

4) регламентуюча – встановлення певних правил ді-
яльності за допомогою законів, нормативно-правових 
документів та удосконалення правового механізму; 

5) соціальна – забезпечення соціального захисту 
та надання соціальних гарантій учасникам страхово-
го ринку; 

6) попереджувальна – спрямована на виявлення 
та запобігання загрозам у процесі розвитку страхово-
го підприємництва;

7) реформаційна – здійснення змін та перетворень 
(зазвичай кардинальних) з метою зміцнення та онов-
лення розвитку страхового підприємництва.

Розвиток страхового підприємництва зазнає змін 
під впливом сукупності різного характеру чинників, 
тому його державне регулювання не є статичним, а 
набуває тих чи інших ознак, залежно від часу, кра-
їни, обраної економічної політики. На нашу думку, 
під видом державного регулювання страхового під-
приємництва необхідно розуміти конкретну форму 
регулювання.

В. Фурман поділяє державне регулю-
вання страхування на пряме та непряме 
[3, с. 140]. До прямого (адміністративно-
го) регулювання страхування автор відно-
сить страхове законодавство, безпосередню 
участь держави в установленні страхової 
системи захисту майнових інтересів; за-
хист сумлінної конкуренції на страховому 
ринку, запобігання та припинення монопо-
лізму; діяльність органів страхового нагля-
ду. Непряме регулювання охоплює низку 
економічних важелів (податкових, грошо-
во-кредитних тощо). З таким підходом ми 
погоджуємося.

Вважаємо, що види державного регулю-
вання страхового підприємництва необхідно 
розподілити за такими ознаками (рис. 1): 

1. За способом впливу на об’єкт регулю-
вання: 

- пряме (безпосередньо впливає на ді-
яльність суб’єктів страхового підприємни-
цтва і характеризується високим ступенем 
регламентації);

- непряме (регламентує поведінку 
суб’єктів страхового підприємництва опо-
середковано, завдяки створенню певних 
умов, і стосується ринкового середовища, 
в якому ці суб’єкти працюють). При цьому 
поєднання прямого та непрямого держав-
ного регулювання може бути різним залеж-
но від ступеня розвитку ринкових відносин 
у країні й, зокрема, розвитку страхового 
підприємництва. 

2. За періодичністю:
- постійне (характеризується сталим 

регулівним впливом органів державної вла-
ди відповідно до засад розвитку страхового 
підприємництва);

- періодичне (використовується за пев-
них умов, наприклад надзвичайних ситуа-
цій, – призначення тимчасової адміністра-
ції та усунення керівництва від управління 
страховою компанією).

3. За рівнем охоплення:
- повне (заходи впливу держави застосовуються 

до страхового підприємництва загалом);
- часткове (державне регулювання здійснюється 

щодо окремих аспектів страхової діяльності, напри-
клад, організації перестрахування чи встановлення 
нормативів формування, напрямів розміщення стра-
хових резервів тощо). 

4. За характером втручання держави у діяльність 
суб’єктів страхового підприємництва:

- м’яке (ліберальне), за якого законодавство ви-
значає лише загальні умови діяльності страхових 
компаній, зокрема контролює фінансовий стан стра-
хових компаній за допомогою аналізу їхньої звіт-
ності, а жорстка регламентація процедури надання 
страхових послуг, затвердження страхових тарифів 
відсутні. Такий вид державного регулювання харак-
терний для системи «англо-американського права» 
(існує у США, Великій Британії, Канаді);

- жорстке регулювання ґрунтується на суво-
рій законодавчій регламентації діяльності суб’єктів 
страхової діяльності, систематичному контролі за до-
триманням законодавства під час надання страхових 
послуг. Зокрема, у Франції, відповідно до Страхового 
кодексу, державне регулювання здійснюється за до-
помогою цін, податкової системи, кредиту та інших 
регуляторів;
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Рис. 1. Види державного регулювання  
страхового підприємництва

Джерело: розроблено автором
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- помірковане (змішане), яке характерне для 
України і є, швидше, жорсткішим, аніж лібераль-
ним, еволюціонувало у напрямі континентальної сис-
теми права.

5. За категоріями об’єктів регулювання: 
- регулювання страхової діяльності (засоби впли-

ву щодо створення та реалізації страхових послуг);
- регулювання перестрахової діяльності (сукуп-

ність заходів, спрямованих на здійснення суб’єктами 
страхового підприємництва перестрахування);

- регулювання інвестиційної діяльності страхо-
вих підприємницьких структур (заходи впливу щодо 
ефективного вкладення (інвестування) власних ко-
штів та коштів страхових резервів); 

- регулювання господарської діяльності (заходи 
впливу щодо здійснення звичайної діяльності, яка 
характерна для будь-якого суб’єкта підприємни-
цтва).

6. За категоріями суб’єктів регулювання:
- регулювання центральними органами виконав-

чої та законодавчої влади;
- регулюваня органами спеціальної компетенції; 
- регулювання органами місцевого самовряду-

вання. 
Висновки з проведеного дослідження. Отже, об-

раний науковий інструментарій дослідження дозво-
лив визначити, що державне регулювання страхово-
го підприємництва є однією із функцій державного 
управління; діяльністю всіх органів державної вла-
ди щодо координації дій суб’єктів страхового під-
приємництва; функціональним інструментом реалі-
зації державної політики щодо розвитку страхового 
підприємництва. Сучасна система методів наукових 
досліджень сприяла обґрунтуванню функцій та ви-
діленню видів державного регулювання страхового 
підприємництва.
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