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Розглянуто теоретичні підходи до визначення системи економічних 

інтересів суб’єктів страхового ринку (страховик – посередник – страхувальник). 

Виявлено ефекти пов’язані з функціонуванням даної системи економічних 

інтересів, які відображаються у запроваджені інноваційної діяльності, 

диверсифікації ризиків, зростанні попиту на страхові послуги, збільшенні 

кількості страхових премій, сприянні налагоджуванню механізму ринкової 

конкуренції, зменшення асиметрії інформації на ринку, тощо. Запропонований 

підхід до функціонального призначення страхових посередників, дає змогу 

виявляти структурні зв’язки між страховим посередництвом, страховим 

ринком, ринком фінансових послуг та економікою загалом.   

Розкрито теоретичні положення визначення понять «страхове 

посередництво» та «страховий посередник». Удосконалено категоріальний 

апарат фінансової науки шляхом визначення поняття «страхове 

посередництво», як законодавчо врегульованої господарської діяльності 

страхових посередників, з приводу укладання та супроводу договорів 

страхування, оцінки ризиків, аналізу страхового ринку, з метою узгодження і 

реалізації економічних інтересів суб’єктів страхового ринку, що позитивно 

впливає на функціонування страхової системи загалом і сприяє забезпеченню її 

сталого розвитку. Поняття «страховий посередник» визначено як юридичну чи 

фізичну особу, яка функціонуючи на умовах платності (премії, комісійної 

винагороди), провадить діяльність у межах страхового посередництва і сприяє 
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ефективному узгодженню та реалізації економічних інтересів суб’єктів 

страхового ринку. 

 Запропоновано комплексний підхід до систематизації видів страхового 

посередництва, за фасетною та ієрархічною класифікаціями. Відповідно до 

фасетної класифікації, виокремлено основні та другорядні ознаками, а за 

внутрішньою ієрархічною структурою – класи, види і групи. Це дозволило 

найбільш повно окреслити сукупність страхових посередників, а також виявити 

їх вплив на сталий розвиток ринку фінансових послуг. 

Обґрунтовано реальну та потенційну роль страхового посередництва, а 

також його місце у механізмі забезпечення сталого розвитку ринку фінансових 

послуг та економіки загалом через вектори соціального, екологічного та 

економічного розвитку.  

Розглянуто сучасний стан та перспективні аспекти змін фінансово-

правового забезпечення страхового посередництва у відповідності до яких, 

виокремлено чотири етапи еволюції фінансово-правового забезпечення 

страхового посередництва: первинний; етап становлення; розвитку; 

інтеграційний. 

Задля порівняння положень вітчизняного та європейського законодавства, 

здійснено компаративний аналіз положень нової Директиви та  

фінансово-правових засад функціонування страхового посередництва в Україні. 

Це дало можливість окреслити недоліки системи контролю рівня кваліфікації та 

сертифікації страхових посередників. 

Проаналізовано загальні умови та сучасні тенденції розвитку прямих 

страхових посередників. Розроблені теоретико-методологічні підходи до оцінки 

рівня їх розвитку в Україні на основі: здійснення комплексного розрахунку 

показників розвитку страхових (перестрахових) брокерів; сукупного аналізу 

діяльності страхових агентів, крізь призму їх функціонування у штаті 

страховиків; SWOT-аналізу сильних та слабких сторін, можливостей і загроз, 

які уповільнюють даний процес, що дало змогу окреслити першочергові 

напрями розвитку даного виду страхових посередників.  
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Визначено потенціал впливу непрямих страхових посередників на сталий 

розвиток страхового ринку, а через нього, і на ринок фінансових послуг. 

З’ясовано призначення оцінювачів ризику та збитків в Україні.  

Побудовано макроекономічну модель взаємозв’язку страхового 

посередництва з мікро-, мезо- та макроекономічними рівнями, за умов обраної 

нами Гіпотези шокової зміни страхових премій залучених через брокерів 

страховиками. Для перевірки даної Гіпотези та впливу такого зростання на інші 

показники було використано підходи VAR- моделювання. Одержані результати 

моделювання підтверджують наявність взаємозв’язків між прямим страховим 

посередництвом та мезорівнем безпосередньо, а на макрорівень – 

опосередковано, через страхових ринок, а також доводять здатність прямих 

страхових посередників генерувати імпульси для забезпечення сталого 

розвитку на різних економічних рівнях. 

Надано пропозиції щодо комплексного вдосконалення регуляторної бази, 

яка покладена у основу діяльності страхових посередників. Запропоновані 

заходи включають розробку та прийняття нового законодавства, і внесення змін 

до суміжних зі сферою страхового посередництва законів. У аспекті економіко-

правового забезпечення діяльності страхового посередництва пропонується 

розробити та у подальшому прийняти спеціалізовані, вузько-орієнтовані на 

певні види страхових посередників розпорядження.  

Обґрунтовано необхідність запровадження системи сертифікації прямих 

страхових посередників, в основу якої, окрім базових вимог освіти, рівня знать 

та класифікації, покладено механізм вдосконалення рівня їх професійної 

відповідальності.  

Вдосконалено теоретичні підходи до побудови стратегії розвитку 

страхового посередництва, в якій враховано особливості демографічних змін у 

суспільстві та сегментацію ринку з використанням інформаційно-аналітичних 

комп’ютерних баз даних і соціальних медіа. Окреслено виклики та можливості 

страхових посередників, у контексті перспективних та інноваційних технологій 

розвитку. 
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Запропоновані теоретичні підходи до побудови стратегії розвитку 

страхового посередництва, дозволяють виявляти можливості страхових 

посередників щодо вдосконалення їх форм, що сприятиме наближенню 

вітчизняної фінансової інфраструктури до високих стандартів розвинених країн 

світу.  

Ключові слова: страхове посередництво, страхові посередники, прямі 

страхові посередники, непрямі страхові посередники, страховий ринок, ринок 

фінансових послуг. 

 

SUMMARY 

Kudriavska N. V. Insurance mediation in ensuring sustainable 

development of the financial services market in Ukraine. – Qualifying scientific 

work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of the candidate of economic sciences (PhD) in 

specialty 08.00.08 - Money, finance and credit. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The theoretical approaches to define the system of economic interests of the 

insurance market subjects (insurer - intermediary - insured) are considered. The 

effects associated with the functioning of this system of economic interests, which are 

reflected in the introduction of innovation activities, diversification of risks, growth 

of demand for insurance services, increase in the number of insurance premiums, 

facilitating the establishment of a market competition mechanism, reducing the 

asymmetry of information on the market, etc. are revealed. Suggested approach to the 

functional designation of insurance intermediaries allows for the identification of 

structural links between insurance intermediation, insurance market, financial 

services market and the economy as a whole. 

Theoretical considerations on defining the concepts of «insurance mediation» 

and «insurance intermediary» are covered. The categorical apparatus of financial 

science has been improved by defining the notion of «insurance mediation» as a 
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legally regulated economic activity of insurance intermediaries regarding the 

conclusion and support of insurance contracts, risk assessment, analysis of the 

insurance market, with a view to harmonizing and realizing the economic interests of 

insurance market actors, which  positively affects the functioning of the insurance 

system in general and contributes to its sustainable development. The term 

«insurance intermediary» is defined as a legal entity or individual acting on a pay-as-

you-go basis (awards, commissions) that carries out activities within the scope of 

insurance mediation, promotes effective coordination and implementation of the 

economic interests of the insurance market subjects. 

The complex approach to the systematization of types of insurance mediation 

upon facet and hierarchical classifications is offered. According to the facet 

classification, the main and secondary features are distinguished, and the classes, 

types and groups are classified according to the internal hierarchical structure. This 

allowed for the most complete outline of the insurance intermediaries pool, as well as 

their influence on the sustainable development of the financial services market. 

The real and potential role of insurance mediation as well as its place in the 

mechanism of ensuring the sustainable development of the financial services market 

and the economy in general through the vectors of social, ecological and economic 

development are reasoned. 

The current state and perspective aspects of changes in the financial and legal 

provision of insurance mediation are considered in accordance with which, four 

stages of the financial and legal provision of insurance mediation evolution are 

identified: primary; stage of formation; development; integration. 

In order to compare the provisions of domestic and European legislation, a 

comparative analysis of the provisions of the new Directive and the financial and 

legal basis for the insurance mediation functioning in Ukraine is performed. The 

abovementioned made it possible to outline the weaknesses of the control system of 

the level of qualification and certification of insurance intermediaries. 

The general conditions and modern development trends of direct insurance 

intermediaries are analyzed. Theoretical and methodological approaches to assessing 
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the level of their development in Ukraine are elaborated on the basis of: 

implementation of complex calculation of the insurance (reinsurance) brokers 

development indicators; aggregate analysis of the insurance agents activities, through 

the prism of their functioning as insurers’ staff; SWOT analysis of the strengths and 

weaknesses, opportunities and threats that slow down this process, which made it 

possible to outline the primary directions of development of this type of insurance 

intermediaries. 

The potential of the indirect insurance intermediaries’ influence on the 

sustainable development of the insurance market, and therefore, on the financial 

services market is determined. The purpose of risk and damage valuators in Ukraine 

is determined. 

The macroeconomic model of the insurance intermediation interconnection 

with the micro, meso- and macroeconomic levels, based on chosen Hypothesis of 

shock change of insurance premiums attracted by insurers through brokers, was 

constructed. To test this hypothesis and the effect of such growth on other indicators, 

the VAR modeling approaches were used. The obtained modeling results confirm the 

existence of interconnections between direct insurance intermediation and meso-level 

directly, but at the macro level – indirectly, through the insurance market, and also 

proves the ability of direct insurance intermediaries to generate impulses to ensure 

sustainable development at different economic levels. 

The proposals on the complex improvement of the regulatory framework, 

which is the basis of the activities of insurance intermediaries, are presented. 

Suggested measures include the development and adoption of new legislation, and 

the introduction of amendments to related insurance mediation laws. In the aspect of 

economic and legal provision of insurance mediation activities, it is suggested to 

develop and subsequently adopt the specialized acts, narrowly focused on certain 

types of insurance intermediary. 

The necessity of introducing a certification system of direct insurance 

intermediaries, which, in addition to the basic education requirements, level of 
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knowledge and classification, is based on the mechanism of improving the level of 

professional responsibility, is proved. 

Theoretical approaches to building an insurance mediation development 

strategy are improved, which take into account the peculiarities of demographic 

changes in the society and market segmentation with the use of information-

analytical computer databases and social media. The challenges and opportunities of 

insurance intermediaries under the perspective and innovative development 

technologies are outlined. 

Suggested theoretical approaches to construction of the development strategy 

of insurance mediation allow us to identify the possibilities of insurance 

intermediaries to improve their forms, which will facilitate advancing the domestic 

financial infrastructure to the high standards of developed countries. 

Key words: insurance mediation, insurance intermediaries, direct insurance 

intermediaries, indirect insurance intermediaries, insurance market, financial services 

market. 
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ЄС – Європейський Союз; 
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Нацкомфінпослуг – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг; 

Держфінпослуг – Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг; 

ЄЕС – Європейська економічна спільнота; 

МТСБУ – Моторне (транспортне) страхове бюро України;  

SWOT-аналіз – аналіз сильних, слабких сторін, а також можливостей і загроз; 

КВЕД – Класифікація видів економічної діяльності; 

VAR- моделювання – метод параметричної оцінки, найбільш поширений у 

формі варіаційно-коваріаційної моделі; 

LR – тест відношення правдоподібності; 

FPE – критерій остаточної похибки прогнозування; 

AIC – міра відносної якості статистичних моделей для заданого набору даних; 

SC – критерій для відбору моделі серед кінцевої множини моделей; 

HQ – критерій для відбору моделі серед кінцевої множини моделей; 

ОСЦВ – обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Розвиток національних економік у сучасних умовах 

глобалізації характеризується посиленням інтенсифікації конкуренції, 

мінливістю та невизначеністю факторів ринкового середовища, швидкістю 

поширення кризових явищ тощо, що посилює ступінь ризикованості діяльності 

ринкових суб’єктів. За таких умов розвиток ринку фінансових послуг та 

страхового ринку, як його складової,  відіграє виняткову роль у вирішенні  

проблем сталого розвитку української економіки.  

На сучасному етапі ринкових перетворень страховий ринок України має 

недостатньо розвинуту інфраструктуру, інноваційну діяльність, ступінь  

впровадження цифрових технологій, низьким рівнем платоспроможності 

компаній та рівень попиту на страхові послуги тощо. Одним із дієвих напрямків 

подолання зазначених проблем є формування високорозвиненого страхового 

посередництва, що сприятиме залученню додаткових клієнтів, персоніфікації 

підходів до споживачів, інформаційній взаємодії з клієнтом, наданню послуг 

супроводу, впливатиме на підвищення попиту на страхові послуги, сприятиме 

покращенню фінансових результатів діяльності і, як наслідок, розвитку 

страхового ринку і ринку фінансових послуг України в цілому. Розвиток 

страхового посередництва в Україні з урахуванням сучасних тенденцій 

розвинутих країн світу сприятиме адаптації діяльності ринкових суб’єктів до 

норм і вимог Європейського Союзу (ЄС). 

Серед сучасних зарубіжних вчених сутність страхового посередництва у 

контексті фінансового посередництва досліджують Дж. Боммель, А. Гасман, 

Дж. Куммінс, М. Самартін. Сучасні зарубіжні вчені, такі як М. Еккарт, П. Маас, 

Л. Мурманн, Б. Шолтенс та інші також акцентують увагу на вузьких аспектах 

діяльності певних видів страхових посередників. До сучасних вчених інших 

країн, які різнобічно розглядають проблематику страхового посередництва та 

його вплив на страховий і ринок фінансових послуг слід віднести: Н. Адамчука,  

А. Єгорова, Ю. Журавльова, Ю. Іванова,  Т. Федорову, І. Фоміна, А. Циганова, 
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В. Шахова та інших. Доволі широко проблематика страхового посередництва та 

його впливу на ринок фінансових послуг України досліджується вітчизняними 

вченими-економістами, серед яких: В. Базилевич, О. Барановський, Н. Внукова, 

О. Вовчак, О. Гаманкова, Л. Горбач, О. Журавка, О. Залєтов, Ю. Клапків,  

О. Кнейслер, О. Козьменко, Г. Кравчук, М. Мних, Д. Навроцький, Н. Налукова, 

В. Нечипоренко, Л. Нечипорук, С. Осадець, Р. Пікус, Н. Приказюк,  

С. Расшивалов, В. Рєзнікова, Н. Ткаченко, В. Фурман,  Л. Шірінян, А. Шолойко, 

Т. Яворська тощо. 

Враховуючи наукові напрацювання зарубіжних та вітчизняних вчених у 

дослідженні проблематики страхового посередництва, а також його місця в 

інфраструктурі ринку фінансових послуг, зазначимо, що велика кількість 

питань все ще залишаються невисвітленими або окреслені лише частково. Так, 

потребують значного переосмислення методичні підходи до визначення змісту 

та ролі страхового посередництва у забезпеченні сталого розвитку страхового 

ринку та ринку фінансових послуг. Нагальними є питання комплексного 

розуміння страхового посередництва не лише як сукупності страхових 

посередників, але й як суб’єктів, які мають власне функціональне призначення, 

що дає змогу їм посісти чільне місце не лише в інфраструктурі страхового та 

ринку фінансових послуг, але й усього фінансового ринку. Також потребують 

істотного переосмислення методичні підходи до фінансово-правового 

регулювання діяльності страхових посередників, що набуває ще більшої 

актуальності за умов адаптації вітчизняного законодавства до вимог 

Європейського Союзу. Особлива значущість розв’язання цих питань, 

недостатня їх наукова та прикладна розробка, зумовили вибір теми 

дисертаційної роботи, визначили її мету та завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами  

Дисертаційна робота виконувалась у межах комплексної науково-

дослідної держбюджетної теми економічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Напрямки модернізації 

економіки України: секторальні особливості, протиріччя, ризики» (номер 



18 
 
державної реєстрації 0111U006456), підрозділ «Модернізація економіки 

України на засадах сталого соціально-економічного розвитку: закономірності, 

протиріччя, ризики» (№ 11БФ040-01); комплексної науково-дослідної роботи 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка в межах 

держбюджетної теми кафедри страхування та ризик-менеджменту «Теоретико-

методологічні засади страхування в сучасних соціально-економічних умовах» 

(2015), а також у межах комплексної наукової програми університету 

«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації», теми кафедри страхування, банківської справи та ризик-

менеджменту «Європейський вектор розвитку страхового ринку України» 

(2016–2018) № 16КФ040-11. Особистий внесок автора полягає у розкритті 

теоретичних та практичних аспектів страхового посередництва у забезпеченні 

сталого розвитку ринку фінансових послуг України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

поглиблення теоретичних підходів та розроблення практичних рекомендацій 

щодо ефективного розвитку страхового посередництва для забезпечення 

сталого розвитку ринку фінансових послуг України. Відповідно до поставленої 

мети в роботі були визначені та вирішені такі завдання: 

- удосконалити визначення понять «страхове посередництво» та 

«страховий посередник»; 

- запропонувати критерії класифікації страхового посередництва з 

урахуванням основних та додаткових класифікаційних ознак та ієрархічної 

структуризації; 

- удосконалити теоретичні підходи до визначення впливу страхового 

посередництва на розвиток страхового ринку шляхом узгодження економічних 

інтересів суб’єктів ринку; 

- визначити роль страхового посередництва в забезпеченні сталого 

розвитку ринку фінансових послуг;  

- виявити напрями розвитку фінансово-правового забезпечення  страхового 

посередництва; 
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- окреслити сучасні тенденції розвитку прямого страхового посередництва 

в Україні, визначити його сильні та слабкі сторони, а також можливості та 

загрози щодо подальшого зростання;  

- визначити вплив непрямих страхових посередників на сталий розвиток 

страхового ринку, а через нього і на ринок фінансових послуг; 

- розробити макроекономічну модель взаємозв’язку страхового 

посередництва з мікро-, мезо- та макроекономічними рівнями за умов шокових 

змін економічних умов; 

- сформулювати пропозиції щодо вдосконалення регуляторної бази 

діяльності страхових посередників; 

- розробити стратегію розвитку страхового посередництва з використанням 

ІТ-інструментів. 

Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають між 

суб’єктами страхового та ринку фінансових послуг у процесі їх діяльності. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти 

функціонування страхового посередництва в забезпеченні сталого розвитку 

ринку фінансових послуг. 

Методи дослідження. Розв’язання поставлених завдань зумовило 

використання таких методів дослідження: діалектичний – для розкриття 

теоретичних засад сутності страхового посередництва та страхових 

посередників; системний – для визначення ролі і значення страхових 

посередників на різних економічних рівнях, а також при побудові стратегії 

розвитку страхового посередництва; історико-логічний – при здійсненні 

періодизації фінансово-правового забезпечення страхового посередництва; 

аналітичний – при оцінці ступеня розвитку прямого страхового посередництва; 

метод статистичного аналізу – задля визначення динаміки та структурних змін 

окремих показників, що характеризують розвиток прямих та непрямих 

страхових посередників; опитування – з метою окреслення теперішнього стану 

розвитку страхового посередництва загалом та подальших його перспектив 

щодо окремих груп страхових посередників; VAR-моделювання – для 
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встановлення ступеня взаємозв’язку показника премій, зібраних страховиками 

через брокерів, та інших показників мезо- та макроекономічного рівня, за умов 

шокових змін економічних умов. З метою наочного відображення результатів 

використовувались інші методи, а саме: спостереження, групування, графічного 

зображення даних тощо.  

Інформаційною базою дослідження є законодавчі й нормативно-правові 

акти, звіти, концепції, стратегії, аналітичні доповіді та статистичні дані 

державних органів влади, зокрема Державної служби статистики України та 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг. У дослідженні використовувалась інформація зі 

статистичних звітів зарубіжних органів державної влади країн ЄС, аналітичні 

публікації окремих міжнародних організацій та консультативних груп, а також 

наукові праці, публікації вітчизняних, зарубіжних економістів, які присвячені 

проблематиці страхового посередництва у межах страхового та ринку 

фінансових послуг і первинна інформація, отримана у процесі проведення 

експертних інтерв’ю.   

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі 

отримано нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують 

важливе науково-прикладне завдання, пов’язане з удосконаленням теоретичних 

підходів та розробленням практичних рекомендацій щодо розвитку страхового 

посередництва з метою забезпечення сталого ринку фінансових послуг 

України. До важливих результатів, що визначають наукову новизну 

дисертаційної роботи та виносяться на захист, належать такі:  

удосконалено: 

- теоретичні підходи до визначення системи економічних інтересів 

суб’єктів страхового ринку (страховик – посередник – страхувальник) та 

ефектів від їх реалізації (запровадження інноваційної діяльності, 

диверсифікація ризиків, зростання попиту на страхові послуги, збільшення 

кількості страхових премій, сприяння налагоджуванню механізму ринкової 
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конкуренції, зменшення асиметрії інформації на ринку тощо), що сприятиме 

розвитку страхового ринку та ринку фінансових послуг загалом; 

- визначення сутності поняття «страхове посередництво», як законодавчо 

врегульованої господарської діяльності страхових посередників, з приводу 

укладання та супроводу договорів страхування, оцінки ризиків, аналізу 

страхового ринку, з метою узгодження і реалізації економічних інтересів 

суб’єктів страхового ринку, що позитивно впливає на функціонування 

страхової системи загалом і сприяє забезпеченню її сталого розвитку; на 

відміну від інших авторів страхове посередництво розглядається крізь призму 

узгодження і реалізацію економічних інтересів страховиків та страхувальників, 

що дає можливість чітко оцінити ефекти від його функціонування. 

- визначення сутності поняття  «страховий посередник» як юридичної чи 

фізичної особи, яка функціонуючи на умовах платності (премії, комісійної 

винагороди), провадить діяльність у межах страхового посередництва і сприяє 

ефективному узгодженню та реалізації економічних інтересів суб’єктів 

страхового ринку; на відміну від інших авторів дане визначення не лише 

розкриває суть та зміст роботи посередника, але й акцентує увагу на кінцевому 

результаті його діяльності.  

- класифікацію страхових посередників за основними (спеціалізація 

страхових посередників, залежність, сфера страхування, тип послуг, види 

страхування) та другорядними (категорія суб’єктів; країна походження; ступінь 

спеціалізації послуг; кількість страхових компаній, які представляє страховий 

посередник; розміри; територіальне охоплення тощо) ознаками і за 

внутрішньою ієрархічною структурою (класами, групами та видами); 

запропонована класифікація допомагає підвищити доцільність вибору 

посередника з точки зору страховика з одного боку та страхувальника з іншого.  

- концептуальні підходи щодо ролі страхового посередництва в розвитку 

страхового ринку, яке є дієвим механізмом забезпечення сталого розвитку 

ринку фінансових послуг і економіки в цілому шляхом виокремлення векторів 

соціального, екологічного та економічного розвитку; 
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- рекомендації щодо поліпшення регуляторної бази, а саме: 

спеціалізованого нормативно-правового забезпечення; внесення змін до 

суміжних зі сферою страхування законів;  запровадження системи сертифікації 

прямих страхових посередників, що дасть змогу підвищити якість контролю за 

діяльністю страхових посередників та рівень ефективності функціонування 

страхового посередництва в Україні, що є необхідним задля забезпечення 

сталого розвитку ринку фінансових послуг; 

набули подальшого розвитку: 

- періодизація становлення фінансово-правового забезпечення страхового 

посередництва шляхом виокремлення первинного етапу становлення, розвитку 

та інтеграції, розмежованих відповідно до критеріїв ширини охоплення, якісних 

характеристик, відповідності нормам ЄС та інтегрованості; наведена 

періодизація дала змогу окреслити основні тенденції розвитку даної сфери та 

виявити, діяльність яких видів страхових посередників є недостатньо 

врегульованою на сьогодні та потребує подальшого вдосконалення задля 

покращення інфраструктури страхового ринку; 

- теоретичні засади оцінювання рівня розвитку прямого страхового 

посередництва в Україні завдяки реалізації таких етапів: розрахунку показників 

розвитку страхових (перестрахових) брокерів; SWOT-аналізу сильних та 

слабких сторін, можливостей і загроз, які уповільнюють даний процес, що дало 

змогу окреслити потенційні можливості розвитку прямого страхового 

посередництва у забезпеченні сталого розвитку страхового та ринку фінансових 

послуг;  

- теоретичні підходи до побудови стратегії розвитку страхового 

посередництва, в основу якої покладено урахування демографічних змін в 

суспільстві та сегментацію ринку з використанням інформаційно-аналітичних 

комп’ютерних баз даних і соціальних медіа, що дасть можливість виявляти 

потенціал розширення можливостей страхових посередників у контексті 

вдосконалення їх перспективних форм, наближенню рівня фінансової 

інфраструктури до високих стандартів розвинених країн світу.  
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Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

розроблені та запропоновані в дисертаційній роботі наукові підходи, висновки і 

практичні рекомендації поглиблюють розуміння сутності страхового 

посередництва та мають науково-практичне значення для його імплементації в 

забезпеченні сталого розвитку ринку фінансових послуг України. Отримані 

наукові та практичні результати, висновки та рекомендації можуть  

використовуватись державними органами влади, а саме Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг 

у частині пропозицій автора щодо формування стратегії сталого розвитку 

страхового ринку в сучасній Україні шляхом удосконалення регуляторної бази 

діяльності страхових посередників (довідка № 4323/09.10 від 06.06.2017 р).  

Викладені в дисертаційній роботі висновки стосовно рекомендацій щодо 

прискорення розвитку діяльності страхових посередників на ринку страхових 

послуг були використані страховою компанією ПрАТ «Європейський 

страховий союз» (довідка № 01956) у процесі розроблення стратегій співпраці 

даної компанії зі страховими посередниками.  

Основні теоретичні та методичні положення дисертаційної роботи були 

впроваджені в навчальний процес і використовувалися при розробці навчально-

методичного забезпечення при проведенні семінарських занять для студентів 

економічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка з дисципліни «Страхування» (довідка № 013/184 від 20.04.2018 р.).  

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, висновки та 

рекомендації, що містяться в дисертаційній роботі, отримані здобувачем 

особисто. Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням, у якому 

відображено авторське бачення ефективного розвитку страхового 

посередництва в забезпеченні сталого розвитку ринку фінансових послуг 

України. З наукових статей та публікацій, опублікованих у співавторстві, були 

використані тільки ті положення та висновки, які автор обґрунтовував та 

досліджував самостійно.  
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Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення 

дисертаційної роботи були подані до розгляду та обговорювались на 14 

міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференціях, зокрема:  IV 

Міжнародній  науково-практичній конференції «Сучасні виклики розвитку 

світової економіки» (19–20 листопада 2015 р., м. Київ), XIV Міжнародній 

науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Шевченківська весна: економіка» (5–8 квітня 2016 р., м. Київ), ІІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні напрямки розвитку 

страхового ринку України» (19–20 квітня 2016 р., м. Київ), International 

scientific-practical conference: innovative potential of socio-economic systems: the 

challences of the global world (30 June 2016, in Lisbon), ХІ Міжнародній науково-

практичній конференції: Грудневі читання (1–2 грудня 2016 р., м. Київ), V 

Всеукраїнській науково-практичній конференції: Сучасні проблеми 

фінансового моніторингу (8–9 грудня 2016 р., м. Харків), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції студентів, аспірантів, молодих вчених 

«Страховий ринок України в умовах циклічності фінансово-економічних криз: 

оцінка тенденцій та перспективи розвитку» (20 квітня 2017 р., м. Тернопіль), 

International Scientific-Practical Conference: The global competitive environment : 

development of modern social and economic systems, Proceedings of the Conference 

(April 21, 2017), XVІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених. «Шевченківська весна: економіка» (27–29 

березня 2018 р., м. Київ), IV Міжнародній науково-практичній конференції 

«Страховий ринок України на шляху Євроінтеграції» (17–18 квітня 2018 р., м. 

Київ). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 28 наукових 

праць загальним обсягом 11 друк. арк., з яких 10 статей у наукових фахових 

виданнях України, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, у 

тому числі 1 стаття в Web of Science (6,44 друк. арк.); 6 статей у наукових 

періодичних виданнях іноземних держав (2,45 друк. арк.); 12 публікацій за 
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матеріалами міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій і 

круглих столів (2,11 друк. арк).   

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст 

дисертаційного дослідження викладено на 203 сторінках друкованого тексту. 

Дисертація містить 38 рисунків та 32 таблиці. Робота має 8 додатків, 

розміщених на 19 сторінках. Список використаних джерел налічує 238 

найменувань на 30 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА 

 

1.1. Сутність та функціональне призначення страхового 

посередництва на різних рівнях 

 

Страхування є надзвичайно важливим для споживачів, до яких у 

розвинених державах належать, як господарюючі суб’єкти, так і 

домогосподарства. Страхування дозволяє підприємцям бути більш економічно 

ефективними, надаючи механізми передачі ризиків, які дозволяють третім 

особам брати на себе ризики, пов’язані з їх діяльністю. Крім того, все більш 

зростаюча роль страхування пов’язана з рядом факторів, основними серед яких 

є прогнози демографічних змін в майбутньому, скорочення державного 

страхового покриття і де-регулювання страхових ринків [96, c.17]. Данні 

проблеми є найбільш актуальними для країн, в яких переважна більшість 

соціальних ризиків, серед яких пенсії, хвороби, інвалідність та безробіття, 

покриваються державними схемами, до яких, зокрема, належить і Україна.  

Щоб отримати кращий страховий захист, з урахуванням потреб і 

переваг, споживачі повинні приймати зважені рішення відносно його 

придбання. Поширення страхових продуктів у суспільстві здійснюється 

різними способами, проте визначальну роль у даному процесі відіграють 

страхові посередники, виступаючи в якості важливого елементу зв’язку між 

страховиками, які ставлять за мету розмістити страхові поліси, і споживачами, 

що прагнуть забезпечити собі страхове покриття. Загалом, страхове 

посередництво як феномен є вагомою категорією страхового ринку. Нині, без 

нього, функціонування страхового ринку фактично неможливе. Це насамперед 

пов’язано з тим, що страхові посередники допомагають споживачам заощадити 

на інформації і трансакційних витратах, надавши вичерпні данні з питань, 

пов’язаних зі страхуванням, адже такі витрати досить часто можуть бути 

надвисокими, через неповну і асиметричну інформацію на ринку. 
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Дослідження сутності поняття «страхове посередництво» неможливе без 

розуміння його родового поняття «посередництво». Поряд з тим, 

посередництво безпосередньо пов’язане з суб’єктами, які здійснюють дану 

діяльність. Враховуючи це, необхідним, на нашу думку, є дослідження двох 

родових понять «посередництво» та «посередник», як такі, що є нерозривно 

пов’язаними один з одним. 

 Здебільшого поняття «посередництво» розглядається крізь призму 

категорії «посередник» і навпаки, тобто практично вони вживаються одночасно 

[133, с.228; 22, с.76; 137, с.85]. Крім того, переважна більшість підходів, які 

існують у економічній літературі і стосуються визначення понять «посередник» 

та «посередництво» також розглядають їх у комплексному поєднанні  

[44, с. 629; 38, с.697; 34, с.16]. Виходячи з проаналізованих наукових джерел 

можна виокремити наступні найбільш розповсюджені підходи до визначення 

понять «посередництво» та «посередник» з позиції:  

- торгівельних відносин; 

- ролі у налагодженні різного роду економічних взаємозв’язків між різними 

сторонами угоди;  

- фінансових відносин. 

З історичної точки зору, першим виник підхід відповідно до якого 

поняття «посередництво» та «посередник» розглядаються в контексті 

торгівельних відносин. 

У найбільш вузькому розумінні, відповідно до даного підходу, 

посередництво являє собою встановлення економічних взаємин між двома чи 

більше особами, за посередництва третьої [133, c.228]. Тобто поняття 

«посередництво» насамперед асоціюється з трьохсторонніми відносинами, при 

чому, посередник знаходиться посеред інших суб’єктів [88, c. 164]. 

Подібної точки зору дотримується і Ю. Іванов, на думку якого, 

посередництво являє собою діяльність певної особи, що забезпечує 

встановлення економічних взаємозв’язків між іншими особами [44, c.62].  
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У межах даного підходу, окремі автори фактично ототожнюють 

посередництво з торгівлею, зокрема розглядаючи «торговельний оборот як 

посередництво». Крім того, вони виокремлюють як основну, спекулятивну мету 

посередницької діяльності у торгівлі [162, c.15]. 

Посередництво у торгівлі пов’язане з розумінням змісту поняття 

«посередник». У найбільш вузькому значенні «посередник – це той, хто 

виступає з’єднувальною ланкою між двома суб’єктами» [103, с. 157]. Даний 

підхід обумовлений визначенням місця посередника у торгівельних відносинах. 

Відповідно до цього, посередник виступає особою, яка «обслуговує» шлях 

товару від виробника до споживача. 

Подібної думки дотримується і Ю. Іванов, розглядаючи поняття 

«посередник», відповідно до місця, яке той посідає за умов реалізації певних 

господарських операцій – посередині двох суб’єктів господарських 

правовідносин [44, c. 62]. 

У межах даного підходу до посередників також відносять 

дистриб’юторів та дилерів [130, c.70]. Дистриб’ютор здійснює торгівлю лише 

товарами принципала на певній території [8, c.61], тоді як дилери являють 

собою незалежних оптових посередників, метою діяльності котрих є  

здійснення перепродажу товарів від свого імені та за свій рахунок [6, c. 158].  

Таким чином, аналізуючи наведені види посередників стає зрозумілим, 

що їх сутність є ширшою і виходить за межі технічного обслуговування руху 

товарів чи послуг між виробниками, та споживачами. Відповідно до цього, 

існують інші підходи, які досліджують зміст поняття «посередники», більш 

широко виокремлюючи їх значну роль у економічних процесах.  

Один з таких підходів зокрема базується на дослідженні змісту понять 

«посередництво» та «посередники» з позиції їх ролі у формуванні економічних 

взаємозв’язків між різними сторонами угоди. 

Відповідно до даного підходу, під посередництвом, на думку  

А. В. Єгорова, необхідно розуміти сукупність певних дій, щодо виявлення 
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потенційних контрагентів, подальшого узгодження з ними всіх аспектів 

майбутньої угоди, зведення контрагентів, з метою укладання угоди [33, c.20]. 

Також поняття «посередництво» наводиться у фінансово-економічному 

словнику А. Г. Загороднього, де воно розглядається більш широко і 

визначається як форма діяльності підприємців, здебільшого у сфері надання 

послуг, яка реалізується задля налагоджування взаємозв’язків між різними 

категоріями економічних суб’єктів (виробниками–споживачами, продавцями– 

покупцями), метою чого є прискорення та спрощення обігу продукції, руху 

грошей, та інших видів ресурсів [38, с. 309].  

При досліджені поняття «посередництво», в контексті налагодження 

стосунків економічного характеру між різними суб’єктами господарювання, 

також розглядається поняття «посередник», під яким розуміють юридичну або 

фізичну особу, сферою діяльності якої є посередництво, а метою – сприяння 

налагодженню міжособових контактів, укладання угод і здійснення інших видів 

операцій між різними категоріями економічних суб’єктів (виробниками–

споживачами, продавцями– покупцями) [38, с. 355]. 

Більш широким, у межах даного підходу є визначення яке наводять  

Л. Саглетто та С. Сезанн, відповідно до якого, посередники визначаються як 

треті особи, метою діяльності яких є реалізація функції взаємозв’язку, що 

дозволяє спрощувати відносини між економічними суб’єктами та забезпечувати 

функціонування системи загалом [218]. 

В. Рєзнікова, доповнюючи такий підхід відзначає, що посередниками 

можуть бути не тільки господарюючі суб’єкти, які діють від свого імені та за 

свій рахунок, у результаті чого до них переходить право власності на певний 

продукт, який вони згодом реалізують у власних інтересах, але й 

господарюючих суб’єктів, які надають послуги юридичного характеру в 

інтересах, а також за наявності відповідного доручення від клієнта  [136, c.23].  

Отже, можна зробити висновок, що даний підхід, будучи логічним 

продовженням попереднього, розглядає зміст понять «посередництво» та 

«посередник» більш глибоко, адже в ньому, виокремлюються також їх 
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специфічні риси пов’язані не лише з можливістю виступати зв’язувальною 

ланкою між виробниками та споживачами, але й шляхом спрощення таких 

взаємозв’язків впливати на всю економічну систему, в тому числі, надаючи 

послуги від свого імені за свій особистий рахунок.  

Наступним, не пов’язаним з попередніми підходами, є розуміння 

поняття «посередництво» та «посередник», у контексті галузевої 

приналежності, а саме – фінансової діяльності. Відповідно до даного підходу, 

виокремлюються функції і місце посередників та посередництва у економічній 

системі, які насамперед полягають у їх здатності зменшувати трансакційні 

витрати, та досягати стимулювання ефективності взаємодії суб’єктів ринку 

загалом [78, c. 25].  

Найбільш вузьким в межах даного підходу можна вважати визначення, 

яка наводить Кембриджський словник: посередництво – «це запозичення 

коштів, які попередньо були вкладені в банківську установу іншими людьми 

або компаніями» [195]. 

Більш широко поняття «посередництво» наводиться у Господарському 

кодексі України де воно визначається як «підприємницька діяльність», метою 

якої є надання посередником певних послуг господарюючим суб’єктам при 

проведенні останніми господарської діяльності, через посередництво від свого 

імені, під загальним контролем, а також за кошти економічного суб’єкта, 

інтереси якого він відстоює [23]. 

Також, у межах даного підходу окремі науковці акцентують увагу на 

тому, що економічний зміст посередництва відображається у його 

спроможності досягати єдності просторо-економічної розмежованості у 

процесах виробництва та споживання, при цьому досягаючи максимально 

можливої вигоди для виробників, і споживачів товарів, робіт чи послуг, а також 

самих посередників [136, c.23]. Таке уточнення значення посередництва 

свідчить про розширення розуміння його сутності та виокремлення 

посередників, як окремих економічних суб’єктів з власними цілями, і місцем в 
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економічній системі, що виключалось з точки зору їх розгляду з позиції 

торгівельних відносин. 

У сучасній зарубіжній літературі, в межах даного підходу, науковці 

здебільшого розглядають поняття «посередництво» досить обмежено, 

акцентуючи при цьому увагу на понятті «посередник». Так А. Хасман,  

М. Самартін та Джос ван Боммель визначають, що основний зміст посередників 

(у фінансовій сфері) полягає у тому, що вони: зменшують трансакційні витрати, 

забезпечують страхування ліквідності, підвищують ефективність через 

подолання асиметричної інформації та узгоджують стимули, шляхом активного 

моніторингу [174].  

Такий підхід є загальновизнаним у сучасній зарубіжній літературі, проте 

у його межах також виникають новітні відгалуження, відповідно до яких, 

науковці пропонують по іншому визначати зміст поняття «посередник». Так 

зокрема на думку Б. Шольтенса і Діка ван Венсвена, посередники це не просто 

агенти, які відслідковують і контролюють вкладників. Виступаючи активними 

партнерами, посередники пропонують конкретний продукт, який індивідуальні 

інвестори не можуть запропонувати вкладникам, а саме – покриття ризиків. 

Посередники можуть поглинати ризики у масштабах, які вимагає ринок, 

оскільки їх діяльність дозволяє забезпечити достатньо диверсифікований 

портфель інвестицій, необхідний для забезпечення безпеки вкладників та 

страхувальників [219]. Таким чином, вони мають вирішальну функцію в 

сучасній економіці. 

Останній із запропонованих підходів, на нашу думку, є найбільш 

прийнятним саме в контексті дослідження поняття «страхове посередництво», 

адже в основі страхових відносин насамперед покладено їх фінансовий зміст. А 

тому, розгляд даного поняття лише в якості з’єднувальної ланки між 

страховиком і страхувальником не відповідає його економічному змісту в 

повній мірі. Виходячи з цього, розглянемо сутність «страхового 

посередництва» більш детально.    
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Проведене дослідження сутності понять «посередництво» та 

«посередник» дає розуміння того, що вони надзвичайно щільно пов’язані, а 

тому не можуть розглядати окремо один від одного. На нашу думку, 

аналогічний підхід доцільно застосовувати і при розгляді поняття «страхове 

посередництво». Таким чином, з метою комплексного розуміння його змісту, 

розглянемо наукові погляди до понять «страхове посередництво» та «страховий 

посередник».  

Виходячи з проаналізованих визначень, які наводяться у економічній 

літературі (див. Додаток А.) звертає на себе увагу два основних підходи, в яких 

автори виокремлюють принципово різні погляди на зміст поняття «страхове 

посередництво»: 

1. Підхід відповідно до якого науковці визначають страхове 

посередництво крізь призму «господарської діяльності», при цьому, чітко 

вказують суб’єктів, які її здійснюють – страхових посередників. Особливістю 

даного підходу є окреслення мети діяльності страхових посередників – 

одержання винагороди та прибутку; 

2. Підхід, відповідно до якого страхове посередництво визначається як 

«діяльність», при цьому, суб’єкти які її здійснюють не виокремлюються. 

Основною метою даної діяльності, відповідно до наведених визначень є 

різнобічне стимулювання до укладання договорів страхування, з метою 

задоволення потреб та інтересів страховиків, і страхувальників.  

Таким чином, можна констатувати, що кожен з наведених підходів 

висвітлює лише окремі з характеристик поняття «страхове посередництво». 

З метою комплексного його розуміння запропонуємо авторське 

визначення, відповідно до якого: страхове посередництво – це законодавчо 

врегульована господарська діяльність страхових посередників, з приводу 

укладання та супроводу договорів страхування, оцінки ризиків, аналізу 

страхового ринку, з метою узгодження і реалізації економічних інтересів 

суб’єктів страхового ринку, що позитивно впливає на функціонування 

страхової системи загалом, і сприяє забезпеченню її сталого розвитку.  
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 Враховуючи, що ключовим суб’єктом визначення поняття «страхове 

посередництво» є страховий посередник, його зміст також потребує більш 

детального розгляду. Авторські підходи, щодо даного поняття можна поділити 

на дві групи: звужений та розширений.  

Дослідження змісту поняття «страховий посередник» у контексті 

звуженого підходу, передбачає визначення окремих їх видів, відповідно до 

класифікаційних ознак. При цьому, автори наголошують лише на 

посередницькій ролі цих господарюючих суб’єктів, не визначаючи мету даної 

діяльності або значення для фінансової системи. Отже, акцент зміщений лише 

на окреслення переліку суб’єктів, які реалізують посередницьку діяльності, а 

також на деякі аспекти їх функціонування. 

Щодо поняття «страховий посередник» відповідно до розширеного 

підходу, то автори визначають окремі механізми їх діяльності та роль на 

страховому ринку, насамперед акцентуючи увагу на меті, якою, у кінцевому 

підсумку є одержання прибутку. Попри те, що у розширеному підході 

визначається мета діяльності страхових посередників (одержання винагороди), 

даний підхід також розриває лише один з аспектів їх діяльності – задоволення 

потреб та інтересів сторін страхового договору (страхувальника та страховика). 

 Окремі визначення авторів щодо змісту поняття «страховий 

посередник» у звуженому та розширеному розумінні наведено у Додатку Б. 

Кожен з наведених підходів, як звужений, так і розширений не 

розкриває зміст поняття «страховий посередник» у повній мірі. З метою 

різнобічного і комплексного розуміння поняття «страховий посередник», з 

урахуванням всіх недоліків існуючих підходів пропонуємо авторське 

визначення, відповідно до якого, це: юридична чи фізична особа, яка 

функціонуючи на умовах платності (премії, комісійної винагороди), провадить 

діяльність у межах страхового посередництва і сприяє ефективному 

узгодженню та реалізації економічних інтересів суб’єктів страхового ринку.  

Традиційним у вітчизняній літературі є дослідження призначення 

страхових посередників в контексті страхового ринку, при цьому, їх вплив на 
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економіку загалом практично не розглядається [73, с. 145; 89, с. 126; 3, с. 35]. 

На нашу думку, такий підхід є вузьким і не враховує весь потенціал страхового 

посередництва і його вплив, на страховий ринок та економіку загалом.  

Досить часто призначення страхових посередників розглядається через 

визначення їх функцій. Взагалі, відповідно до «Нового тлумачного словника 

української мови» одним із тлумачень поняття «функція» є наступне: «Робота 

кого-, чого-небудь, обов’язок, коло діяльності когось, чогось; обов’язок, 

повинність, місія» [94, с. 675]. Загальноприйнятим у вітчизняній економічній 

літературі є дослідження функцій страхових посередників, крізь призму 

функцій страхування у широкому значенні. Згідно з даним підходом 

виокремлюють наступні функції страхових посередників: діяльність від імені та 

за дорученням страховика; встановлення об’єкту страхування і страхових 

ризиків; укладання й оформлення договорів страхування; продаж страхових 

полісів; здійснення порівняльного аналізу послуг і фінансового становища 

страховиків; провадження страхових виплат; підбір і пропозиція для клієнта 

страховика; реалізація представницьких функцій; здійснення контролю за 

своєчасним надходженням внесків [16, c. 128; 31, c. 87]. 

Незважаючи на досить повний перелік виокремлених функцій, він має 

суттєвий недолік – наведені функції розглядаються опосередковано від 

страхового ринку, страхової системи та економіки загалом. Крім того, такий 

перелік не є вичерпним і стосується виключно ролі страхових посередників у 

межах системи відносин «страховик–посередник–страхувальник». Поряд з тим, 

призначення страхових посередників є ширшим за ці відносини.  

Виходячи з цього, запропонуємо власний підхід, відповідно до якого 

розглянемо функціональне призначення страхових посередників:  

1. крізь призму узгоджених економічних інтересів суб’єктів страхового 

ринку (страховик – посередник – страхувальник);  

2. через ефекти які досягаються при реалізації зазначених економічних 

інтересів (див. рис. 1.1.). 
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Рис.	1.1.	Схема	функціонального	призначення	страхових	посередників	
шляхом	узгодження	та	реалізації	економічних	інтересів	суб’єктів	ринку	

Джерело: розроблено автором 

У системі відносин  
«страховик – посередник» 

У системі відносин «посередник –
страхувальник» 

- дистриб’ютор страховика; 
- представник страховика (стосується 
тільки страхових агентів); 
- надання послуг щодо диверсифікації 
ризиків страховика; 
- сприяння зростанню продажу страхових 
полісів; 
- надання послуг інформаційного характеру 
щодо попиту та пропозиції страхових 
продуктів на ринку; 
- участь у розробці новітніх видів страхових 
продуктів, пакетних пропозицій тощо; 
- формування ціни; 
- оптимізація прибутків 

- радник клієнта з питань страхування;  
- інформаційний супровід, як на етапі 
укладання договору, так і у подальшому; 
- надання послуги щодо обслуговування 
страхового портфеля;  
- надання допомоги клієнту при настанні 
страхового випадку; 
- надання інформації про новітні методи 
страхового покриття ризиків та нові 
умови; 
- мінімізація витрат 

Реалізація економічних інтересів на ринку страхових послуг 

Сприяння 
інноваційній 
діяльності 

Зменшення 
асиметрії інформації 

на ринку 

Узгодження інтересів суб’єктів ринку 

Можливість 
вдосконалення норм 
правового забезпечення 

Зростання попиту на страхові 
послуги (через збільшення 
обізнаності	страхувальників) 
та збільшення	страхових 

премій	

Диверсифікація ризиків у 
портфелях страховиків 

залежно від галузі, географії,	
обсягу, стратегії та інших 

факторів 

Сприяння налагоджуванню 
механізму ринкової 

конкуренції 
	

Ефекти від реалізації економічних інтересів ринкових суб’єктів  
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Більшість авторів розглядають призначення страхових посередників 

через реалізацію їх функції у межах відносин «страховик–посередник–

страхувальник». При цьому, здебільшого призначення страхових посередників 

розглядається у їх взаємозв’язках із страховиками. На нашу думку, такий підхід 

є неповним і не відображає сутність поняття «страховий посередник». 

Виходячи з цього, виокремимо призначення страхових посередників крізь 

призму узгоджених економічних інтересів суб’єктів страхового ринку 

(страховик – посередник – страхувальник), конкретизуючи  ефекти від їх 

функціонування у межах більш вузьких відносин «страховик – посередник» та 

«посередник – страхувальник» [66, c. 47]. 

Другий підхід щодо призначення страхових посередників пов’язаний з 

визначенням їх ролі не лише у контексті страхового ринку, але й всієї страхової 

системи. Примітним є те, що деякі автори розглядаючи страхових посередників 

у даному контексті, досліджують їх призначення виходячи із системи відносин 

«страховик – посередник – страхувальник» [89, c.124].  

Ю. О. Махортов та Н. О. Телічко вбачають призначення страхових 

посередників на страховому ринку у: 

- забезпечені зростання довіри населення до інституту страхування; 

- сприянні збільшенню активів страховиків шляхом розробки принципово 

нових страхових продуктів;  

- забезпечені стабільності страхового відшкодування; 

- надані консалтингових послуг та інформації страхувальникам, що сприяє 

популяризації страхування загалом. 

Також, вони вказують на призначення страхових брокерів, як «своєрідних 

інжирінгових агентів, які дозволяють відтворювати конкуренцію між 

страховими компаніями» [89, c.122]. 

Розглядають призначення страхових посередники на страховому ринку і 

зарубіжні економісти, зокрема в Європейській федерації страхових 

посередників (BIPAR). Там, подібно до вітчизняних вчених, досліджують 

призначення страхових посередників через систему взаємозв’язків «страховик –
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посередник – страхувальник», визначаючи при цьому й інші функції, зокрема: 

сприяння конкуренції між страховиками; усунення асиметрії інформації на 

ринку; розвитку міжнародних зв’язків з іншими страховими ринками по всьому 

світу [194].  

Дещо інший підхід пропонує Н. В. Приказюк, яка досліджує роль 

страхових посередників не ізольовано, а в контексті страхової системи.  

Автор окремо розглядає призначення страхових посередників у системі 

відносин «страховик – посередник», яке на її думку полягає у: інформаційній 

підтримці; допомозі у розробці новітніх страхових продуктів; стимулюванні 

зростання конкурентоспроможності страховика та скорочення його витрат; 

наданні допомоги у розподілі ризиків [103, с. 162].  

Окрім цього, науковець досліджує призначення страхових посередників 

у межах всієї страхової системи, визначаючи його у: різнобічному 

стимулюванні поширення страхового захисту та інноваційного маркетингу; 

донесенні потенційним страхувальникам інформації щодо страхування, підборі 

оптимальних страхових продуктів, підвищені їх страхової культури; створені 

конкурентного середовища між страховими компаніями; підвищені попиту на 

страхові послуги [103, с. 162].  

Такий підхід розглядає призначення страхових посередників ширше за 

попередні. Ще однією його перевагою є розмежування рівнів впливу страхових 

посередників, як на мікрорівні (рівні страховиків та страхувальників), так і на 

мезорівні (рівні страхового ринку та всієї страхової системи). Поряд з тим, на 

нашу думку, наведений Н. В. Приказюк підхід щодо призначення страхових 

посередників у контексті страховій системі можна розширити, шляхом 

деталізації змісту наведених автором положень. Розглянемо кожне з них, проте 

не в контексті страхової системи, а в більш вузьких межах страхового ринку: 

1. Інноваційний менеджмент. Страхові посередники спроможні 

привносити на страховий ринок інноваційні підходи до маркетингової 

практики. Це дає змогу поглиблювати та розширювати його, адже підвищує 
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обізнаність споживачів про захист та пропозиції, а також види страхування і 

розуміння того, як придбати необхідний страховий продукт [79, с. 79]; 

2. Поширення інформації між споживачами страхових послуг. Страхові 

посередники надають потенційним страхувальникам інформацію, необхідну 

для здійснення обґрунтованого придбання / прийняття інформованих рішень. 

Посередники можуть виявити потреби споживача, а також запропонувати 

варіанти страхового продукту, виходячи з окремих параметрів, зокрема 

цінових. Маючи справу з обізнаними клієнтами, які мають декілька варіантів, 

страховики пропонують стратегії, які відповідають потребам своїх клієнтів за 

конкурентними цінами [225];  

3. Конкурентне середовище страховиків. Діяльність страхових 

посередників щодо розробки новітніх видів страхових продуктів, а також їх 

реалізації призводять до необхідності вживання подібних заходів з боку інших 

наявних на ринку страховиків. Це сприяє активізації конкуренції між 

страховими компаніями – загальної та цінової, що відповідно позначається на 

покращенні якості страхових послуг [199, c.227]; 

4. Формування зацікавленості споживачів у страхових послугах. 

Покращення знань споживачів, у кінцевому підсумку, сприяє збільшенню 

попиту на страхування та підвищенню рівня страхового відшкодування [225]; 

5. Диверсифікація ризиків. Для страхових компаній важливим є те, щоб 

ризики, які вони покривають, страхувались і розподілялись. Посередники 

допомагають страховикам розподіляти ризики в портфелях в залежності від 

галузі, географії, обсягу, стратегії страхування та інших факторів. Посередники 

працюють з кількома страховиками, різними клієнтами і, в багатьох випадках 

мають широке географічне охоплення. Це допомагає страховикам уникати 

конкретних типів ризиків, тим самим звільняючи ресурси для використання в 

інших місцях. При цьому, диверсифікація ризиків страховика, не лише впливає 

на його фінансову стійкість, але й на стійкість всього страхового ринку  

[142, с. 147]. 
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Останній, третій підхід щодо призначення страхових посередників 

пов’язаний з визначенням їх ролі на макрорівні, тобто рівні всієї економіки. 

Страхові посередники володіють широкими знаннями щодо страхового 

ринку, включаючи інформацію про самі страхові продукти, ціни і 

постачальників послуг (страховиків). Крім того, вони також накопичують 

інформацію про потреби покупців страхових продуктів (страхувальників)  

[93, c. 845]. Виходячи з цього, на нашу думку, основне призначення страхових 

посередників в економіці полягає у тому, щоб зробити страхування та інші 

продукти управління ризиками широко доступними, тим самим підвищуючи 

позитивні наслідки від страхування в цілому: знизити ризик, сприяти 

зростанню інвестицій, забезпечити основні соціальні потреби та економічне 

зростання.  

Можна виокремити наступні напрями впливу страхових посередників на 

економіку: 

1. Зростання рівні конкуренції. Збільшення використання страхування 

дозволяє господарюючим суб’єктам, а також виробникам товарів та послуг, 

максимально ефективно використати свої бюджети на управління ризиками, і 

скористатись більш конкурентним фінансовим кліматом, що сприятиме 

економічному зростанню. 

2. Зменшення асиметрії інформації на ринку. Посередники збирають та 

оцінюють інформацію стосовно місць розташування, страхових внесків, і 

претензій. Коли такі знання поєднуються з усвідомленими посередницькими 

потребами страхувальників, у посередника виникають можливості для 

заохочення і сприяння розробці нових та інноваційних страхових продуктів, а 

також створення нових каналів збуту. Крім того, поширення знань та 

розширення ринків у межах країни, і на міжнародному рівні, може допомогти 

залучити більше прямих інвестицій у страховий сектор та пов’язані з ним галузі 

економіки. 

3. Зниження витрат. Допомагаючи знизити витрати для страховиків, 

брокерські послуги також знижують витрати на страхування всіх підприємств у 
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країні. Оскільки витрати на страхування є істотними для всіх підприємств, 

зниження цін може мати значний вплив на економіку в цілому, покращуючи 

загальну конкурентну позицію конкретного ринку. Скорочуючи страхові 

витрати на ринках, посередники сприяють покращенню економічних умов у 

країні загалом [225]. 

У результаті проведеного дослідження отримано наступні результати, які 

дають можливість розкрити теоретичну сутність та призначення страхового 

посередництва: 

- Наведено авторські визначення понять «страхове посередництво» та 

«страховий посередник». Страхове посередництво запропоновано розглядати 

як законодавчо врегульовану господарську діяльність страхових посередників, 

з приводу укладання та супроводу договорів страхування, оцінки ризиків, 

аналізу страхового ринку, з метою узгодження і реалізації економічних 

інтересів суб’єктів страхового ринку, що позитивно впливає на функціонування 

страхової системи загалом і сприяє забезпеченню її сталого розвитку; 

- Поняття «страховий посередник» визначено як юридичну чи фізичну 

особу, яка функціонуючи на умовах платності (премії, комісійної винагороди), 

провадить діяльність у межах страхового посередництва і сприяє ефективному 

узгодженню та реалізації економічних інтересів суб’єктів страхового ринку; 

- Запропоновано власний теоретичний підхід до визначення системи 

економічних інтересів суб’єктів страхового ринку (страховик – посередник – 

страхувальник) та встановлено економічні ефекти, що виникають через їх 

реалізацію; 

- Задля визначення змісту діяльності страхових посередників крізь призму 

узгоджених економічних інтересів суб’єктів страхового ринку (страховик – 

посередник – страхувальник) доведено необхідність деталізованого аналізу 

відносин «страховик – посередник» та «посередник – страхувальник» 

(мікроекономічний рівень). Згідно цього підходу, окреслено роль страхових 

посередників у їх комплексному взаємозв’язку з основними учасниками 

страхового ринку – страховиками та страхувальниками; 
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- Досліджено призначення страхових посередників на мезоекономічному 

рівні – рівні страхового ринку та страхової системи. Визначено, що основні 

функціональні напрями страхових посередників на цьому рівні охоплюють 

аспекти сприяння розвитку інноваційного менеджменту, диверсифікації 

ризиків, поширенню інформації про страхові послуги, стимулювання росту 

попиту на страхові послуги та розвитку конкуренції на страховому ринку; 

- Розглянуто роль страхових посередників, яку вони відіграють на 

макроекономічному рівні – рівні всієї економіки. У даному контексті, 

призначення страхових посередників полягає у тому, щоб забезпечити більш 

широке розповсюдження страхових продуктів, як одного з методів управління 

ризиками, що дасть можливість: знизити ризики окремих господарюючих 

суб’єктів та цілих галузей економіки; сприятиме зростанню інвестицій; 

створить можливості для забезпечення основних соціальних потреб та 

економічного зростання загалом.  
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1.2. Класифікація страхового посередництва 

 

Окреслення змісту страхового посередництва неможливе без розуміння 

структурного різноманіття суб’єктів які його реалізують. Виходячи з 

теоретичного дослідження змісту «страхового посередництва», нами будо 

встановлено його прямий зв’язок з поняттям «страхові посередники», як 

суб’єктами, які здійснюють діяльність в даній сфері. Виходячи з цього, під 

класифікацією страхового посередництва, у даному контексті, будемо розуміти 

класифікацію страхових посередників.   

Слід відмітити, що значна кількість вітчизняних науковців, розглядаючи 

класифікацію страхових посередників посилаються на Закон України «Про 

страхування», відповідно до якого виокремлюють: страхових брокерів, 

перестрахових брокерів та страхових агентів [32, c. 166; 128; 60, c. 22; 169, c.44; 

89, с.122].  

Дещо розширюють даний перелік В. С. Бастричев та Є. М. Забурмеха, які 

використовуючи зарубіжний досвід, окрім страхових агентів та брокерів, до 

страхових посередників, також відносять банки, туристичні агенції, а також 

транспортні організації, які реалізують поліси страхування [3, с. 33].  

Посилаючись на законодавство європейських країн, І. О. Фомін наводить 

перелік суб’єктів, яких також відносить до страхових посередників [155, c. 160]. 

Серед них: 

- незалежні страхові агенти (self-employed insurance agents); 

- найняті на роботу страхові агенти (employed insurance agents); 

- страхові агенти, метою яких є представлення інтересів різних страхових 

компаній (multiple insurance agents) [155, c. 160]; 

- організації прямого маркетингу (direct marketing), наприклад, телефонні 

центри (call center agents out-bound); 

- банки, в тому числі ощадні; 

- поштові відділення; 

- продавці різної продукції (наприклад, автодилери); 
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- фінансові консультанти; 

- аудитори та податкові консультанти; 

- агенти, що працюють за сумісництвом, тощо. 

 Як видно з наведених джерел, класифікація страхових посередників 

здебільшого досліджується досить обмежено. Більш широкою можна вважати 

класифікацію страхових посередників, відповідно до Директиви Європейського 

Парламенту та Ради ЄС № 2002/92/ЄС «Про страхове посередництво», у якій 

окремо виділено страхових та перестрахових посередників, а також пов’язаних 

страхових посередників [183]. 

Попри те, що подані у Директиві рекомендації щодо виокремлення типу 

«пов’язані страхові посередники» застосовується не у всіх країнах ЄС, такі 

рекомендації все ж враховуються у національних страхових законодавствах.  

З метою ширшого розуміння зарубіжного досвіду, розглянемо перелік 

страхових посередників, які функціонують в окремих країнах ЄС  

(див. табл. 1.1.) 

Базуючись на наведених у Директиві підходах, окремі автори пропонують 

виокремити залежних та незалежних страхових посередників. До залежних 

відносять страхових агентів та мультиагентів, а до незалежних – страхових та 

перестрахових брокерів [88, c.166]. 

Більш широко, у даному контексті, розглядає типи страхових 

посередників І. О. Манько. Автор виокремлює незалежних (страхових та 

перестрахових брокерів), залежних (страхових агентів, що провадять діяльність   

від імені одного страховика) та формально незалежних (мультиагентів) 

страхових посередників. Крім цього, науковець наголошує на тому, що залежні 

страхові агенти по суті є «персоналом страхової компанії і частиною її 

маркетингової служби», а отже вони не є страховими посередниками за свої 

змістом [87, c. 331]. 
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Таблиця 1.1 

Класифікація страхових посередників в деяких європейських країнах 

здійснена відповідно до типів та видів 

Країна Класи страхових посередників Види страхових посередників 

Бельгія не виокремлюються 
- страхові агенти; 
- страхові брокери; 
- страхові субагенти 

Кіпр - пов’язані страхові посередників; 
- не пов’язані страхові посередники 

- страхові агенти; 
- страхові брокери; 
- страхові субагенти; 
- страхові консультанти 

Данія не виокремлюються 
- страхові агенти; 
- страхові брокери; 
- страхові субагенти 

Франція 

виділяються лише по відношенню 
до деяких Посередників (агентів) 
визначених у Закон № 2005-1564 
від 15 грудня 2005 р. «Про різні 
положення про адаптацію до 
законодавства Співтовариства в 
галузі страхування» 

- страховий або перестраховий брокер; 
- Генеральний страховий агент; 
- страховий агент; 
- агент страхового посередника (субагент) 

Німеччина 
- пов’язані страхові посередники; 
- процесійні страхові посередники 
 

- страхові агенти; 
- страхові брокери; 
- страхові консультанти 

Греція 

- не пов’язані страхові 
посередники; 
- перестрахові посередник; 
- пов’язані страхові посередників 

- страхові агенти; 
- страхові брокери; 
- страхові консультанти 

Італія не виокремлюються 

- страхові агенти; 
- страхові та перестрахові брокери; 
- страхові інспектори; 
- банки, фінансові посередники, 
уповноважені акціонерні брокерські 
компанії, компанія Poste Italiane;  
- будь-які інші особи, які займаються 
посередництвом, такі як службовці, 
співробітники, консультанти та інші 
суб’єкти, зареєстровані посередниками 

Іспанія - пов’язані страхові посередників; 
- не пов’язані страхові посередники 

1. страхові агенти; 
2. мальтиагенти;  
3. оператори банківського страхування; 
4. страхові брокери, перестрахові брокери 

Джерело: складено автором за даними [198]  

 

Окрім наведеного у Директиві підходу, є також інший, відповідно до 

якого, існують безпосередньо страхові посередники, а також допоміжні 
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страхові спеціалісти. При цьому, до перших віднесено страхових агентів та 

брокерів, а до других – оцінювачів страхових ризиків, актуаріїв та оцінювачів 

страхових збитків. Поряд з тим, автор зазначає, що допоміжних страхових 

спеціалістів «не зовсім коректно» відносити до страхових посередників через 

те, що вони не забезпечують зв’язок у системі «страховик–посередник–

страхувальник» [103, c.71]. 

Подібний підхід наводиться у навчальному посібнику «Страхові послуги» 

за редакцією Д. І. Деми, де окрім страхових агентів та брокерів також 

виділяють непрямих страхових посередників. Автори, виходячи з того, що такі 

посередники не укладають договори страхування, називають їх «не страховими 

посередниками» і відносять до них: аварійних комісарів, аджастерів, актуаріїв, 

диспашерів, сюрвейерів [145, c. 43].  

Більш розширено даний підхід розглядають В. А. Козирєв та  

Я. П. Руденко [55], а також О. В. Чеберяко, і А. Б. Лобода [158, c. 339] 

виділяючи: 1. прямих страхових посередників (страхових брокерів, 

перестрахових брокерів, а також страхових агентів); 2. непрямих страхових 

посередників, які здійснюють оцінку страхових ризиків (сюрвейерів, 

андерайтерів) та оцінювачів страхових збитків (аджастерів, диспашерів, 

аварійних комісарів); 3. нестрахових посередників (суб’єктів, які надають 

консультативні, інформаційні, аудиторські, кредитні та інші послуги). 

Всі розглянуті підходи мають суттєвий недолік – відсутність 

комплексності. Переважна більшість науковців або взагалі виокремлюють лише 

певні види страхових посередників або концентрують вагу на їх прив’язці 

(залежності або незалежності) до страховиків. На нашу думку, як один, так і 

інший підхід є обмеженим і потребує суттєвого вдосконалення насамперед у 

розумінні перспектив подальшого запровадження окремих видів страхового 

посередництва в Україні, адже виокремленні у вітчизняному законодавстві 

види можуть бути суттєво доповнені іншими, що, в тому числі, сприятиме 

подальшому розвиткові ринку фінансових послуг [62, c. 179].  
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З метою комплексного уявлення про зміст страхового посередництва 

запропонуємо власну класифікацію страхових посередників, використавши для 

цього фасетний метод, який передбачає послідовність розподілу сукупності 

об’єктів за певними, визначеними ознаками. Метою класифікації страхових 

посередників, відповідно до фасетного методу, є: 

- побудова логічної послідовності взаємопов’язаних елементів класифікації, з 

метою визначення змісту кожного з елементів класифікації;  

- впорядкування підходів, що пропонуються у вітчизняній та зарубіжній 

практиці, з метою чіткого виокремлення переліку страхових посередників, 

відповідно до визначених класифікаційних ознак;  

- забезпечення чіткості визначення ознак за якими той чи інший елемент 

класифікації займає у ній певне місце. 

Враховуючи, що перелік класифікаційних ознак є досить широким, на 

нашу думку, доцільно виокремити основні та другорядні класифікаційні 

ознаки. До основних ознак, на нашу думку, необхідно віднести класифікацію 

за: сферою страхування; ознакою залежності; типами послуг які надаються; 

спеціалізацією страхових посередників, відповідно до видів страхування. 

Кожну з наведених ознак деталізовано на рис. 1.2. 

Відповідно до ознак спеціалізації, страхових посередників можна 

поділити на тих, які провадять діяльність у сфері life- страхування (страхування 

життя), у сфері non-life- страхування (інших видів ризикового страхування) та 

які здійснюють обидва ці види страхування (універсальних страхових 

посередників).  

У практиці розвинених європейських країн, прямі посередники 

здебільшого концентрують свою діяльність у сфері страхування іншого за life- 

страхування. При цьому, у структурі прямих посередників, у значній більшості 

країн ЄС (Франції, Італії, Німеччині, Португалії, Іспанії, тощо) переважають 

страхові агенти [69, c.179].  
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Рис. 1.2. Класифікація страхових посередників за основними ознаками  

Джерело: розроблено автором 
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Щодо страхових брокерів, то дані страхові посередники переважають у 

таких розвинених країнах як Великобританія, Австрія, Бельгія, Ірландія, тощо, 

при цьому, їх діяльність найбільше сконцентрована саме на сфері інших видів 

ризикового страхування (не страхування життя) [81, c.45]. 

Значно більшою ніж брокерів у європейських країн є присутність на 

ринку life- страхування страхових агентів. Поряд з тим, у значної більшості 

країн ЄС найбільш поширеним, серед інших каналів збуту даних страхових 

продуктів, є реалізація через процесійних страхових посередників, а саме 

банківські установи (банкострахування).  

Підсумовуючи, слід відмітити, що присутність тих чи інших видів 

посередників у різних сферах страхування насамперед пов’язана з 

національними, економічними та історичними передумовами розвитку певного 

страхового ринку.  

Класифікація страхових посередників, відповідно до їх залежності або 

зв’язку зі страховиком є найбільш поширеною як у вітчизняній, так і 

міжнародній науковій літературі. 

У контексті міжнародного підходу до даної класифікації виокремлюють 

пов’язаних та не пов’язаних страхових посередників. У розглянутій Директиві 

під поняттям «пов’язаний страховий посередник» розуміють будь-яку особу, 

яка провадить страхове посередництво в інтересах і від імені однієї або більше 

страхових організації щодо страхових продуктів, не конкурує з іншими такими 

посередниками, але яка не збирає премії або суми, що призначаються 

страхувальнику, і діючи за повною відповідальністю страховика, реалізує його 

страхові продукти [183]. 

Інший підхід досить часто використовується вітчизняними науковцями і 

передбачає виокремлення трьох видів страхових посередників: незалежних 

(посередники, які представляють інтереси страхової або перестрахової компанії 

(страхові, а також перестрахові брокери)); формально залежних (страхові 

посередників, які одночасно діють від імені багатьох страховиків (генеральний 
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агент, субагенти, кептивні страхові брокери)); залежних (страховий агент, який 

діє від імені одного страховика) [88;87]. 

Класифікація страхових посередників за видами страхування передбачає 

виокремлення тих з них які реалізують власну діяльність у сферах: 

- особового страхування;  

- страхування майна; 

- страхування відповідальності.  

Кожна з наведених галузей страхування містить відповідно підгалузі, на 

яких спеціалізуються окремі страхові посередники. Так, функціонуючи у сфері 

особового страхування, страхові посередники можуть спеціалізуватись на 

наданні посередницьких послуг у страхуванні життя та медичному страхуванні. 

Деталізуючи підгрупу страхування життя, посередники можуть надавати 

послуги щодо змішаного страхування, до якого належить страхування відносно: 

дожиття, смерті, дітей, вступу у шлюб, додаткової пенсії, ренти, тощо. У сфері 

страхування при настанні нещасного випадку, страхові посередники можуть 

спеціалізуватись на: індивідуальному страхуванні, страхуванні пасажирів, 

туристів, дітей, працівників, тощо. У медичному страхуванні, посередники 

можуть надавати послуги щодо: страхування на випадок амбулаторного чи 

стаціонарного лікуванні, індивідуального та колективного страхування, тощо.   

У сфері майнового страхування, страхові посередники спроможні 

надавати  послуги страхування майна загалом та майнових ризиків. Відносно 

страхування майна, то виокремлюють послуги, які надають страхові 

посередники у сферах добровільного (страхування підприємницького та 

особистого майна, транспортних засобів) та обов’язкового страхування 

(страхування водного транспорту, врожаїв, тварин, об’єктів космічної галузі, 

тощо). Щодо майнових ризиків, то страхові посередники можуть надавати 

послуги у сфері добровільного (страхування інвестицій, вогневих ризиків,  

кредитів, гарантій, тощо) та обов’язкового страхування [31, c. 112].  

Щодо страхування відповідальності, то посередники здатні 

спеціалізуватись на наданні посередницьких послуг у сферах добровільного 
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(страхування різних видів транспорту та відповідальності перед третіми 

особами) чи обов’язкового страхування (відповідальності перевізників, а також 

власників транспортних засобів, у тому числі, морського транспорту, цивільної 

відповідальності у випадку шкоди спричиненої пожежами, аваріями, тощо). 

За сферою страхування, у найбільш широкому значенні, виділяють 

страхових посередників та перестрахових посередників. У даному контексті, 

страхові посередники реалізують діяльність у сфері страхування, тоді як 

перестрахові – у перестрахуванні. У сфері перестрахування основними 

страховими посередниками є перестрахові брокери, які, як зазначається у 

Законі України «Про страхування» являють собою юридичних осіб, що за 

певну винагороду, керуючись брокерською угоди зі страховиком та від 

власного імені, здійснюють діяльність у сфері надання перестрахових послуг 

[128]. 

Зміст функціонування страхових посередників напряму пов’язаний з 

типами послуг, які ними надаються. Виходячи з цього, можна виокремити 

наступні види послуг, які страхові посередники, надають у сфері: дистрибуції 

страхових продуктів; формування вартості страхового продукту та її 

встановлення; надання інформації щодо стану страхового ринку, інших 

пропозицій на ньому, тощо; обслуговування договорів страхування; оцінки 

ступеню ризиків та розмірів збитків; встановлення причин, які призвели до  

страхового випадку; розподілу витрат; врегулювання претензій сторін 

страхової угоди; розподілення ризиків між учасниками страхової угоди; аналізу 

ризиків; здійснення актуарних розрахунків; перестрахування; тощо. 

Окрім основних ознак, також необхідно розглянути класифікацію 

страхових посередників за другорядними. Це дасть можливість більш глибоко 

та різнобічно дослідити їх зміст та розширити класифікаційні характеристики. 

Класифікація страхових посередників за другорядними ознаками 

наведена на рис. 1.3. 
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Окрім наведених на рис. 1.3. другорядних ознак також можна виокремити 

класифікацію за суб’єктами сплати винагороди (винагороду сплачують 

виключно страховики; винагороду сплачують виключно страхувальники; 

винагороду сплачують страховики та страхувальники), а також за суб’єктами, 

інтереси яких представляють страхові посередники (страхові компанії,  

страхувальники або одночасно перші й другі). 

Підсумовуючи, слід відмітити, що виокремлення основних та додаткових 

ознак фасетної класифікації дало змогу різнобічно розглянути сутність 

страхових посередників, використавши велику кількість їх характеристик. 

Поряд з тим, окреслений перелік не є вичерпним і потребує подальшого 

дослідження, в контексті розгляду страхових посередників, як ієрархічної 

системи, яка дозволяє розмежувати класи, групи та види страхових 

посередників. Дана класифікація дає можливість визначити підпорядкованість 

окремих угрупувань вхідній множині і, таким чином, встановити спільні та 

подібні ознаки певних структурних елементів класифікації розташованих на 

одному або різних рівнях. Ієрархічна класифікація страхових посередників 

наведена на рис. 1.4. 

Відповідно до наведеної класифікації, існує два класи страхових 

посередників – прямі та непрямі. 

Щодо прямих страхових посередників даний вид діяльності виступає як 

основний (страхові агенти) або виключний (страхові брокери). 

Прямими страховими посередниками є наступні: страхові та 

перестрахові брокери, а також страхові агенти [128]. Розглянемо класифікацію 

кожної з цих груп страхових посередників більш детально. 

Страховий агент, як зазначено у Законі України «Про страхування» це  

юридична або фізична особи, що може провадити діяльність від імені або на 

основі доручення страховика перебираючи певну частку його функцій, зокрема: 

може організовувати укладання договорів страхування; приймати страхові 

платежі; здійснювати роботи, відшкодування та страхові виплати [128].  
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Страхові агенти є безпосередніми представниками страховика. 

Виходячи з цього, вони діють у їх інтересах, керуючись спеціальними 

договорами (агентською угодою, дорученням, тощо). Відповідно до цього 

спеціального акту визначаються обов’язки та права кожної зі сторін [143, c. 27]. 

Також, у ньому окреслюється спектр повноважень страхових агентів, відносно 

діяльності щодо укладання договорів зі страхувальниками, їх подальше 

виконання та обслуговування, а також визначаються розміри комісійної 

винагороди, яку має одержувати страховий агент у результаті своєї діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Ієрархічна класифікація страхових посередників  

Джерело: розроблено автором 
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Страхові агенти, як і страхові посередники можуть бути класифіковані 

відповідно до певних ознак. Фасетна класифікація страхових агентів наведена у 

табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 

Фасетна класифікація страхових агентів 
Класифікаційні ознака Види страхових агентів 

За суб’єктами, які 
здійснюють агентські 
послуги 

- юридичні особи, для яких надання агентських послуг є 
основним видом діяльності; 
- юридичні особи, для яких надання агентських послуг не є 
основним видом діяльності; 
- фізичні особи-підприємці, що діють відповідно до агентської 
угоди зі страховиком; 
- фізичні особи, в тому числі ті, які перебувають у штаті 
страховика 

За видами страхування 
- які діють у сфері особистого страхування; 
- які діють у сфері майнового страхування; 
- які діють у сфері страхування відповідальності 

За спеціалізацією 

- які реалізують діяльність в сфері страхування життя (life-
страхування); 
- які реалізують діяльність в сфері іншій, ніж страхування 
життя; 
- які одночасно реалізують діяльність у сферах страхування 
життя та інших сферах страхування  

За кількістю страховиків, 
в інтересах яких діють 
страхові агенти 

- пов’язані (мономандатні/ корпоративні /залежні), які 
представляють інтереси одної страхової компанії; 
- не пов’язані (багатомандатні/мультиагенти/ринкові/ 
незалежні), які діють від імені декількох страховиків 

За участю в укладанні 
договору страхування 

- які самостійно укладають договори страхування; 
- які допомагають з укладанням договору страхування, але не 
укладають його самостійно 

Відповідно до мережи в 
межах якої надаються 
страхові агентські послуги  

- які входять до складу горизонтальної агентської мережі; 
- які входять до складу пірамідальної агентської мережі; 
- які входять до складу багаторівневої агентської мережі 

За структурованістю дії - прості страхові агенти;  
- системні страхові агенти 

За формами взаємодії зі 
страховиками та іншими 
страховими агентами 

- прямі страхові агенти; 
- генеральні страхові агенти; 
- субагенти  

Джерело: складено за [103, с.167; 225; 49, с. 121; 135, с. 145; 60, с.28] 
 

Законом України «Про страхування», визначається, що страховими 

агентами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи [128]. Деталізуючи 

положення законодавства, до суб’єктів, які можуть бути страховими агентами, 
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окрім наведених, ще доцільно віднести фізичних осіб- підприємців. Слід 

відмітити, що для всіх категорій суб’єктів, посередництво у сфері страхування 

може бути як основним, так другорядним видом діяльності. Тобто, страхові 

агенти можуть суміщати даний вид діяльності з іншим, не пов’язаним зі 

страхуванням.  

Страхові агенти можуть зосереджувати власну діяльність на окремих 

сферах страхування: особистому, майновому та страхуванні відповідальності. 

Поряд з тим, у переважній більшості не існує чітких обмежень щодо реалізації 

лише певного, визначеного виду страхового продукту.  

Відповідно до спеціалізації страхової компанії, інтереси якої 

представляє страховий агент перелік страхових продуктів може різнитись. 

Поряд з тим, у випадку, коли страховий агент співпрацює з декількома 

страховими компаніями, така спеціалізація може бути відсутня, що забезпечує 

максимально широкий спектр надання страхових послуг можливим 

страхувальникам. 

Найбільш часто у вітчизняній літературі зустрічається класифікація 

страхових агентів відповідно до залежності або зв’язку з одним або декількома 

страховиками. Існують різні терміни якими характеризується такий зв’язок. Так 

окремі науковці виділяють «корпоративних» та «ринкових» страхових агентів 

[39, с. 502]. Інші конкретизують ці терміни, доповнюючи їх ознаками 

«залежності» та «незалежності» [103, c.163]. Також, як синонім терміну 

«корпоративні» наводять «кептивних» страхових агентів [3, с.33]. Базуючи на 

зарубіжному досвіді окремі вітчизняні науковці вживають інші синоніми, 

використовуючи терміни «мономандатні» та «багатомандатні» [40, c.13]. 

На нашу думку, враховуючи що всі наведені терміни є синонімами, 

одночасне їх використання у науковій літературі є недоцільним, адже це 

суттєво ускладнює процес систематизації страхових агентів за 

класифікаційними ознаками. Виходячи з цього, найбільш прийнятним є 

використання термінів «пов’язані» та «не пов’язані», що базується на 

відповідній класифікації страхових посередників.   
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Таким чином, пов’язаними страховими агентами є такі, що діють на 

підставі агентської угоди, виключно з однією страховою компанією. Дані 

страхові агенти можуть працювати, як в межах однієї географічної території, 

так і за її межами, при цьому, реалізовуючи різні типи страхових продуктів. 

Спеціалізація цих страхових агентів на окремих видах страхування також може 

бути різною. Такі страхові агенти можуть перебувати як у штаті страхової 

компанії, від імені якої діяти, так і поза ним. Проте, загальною ознакою для 

обох груп є представлення інтересів єдиного страховика, його агентської 

мережі, використання характерних корпоративних ознак. 

 Не пов’язані страхові агенти на підставі страхової угоди можуть діяти 

від імені багатьох страховиків. Подібно до пов’язаних, вони здатні самостійно 

визначати географічний простір власної діяльності, а також види діяльності на 

яких будуть спеціалізуватись. Таким чином, не пов’язані страхові агенти, за 

переважною більшістю ознак є схожими з пов’язаними. Поряд з тим, такі 

страхові агенти з позиції відносин «посередник–страхувальник» краще 

відстоюють інтереси страхувальників, адже пропонують більш вигідні з точки 

зору ціни та якості страхові продукти. 

Страхові агенти можуть виступати самостійними підписантами 

страхової угоди або лише сприяти даному процесу. Переважна більшість 

страхових агентів укладають договори страхування самостійно. До таких 

страхових агентів належать не лише ті, діяльність щодо реалізації страхових 

продуктів яких є основною, але й банківські установи, окремі небанківські 

фінансові посередники, автосалони, компанії автоперевізники, туристичні 

компанії, тощо. Окрім наведених, існують також страхові агенти, які спряють 

реалізації страхових послуг певного страховика/страховиків, проте не 

укладають договір самостійно. До них зокрема належать аудиторські компанії 

та нотаріальні контори.   

Страхові агенти (прямі, генеральні та субагенти) також можуть бути 

класифіковані відповідно до типів моделей страхових мереж. Така  

класифікація, крім іншого, пов’язана з ознакою поділу страхових посередників 
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відповідно до їх взаємодії зі страховиками та іншими страховими агентами  

[82, c. 121]. 

Найбільш простою є горизонтальна модель, згідно якої, страховий агент 

укладає угоду зі страховиком, а останній, здійснює контроль, навчання, 

перепідготовку та надає консультації. При цьому, страховий агент за свою 

діяльність з продажу страхових продуктів одержує визначену в угоді комісійну 

винагороду. Страхові компанії, як правило, попередньо готують агентів до 

укладання тих чи інших видів договорів, відповідно до певного виду 

страхування. Тому, досить часто, страхові агенти спроможні здійснювати 

продаж одночасно декількох страхових продуктів.  

Більш складною ніж горизонтальна є пірамідальна модель. За такого 

типу моделі, страховик укладає угоду не з окремими страховими агентами, а з 

одним – генеральним агентом. Генеральний агент, у свою чергу, укладає 

агентські угоди з субагентами, які також можуть мати субагентів. Таким чином, 

пірамідальна структура може складатись з 4 або навіть 6 рівнів. Досить часто, 

спільною ознакою генерального та субагентів є територіальна приналежність до 

певного регіону [72, c. 245]. Щодо комісійної винагороди, то найвищий її рівень 

у субагента, який безпосередньо укладає угоду. Всі інші рівні мають меншу 

винагороду. У найвищого рівня, комісійна винагорода є найменшою. Найбільш 

зацікавленими у розвитку саме такої агентської моделі є великі страховики, 

адже вона є гнучкою і дозволяє зменшити витрати на штатних працівників. 

Однак, даній моделі притаманний суттєвий недолік: генеральний агент, разом з 

субагентами інших рівнів, за певних умов, може перейти до іншого страховика, 

що безпосередньо вплине на спроможність подальшої реалізації страхових 

продуктів [104, c.29]. 

До третього типу, відносять багаторівневу агентську мережу (у 

зарубіжній практиці MLM). За такої моделі, страхувальник одночасно може 

виступати і страховим агентом. Багаторівнева агентська мережі передбачає, що 

один її суб’єкт, разом з полісом продає також право подальшого продажу 
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страхового продукту, при цьому, отримуючи комісійну винагороду на кожному 

з рівнів подальших продаж [202, c. 137].  

Страхові агенти також можуть бути класифіковані відповідно до 

системності їх діяльності (прості і системні). Діяльність простих страхових 

агентів не має на меті створення та подальше поповнення бази даний  

потенційних страхувальників. Такі страхові агенти здебільшого входять у штат 

страхової компанії і укладають одноразові договори. Щодо системних страхові 

агентів, то хоча для них така діяльність не є основною, саме вони створюють 

базу постійних клієнтів-страхувальників. Здебільшого, такі страхові агенти 

пов’язані з фінансовою чи торгівельною діяльність, а реалізація страхових 

продуктів відбувається одночасно з продажом основних продуктів, при цьому, 

може навіть включатись у його загальну вартість. До системних страхових 

агентів можуть належати: банківські установи, небанківські фінансові 

посередники, автомобільні салони, туристичні фірми, тощо. Такі страхові 

агенти здатні відігравати суттєву роль у збільшенні клієнтської бази страхових 

компаній. 

Слід відмітити, що наведений перелік класифікаційних ознак страхових 

агентів не є вичерпним і може бути розширений іншими додатковими 

ознаками, такими як: масштаби діяльності, територіальне охоплення, 

спеціалізація, тривалість дії, тощо.  

Іншою групою прямих страхових посередників є страхові брокери. У 

Законі України «Про страхування» вказано, що страховий брокер  являє собою 

фізичну чи юридичну особу, зареєстровану як суб’єкт підприємницької 

діяльності, яка на підставі брокерської угоди та за винагороду, від власного 

імені, надає посередницькі послуги у страховій сфері [128].  

Більшість авторських визначень наведених у вітчизняній літературі є 

практично тотожними до визначення наданого у Законі України «Про 

страхування». Поряд з тим, звертає на себе увагу акценти окремих авторів на 

ступені інформаційного охоплення процесу страхування, з боку страхових 

брокерів та рівня їх професійності. Так, деякі вчені наголошують на тому, що 
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страховий брокер маю вичерпну інформацію про стан страхового ринку 

[144, c.19]. На нашу думку, дана позиція є обґрунтованою, адже однією з 

функцій страхового брокера є акумуляція інформації щодо стану страхового 

ринку, вивчення попиту та пропозиції страхових продуктів на ньому. Також, 

можна погодитись щодо позиції відносно того, що страховий брокер «повинен 

бути експертом у сфері страхування, задля забезпечення для принципала 

найкращих умов» [36, c. 123].  

Однією з особливостей страхових брокерів, порівняно зі страховими 

агентами є порядок одержання комісійної винагороди. У вітчизняній практиці, 

страхові брокери можуть одержувати комісійну винагороду від клієнтів, тобто  

страхувальників (брокеридж), тоді як у міжнародній – здебільшого, від 

страховиків [77, c.77]. Винагорода страхового брокера, у випадку її сплати 

страховиком, пов’язана з сумою страхових платежів, а отже, страхувальник не 

приймає участь у даному процесі. Принциповою відмінність страхових 

брокерів від агентів також є те, що перші реалізують страхові продукти від 

власного імені.  

Аналізуючи класифікацію страхових брокерів у різних наукових 

джерелах, можна зробити висновки про відсутність єдиного комплексного 

підходу щодо неї. Враховуючи це, запропонуємо власну фасетну класифікацію 

страхових брокерів (табл. 1.3.). 

Страховими брокерами, відповідно до законодавства, можуть бути  

«фізичні особи підприємці, а також юридичні особи (підприємства), інформація 

щодо яких внесена до Державного реєстру страхових та перестрахових 

брокерів» [128]. Примітним є те, що брокерська діяльність фізичних осіб 

підприємців в Україні певною мірою обмежена вимогами законодавства, 

відповідно до якого, їм заборонено отримувати та здійснювати перерахування 

страхових платежів. Також, вони не можуть здійснювати страхові виплати та 

відшкодування.  

Залежно від типу операцій, брокери поділяються на тих що провадять 

діяльність у страховій та перестраховій сферах. Згідно вітчизняного 
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законодавства, існують деякі обмеження у діяльності перестрахових брокерів – 

ними можуть бути виключно юридичні особи (підприємства). Також, 

законодавством передбачено право однієї і тієї ж особи бути одночасно 

страховим та перестраховим брокером, у випадку дотримання необхідного 

рівня вимог щодо функціонування обох цих видів. Обмеження діяльності 

перестрахових посередників пов’язане з необхідністю забезпечення 

висококваліфікованих послуг основним учасникам даного ринку – страховим та 

перестраховим компаніям на користь яких вони діють [52, c. 226]. 

Таблиця 1.3 

Фасетна класифікація страхових брокерів 
Класифікаційні ознака Види страхових брокерів 

За суб’єктами, які надають 
брокерські послуги 

- юридичні особи (підприємства) внесені у Державний 
реєстр страхових та перестрахових брокерів України; 
- фізичні особи-підприємці, внесені до Державного 
реєстру страхових та перестрахових брокерів України; 
- зарубіжні представництва страхових брокерів в Україні 

Залежно від типу операцій, які 
здійснює страховий брокер 

- страхові брокери; 
- перестрахові брокери 

За видами страхування 

- класичні страхові брокери; 
- які діють у сфері особистого страхування; 
- які діють у сфері майнового страхування; 
- які діють у сфері страхування відповідальності 

За спеціалізацією 

- які реалізують діяльність в сфері страхування життя; 
- які реалізують діяльність в сфері іншій ніж страхування 
життя; 
- які одночасно реалізують діяльність у сферах 
страхування життя та інших ніж страхування життя 

Відповідно до зв’язку з іншими 
суб’єктами економічних 
відносин  

- кептивні страхові брокери; 
- незалежні страхові брокери 

Залежно від масштабів діяльності 
на страховому ринку та політики 
яку реалізують 

- роздрібні брокери; 
- оптові (комерційні) брокери 

За географічним охопленням 

- регіональні страхові брокери; 
- міжрегіональні страхові брокери; 
- національні страхові брокери; 
- міжнародні страхові брокери 

За країною походження - страхові брокери-резиденти; 
- страхові брокери-не резиденти 

Джерело: складено за [103, с.174; 99, с. 21; 86, с. 344; 92, с.24] 
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Загалом, основним завданням брокерів на перестраховому ринку має 

бути налагодження ефективної взаємодії всіх учасників даного ринку, в тому 

числі, за межами національного ринку. Крім того, діяльність перестрахових 

брокерів сприяє інтенсифікації руху фінансових потоків у перестраховій сфері 

на міжнародному рівні [148, c.171].  

Відповідно до спеціалізації на певних видах страхування, брокери 

можуть поділятись на класичних та таких, що функціонують у певних сферах. 

(особистого, майнового та страхування відповідальності). До класичного 

страхового брокера відносять юридичну чи фізичну особу, яка надає страхові 

послуги. Зазначені страхові брокери одночасно бувають і перестраховими 

брокерами. Окрім класичних, страхові брокери можуть мати певну 

спеціалізацію і функціонувати на окремому страховому ринку, відповідно до 

видів страхування. Страхові брокери здійснюють діяльність на ринках 

медичного, автострахування, особистого, сільськогосподарського страхування 

тощо. Дана спеціалізація є позитивною для страхувальника 

(перестрахувальника), адже страховий брокер, у такому випадку, має більш 

глибоке розуміння окремого ринку, а отже, спроможний краще задовільнять 

вимоги і потреби клієнтів.  

Дещо пов’язаною з попередньою є класифікація за спеціалізацією 

страхового брокеру на сферах страхування життя та інших видах діяльність 

(life- та non-life страхування). Кожна з цих класифікаційних ознак окреслює 

сфери в яких можуть функціонувати страхові брокери, поряд з тим, існують і 

універсальні страхові брокери, які провадять діяльність у обох сегментах.   

Незважаючи на те, що законодавчо визначено, що страхові брокери 

діють від власного імені, дослідження класифікації страхових брокерів за 

ознакою залежності свідчить про існування двох їх видів: незалежних та 

кептивних. Кептивні (корпоративні) страхові брокери, на відміну від 

незалежних, обслуговують лише великі холдингові або навіть державні 

корпорації на основі яких вони створюються [157]. Такі страхові брокери, ще на 

етапі створення, мають на меті обслуговування конкретних компаній, а тому, на 
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відкритому ринку вони не функціонують. Незалежні страхові брокери не мають 

такої прив’язки, а отже, самостійно обирають сферу функціонування, 

страховиків та страхувальників.  

Залежно від масштабів діяльності на ринку, страхові брокери можуть 

поділятись на роздрібних та оптових (комерційних). Роздрібні страхові брокери 

надають послуги безпосередньо страхувальникам, укладаючи з ними договори 

страхування та реалізуючи посередницькі страхові послуги. Щодо оптових 

страхових брокерів, то вони укладають угоди не з кінцевими страхувальниками, 

а з роздрібними брокерами та агентами [225].  

Серед інших класифікаційних ознак, подібно до класифікації страхових 

посередників, можна також виокремити види страхових брокерів за 

географічним охопленням їх діяльності (регіональні, міжрегіональні, 

національні, міжнародні) та відповідно до країни походження (резиденти та не 

резиденти). 

Наведену класифікацію страхових брокерів можна розширити іншими 

додатковими ознаками. Так в деяких джерелах зустрічаються види брокерів, які 

історично виникли і існують лише у певних країнах, серед них, зокрема, 

брокери Ллойда [2, c. 74].  

На страховому ринку, окрім прямих також функціонують непрямі 

страхові посередники, які відповідно до наведеної нами ієрархічної 

класифікації поділено на такі групи: посередники, які оцінюють страхові 

ризики; актуарії; професійні оцінювачі страхових збитків.  

До групи страхових посередників, які надають послуги оцінювання 

страхових ризиків належать андерайтери та сюрвеєри.  

Здебільшого, науковці характеризують андерайтерів, як юридичних осіб, 

які провадять діяльності від імені страховика та надають послуги щодо: 

страхування запропонованих ризиків; визначення тарифної ставки та умов 

договору страхування; укладання страхового договору (перестрахування)  

[163, c. 153]. Окрім зазначених послуг, андерайтери також: формують перелік 

небезпек, притаманних певному об’єкту страхування; визначають чинники, які 
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можуть сприяти настанню страхових випадків; оцінюють об’єкт страхування; 

визначають ймовірність виникнення збитків різних розмірів; встановлюють 

розмір страхового тарифу та умови за яких буде здійснюватися страхове 

покриття [17, c. 82; 25, c. 74].   

Значна кількість авторів також акцентують увагу на тому, що 

андерайтери мають бути висококваліфікованими особами, що пов’язано з їх 

функціями, які в зарубіжній практиці навіть передбачають можливість 

підписання документів від імені страховика [169, c.68; 150, с. 338].  

Відповідно до класифікаційних ознак, які використовуються у 

зарубіжній та вітчизняній практиці, андерайтерів можна поділити на: 

стандартних та індивідуальних; первинних та вторинних; страхових та 

перестрахових; андерайтерів у різних сферах страхування; андерайтерів, які 

обслуговують ризики фізичних і юридичних осіб або тих й інших, тощо [169, 

c.68; 150, с. 338].  

Стандартні андерайтери здійснюють власну діяльність у сфері 

стандартних страхових об’єктів, таких як: страхування нерухомості, майна, 

автотранспорту, тощо. Стандартні андерайтери, приймають на страхування 

об’єкт, оцінюючи його шляхом застосування стандартних критерії (типових 

умов). Страхове покриття, тариф та умови, при цьому, є визначеними 

заздалегідь, відповідно до встановлених варіантів.  

Індивідуальні андерайтери реалізують діяльність з метою забезпечення 

страхового захисту складних об’єктів, зокрема, великих за розмірами 

будівельних комплексів або звичайних страхових об’єктів, які проте, мають 

певні відхилення чи власну специфіку. Особливістю таких андерайтерів є те, 

що вони приймають на страхування об’єкти, визначаючи їх індивідуальні 

особливості і, виходячи з цього, формуючи страхові тарифи, розміри 

страхового покриття, тощо [101, c.111].   

Відносно новизни ризиків, андерайтерів можна поділити на первинних 

та вторинних. До первинних слід віднести андерайтерів, які оцінюють первинні 

ризики, а до вторинних наступні, в тому числі перестрахування. 
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Інші з наведених класифікаційних ознак є стандартизованими і 

відповідають характеристикам які стосуються страхових посередників загалом. 

Поряд з тим, слід відмітити, що наведена класифікація не є вичерпною. Так, 

О. Водолазська, виокремлює також інші ознаки: за охопленням ризиків 

(андерайтери що здійснюють оцінку окремого ризиків, їх сукупності або 

портфеля); за глибиною діяльності (андерайтери, що здійснюють базовий або 

комплексний андерайтинг); за рівнем ризикованості об’єкту страхування 

(агресивні чи консервативні андерайтери); за суб’єктним станом (андерайтери, 

які здійснюють оцінку окремих ризиків одного чи багатьох суб’єктів); за рівнем 

інтегрованості (інтегровані чи відокремлені); за масштабністю діяльності 

страховика (внутрішні чи зовнішні); відповідно до стадії життєвого циклу 

страховика (проциклічні та контрциклічні); відповідно до горизонтів 

страхування (оперативні чи стратегічні), тощо [219, c.102]. 

Іншим видом страхових посередників, які здійснюють оцінку ризиків і 

безпосередньо пов’язані з андерайтерами є сюрвеєри. Досить часто, одержані 

сюрвеєрами висновки передаються безпосередньо андерайтерам, з метою 

формування подальшої стратегії страхування певних об’єктів. 

Сюрвеєрами є юридичні чи фізичні особи, які виступають експертами, 

інспекторами або агентами страхової компанії і здійснюють огляд певного 

майна (судно, вантаж), яке оцінюється. Основними завданнями сюрвеєрів є 

наступні: визначення стану об’єкту страхування (пошкодження, обсяг збитків), 

оцінка ризиків та можливостей настання страхового випадку. Досить часто, 

функції сюрвейера та андерайтера перетинаються. Поряд з тим, окремі автори 

акцентують саме на професійних навичках перших, адже важливим є не лише 

оцінка ризиків загалом, а саме розуміння специфіки певного об’єкту, що 

передбачає наявність спеціальної технічної освіти [35, c.20].  

Друга група непрямих страхових посередників включає оцінювачів 

збитків, до яких належать аварійні комісари, аджастери, диспашери та інші 

незалежні експерти. 
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У Законі України «Про страхування», аварійні комісари визначаються як 

особи, метою діяльності яких є з’ясування причин, що призвели до страхового 

випадку та окреслення розмірів ймовірних збитків [128]. Також, до даних 

страхових посередників встановлено певні кваліфікаційні вимоги, які 

регулюються чинним законодавством України.  

 Певним чином, розширюючи наведене визначення, вітчизняні науковці 

також акцентують на інших завданнях аварійних комісарів, серед яких: 

окреслення характеру збитків; оцінка ступеня пошкоджень; надання допомоги 

страхувальнику в аспекті складання необхідних документів; у разі необхідності, 

виклик медичної допомоги; транспортування пошкодженого транспортного 

засобу, тощо [164, c.293; 141, c. 146].  

Кінцевим завданням аварійного комісара є складання аварійного 

сертифікату, документу в якому визначено всі особливості страхового випадку, 

здійснено оцінку збитків, причин, характеристик, тощо. Аварійні комісари 

можуть бути юридичними чи фізичними особами, при цьому діяти, як в 

інтересах страховика, так і страхувальника [106, c. 557]. 

Наступними страховими посередниками, діяльність яких значною мірою 

подібна до діяльності аварійних комісарів (у контексті оцінки збитків) є 

аджастери. Аджастерами є особи, які функціонуючи від імені страхової 

компанії або навіть будучі її штатними працівниками, оцінюють збитки, що 

виникають за настання страхового випадку. Завданнями аджастерів є: 

врегулювання претензій з боку страхувальників; досягнення консенсусу між 

страхувальником та страховиком відносно суми страхового відшкодування, з 

урахуванням умов договору страхування; надання рекомендацій страховикам 

щодо необхідності та обсягів сплати певної суми коштів або відмови від 

сплати; урегулювання інтересів страхувальника та страховика без звернення до 

суду [45, c.53]. Здебільшого, аджастери відстоюють інтереси страховика, проте, 

вони також можуть діяти від імені страхувальника.   

Найбільш поширеною, є класифікація аджастрів, відповідно до їх 

взаємозв’язку з іншими суб’єктами, що діють на страховому ринку (стафф-
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аджастери (штатні), лосс-аджастери (незалежні), паблік-аджастери 

(громадські)). 

Стафф-аджастери, являють собою осіб безпосередньо пов’язаних зі 

страховиками, адже вони є їх співробітниками. Щодо лосс-аджастерів, то це 

особи, які врегульовують питання пов’язані з великими збитками і часто діють 

з боку страховика, при цьому, страхувальниками здебільшого виступають 

юридичні особи. Паблік-аджастери при врегулюванні збитків захищають 

інтереси страхувальників-фізичних осіб [100, c.311].  

Наступним видом непрямих страхових посередників- оцінювачів збитків 

є диспашери. Відповідно до вітчизняного законодавства, а саме, Кодексу 

торговельного мореплавства України, визначено, що основною метою 

діяльності диспашера є встановлення факту наявності загальної аварії та 

здійснення розрахунку по її розподілу (диспашу) [54]. Специфікою даного виду 

страхових посередників є те, що вони оцінюють та розраховують збитки у 

морському страхуванні між судном, фрахтом та вантажем, відповідно до 

вартості кожного. Диспашери встановлюють була певна аварія загальною чи 

незагальною та здійснюють розподіл збитків. 

Слід відмітити, що існує підхід відповідно до якого, терміни «аджастер» 

та «диспашер» ототожнюються [131, c.12]. На нашу думку, дані страхові 

посередники все ж мають розглядатись відокремлено, враховуючи те що перші 

не мають певної спеціалізації, а другі – орієнтовані лише на оцінку збитків у 

сфері морського страхування, тобто є вузькоспеціалізованими.  

Незважаючи на те, що кожному з окреслених видів непрямих страхових 

посередників притаманні власні особливості, слід відмітити, що на практиці, 

функції одних страхових посередників можуть виконувати інші. Так аварійні 

комісари, в окремих випадках, виконують роль аджастерів, аджастери 

заміняють диспашерів, а сюрвеєри – аджастерів. Здебільшого, такі тенденції 

пов’язані з уніфікацією діяльності страхових посередників та розширенням 

переліку послуг, які вони надають. 
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До останнього виду непрямих страхових посередників належать 

актуарії. Цих страхових посередників досить часто відносять до допоміжних 

спеціалістів, поряд з тим, на нашу думку, вони відіграють значну роль не лише 

на страховому, але й на ринку фінансових послуг загалом.  

Актуарії – фізичні особи, спеціалісти-математики, аналітики, які 

використовуючи статистичні, математичні, економічні та інші методи 

провадять діяльність щодо: розрахунків ціни страхових продуктів (тарифів); 

визначення негативних сценаріїв та їх наслідків для страховика; розробки 

прогнозів руху грошових потоків. Серед інших завдань актуаріїв також 

наводять наступні: здійснюють оцінку ризиків; надають інформації щодо 

управління резервами та визначають які розміри резервів є достатніми; 

проводять оцінку стану ризиків та потенційних збитків страхової компанії; 

визначають, який обсяг активів є достатнім; приймають участь в аналізі рівня 

рентабельності страховика, тощо [134, c.130].   

Класифікація актуаріїв пов’язана зі способом їх взаємодії зі 

страховиками. Відповідно до цього, вони поділяються на штатних (працюють у 

штаті страхової компанії) та позаштатних (працюють поза штатом страховика 

на підставі договору) актуаріїв.   

Проведене дослідження дало можливість отримати результати, у сфері 

комплексного розуміння змісту класифікації страхового посередництва, 

вираженого через суб’єктів, що його реалізують на ринку фінансових послуг – 

страхових посередників: 

- Аналіз теоретичних підходів вітчизняних науковців, з врахуванням 

зарубіжного досвіду, дав можливість з’ясувати, що найбільш поширеним є 

підхід, який передбачає класифікацію страхових посередників, відповідно до їх 

зв’язку зі страховиками; 

- Запропоновано авторську фасетну класифікацію страхових посередників, 

яка дозволяє розподіляти сукупність об’єктів за певними ознаками. Відповідно 

до даної класифікації виокремлено основні та другорядні класифікаційні 

ознаки. До основних ознак фасетної класифікації віднесено наступні, за: 
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спеціалізацією страхових посередників; ознакою залежності; сферою 

страхування; типом послуг; спеціалізацією страхових посередників відповідно 

до видів страхування. До другорядних віднесено наступні класифікаційні 

ознаки, за: категорією суб’єктів, які виступають страховими посередниками; 

країною походження; ступенем спеціалізації послуг; кількістю страхових 

компаній, які представляє страховий посередник; розмірами; територіальним 

охопленням; суб’єктами, що здійснюють посередницькі страхові послуги; 

тривалістю дії; суб’єктами сплати винагороди; суб’єктами, інтереси яких 

представляють страхові посередники; 

- Запропонована авторська ієрархічна класифікація рівнів страхових 

посередників, відповідно до якої, виокремлено їх класи, групи та види. Дана 

класифікація дозволила встановити підпорядкування окремих груп та видів 

вхідній множині, і на цій основі окреслити подібні характеристики об’єктів 

класифікації розташованих на різних або одному рівнях. Відповідно до 

ієрархічної класифікації наведено класи прямих та не прямих фінансових 

посередників. До груп страхових посередників віднесено брокерів, агентів, 

страхових посередників, які здійснюють оцінку збитків та ризиків, а також 

актуаріїв. До видів страхових посередників віднесено страхових брокерів, 

перестрахових брокерів, страхових агентів, процесійних посередників, 

аджастерів, диспашерів, аварійних комісарів, незалежних експертів, сюрвеєрів 

та андерайтерів; 

- Досліджено зміст та класифікаційні ознаки окремих видів прямих та 

непрямих страхових посередників, з урахуванням вітчизняного та зарубіжного 

досвіду їх функціонування. З’ясовано, що найбільш широкою є класифікація 

прямих страхових посередників, як основного класу, який забезпечує 

безпосередній зв’язок між страховими компаніями та страхувальниками і 

формує систему відносин «страховик – посередник – страхувальник». 
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1.3. Роль страхового посередництва у забезпеченні сталого розвитку 

ринку фінансових послуг 

 

Все більшого значення набуває розуміння місця страхових посередників 

не лише на страховому, але й на ринку фінансових послуг, яке б враховувало 

теперішню ситуацію та орієнтувалось би на майбутнє, з урахуванням всіх 

можливих негативних факторів, які були закладені у попередніх часових 

періодах. Саме такий підхід є характерним для Концепції сталого розвитку, яка 

в останнє десятиріччя набула широкого розповсюдження у світі [48, c. 86]. 

Окремі положення даної Концепції також знаходять своє відображення у 

національних програмних документах різних країн світу та України зокрема. 

Основною і кінцевою метою для України в даному контексті є досягнення 

стандартів життя не нижче ніж у європейських країнах та загалом вихід на 

провідні позиції країни у світі, за основними соціально-економічними 

показниками. З цією метою, передбачена реалізація наступних векторів: 

економічного, соціального та екологічного [126]. 

Страховий ринок, як і страхове посередництво, виступаючи складовою 

ринку фінансових послуг безпосередньо пов’язані з усіма векторами Концепції 

сталого розвитку. Так економічний вектор передбачає забезпечення сталого 

розвитку, шляхом здійснення структурних реформ у економіці, що в кінцевому 

результаті, має призвести до зростання стандартів життя у країні. Однак, це 

неможливо без розвиненого страхового ринку і його складової – страхового 

посередництва, яка забезпечує зростання масштабів продажу страхових 

продуктів у ключових економічних та соціальних сферах, таких як: медицина, 

пенсійне забезпечення, аграрний сектор, тощо [201, c. 15].  

Окрім зазначеного, слід відмітити, що страховий ринок, суб’єктами якого 

є страхові посередники впливає на забезпечення захисту від ризиків, у тому 

числі, викликаних катастрофами та форс-мажорними обставинами, що є 

особливо актуальним в умовах військових дій на Сході України. Також, 

страховики, за участі страхових посередників створюють умови для захисту 
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інвестицій та приватної власності, що базовим завданням економічного   

вектору. 

Соціальний вектор, згідно Концепції сталого розвитку передбачає 

можливість одержання соціальних послуг високої якості, як у державному, так і 

приватному секторі, незалежно від будь-яких факторів [126]. Страховий ринок 

та страхові посередники зокрема, можуть сприяти реалізації даних завдань 

насамперед через послуги медичного та life-страхування. Враховуючи низький 

рівень охоплення страховими послугами зазначених сфер, подальший їх 

розвиток у межах соціального вектору є досить перспективним та таким, що 

сприятиме впровадженню цілей Концепції сталого розвитку загалом.  

Соціальний вектор також має передбачати досягнення цілей пов’язаних із 

загальним зростанням рівня життя населення, можливостей у повній мірі 

реалізувати весь потенціал людського капіталу громадян, шляхом забезпечення 

належних умов праці.  

Щодо екологічного вектору, то основним завданням у його межах є  

підвищення рівня стійкості України до природних катаклізмів, що досягається 

шляхом забезпечення високого рівня страхування екологічних ризиків та 

природних катастроф. Страховий ринок може відігравати значну роль у 

реалізації зазначених завдань екологічного вектору, адже всім розвиненим 

країнам світу характерні високі показники проникнення страхування у даній 

сфері, проте для України, то таке співвідношення є занизьким. Щодо страхових 

посередників, то вони спряючи поширенню страхових послуг у даному 

напрямі, здатні суттєво позначатись і на зростанні показників страхового 

ринку. 

Взаємозв’язок визначених у Концепції сталого розвитку векторів з 

економікою, фінансовим ринком, ринком фінансових послуг та страховим 

ринком відображено на рис. 1.5.  
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Рис. 1.5. Взаємозв’язок векторів Концепції сталого розвитку з окремими 

секторами економіки та їх потенційний вплив на розвиток інституту страхового 

посередництва  

Джерело: авторська розробка 
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Розглянемо роль страхового посередництва у межах кожного з 

визначених векторів, починаючи з економічного вектору. З метою кращого 

розуміння змісту економічного вектору та місця страхового посередництва у 

ньому, на нашу думку, насамперед необхідно окреслити зміст базового поняття 

«сталий розвиток». Це дасть можливість поглибити розуміння процесів, які 

можуть бути реалізовані, і які вплинуть на ринок фінансових послуг, а через 

нього і на страховий ринок, суб’єктами якого є страхові посередники. 

Взагалі, існує багато визначень поняття «сталий розвиток» і до тепер, 

його трактування виступає предметом постійних дискусій. Поряд з тим, на 

нашу думку, умовно всі визначення можуть бути віднесені до двох підходів: 

звуженого та розширеного. 

Звужений підхід трактування «сталого розвитку» пов’язаний з дослівним 

перекладом з англійської мови терміну «sustainable development», як 

«життєздатного розвитку» який більш розширено трактують як «всебічно 

збалансований розвиток» [28, c. 186]. Існують також інші погляди на переклад 

даного поняття, відповідно до чого, це «розвиток, який безперервно 

підтримується» або «триваючий розвиток» [160, с.22].  

Розширений підхід, на відміну від звуженого, ґрунтується на принципах 

Концепції сталого розвитку, відповідно до яких, пропонується принципово нова 

парадигма, в основу якої покладено орієнтацію не лише на розвиток 

економічної сфери, а й на взаємозв’язок економічної, соціальної та екологічної 

сфер.  

Загалом, у межах розширеного підходу до визначення поняття «сталий 

розвиток» виокремлюють великий перелік різних підходів. Окремі автори 

розглядають поняття «сталий розвиток» як такий, за якого задоволення потреб 

суспільства у теперішньому часі не ставить під загрозу потреби майбутніх 

поколінь [235]. 

Згідно іншого підходу, сталий розвиток розглядається як концепція 

бажаного розвитку суспільства, відповідно до якої, в основу покладено 

стратегію оптимізації всіх основних видів діяльності [26; 154; 90, c. 204]. При 
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цьому, окремі автори акцентують увагу на необхідності досягнення розвитку 

«без виходу ресурсопотоку за межі регенеративних і поглинаючих 

можливостей», що дозволить не залучаючи нові ресурси нарощувати позитивні 

зміни [59, с.85].  

Незважаючи на наявність різних визначень та підходів до поняття 

«сталий розвиток», найбільше, положенням Концепції сталого розвитку 

відповідає підхід пов’язаний з деталізацією за складовими, ключову роль серед 

яких посідають екологічна, соціальна та управлінська. Кожна із зазначених 

сфер має економічне підґрунтя і створює ризики, які, в кінцевому підсумку, 

переносяться не лише на державний, але й на інші бізнес-сектори. У цьому  

аспекті, страховий ринок може відігравати суттєве значення при зменшенні 

негативних ризиків майбутнього впливаючи на сталий розвиток ринку 

фінансових послуг, а через нього, на фінансовий ринок і всю економіку. 

Сталий розвиток посередництва є характерним для найбільш розвинених 

країн світу. У вітчизняній практиці, поняття «сталий розвиток» здебільшого 

використовують, маючи на увазі фактичне збільшення показників страхового 

ринку, в тому числі, страхових посередників [56, c. 69]. Поряд з тим, це не 

відповідає положенням Концепції сталого розвитку, адже сталий розвитку 

страхового посередництва, передбачає забезпечення економічних інтересів 

суб’єктів страхового ринку (страховик – посередник – страхувальник), не лише 

на теперішній момент, але й у майбутньому. Таким чином, основною рисою 

сталого розвитку страхового посередництва є еволюція, постійне покращення 

результатів і їх міцне укорінення. Зокрема, зростання фізичної кількості 

страхових посередників на ринку та частки укладених за їх участі договорів 

страхування, збільшення обсягів комісійної винагороди, як показника високої 

оцінки їх діяльності. 

Отже, під «сталим розвитком страхового посередництва» слід розуміти 

встановлення та утримання балансу між інтересами суб’єктів страхового ринку 

на тепер та досягненням зростання у майбутньому. Тобто, важливість 

забезпечення інтересів страхувальників нинішніх поколінь, обумовлена 
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гарантуванням інтересів страхувальників майбутніх поколінь. Виходячи з 

цього, сталий розвиток страхового посередництва має бути добре керованим та 

передбачати наявність досконалої організаційної системи функціонування  

страхових посередників, які реалізують таку діяльність, з урахуванням 

дотримання ними правил існуючого законодавства, реалізації захисту інтересів 

і задоволення потреб усіх інших суб’єктів страхового ринку, насамперед 

страхувальників. 

Враховуючи, що інститут страхового посередництва може потенційно 

впливати на розвиток страхового ринку загалом, його взаємозв’язок з іншими 

сферами в межах Концепції сталого розвитку також є безперечним. Це 

підтверджується і низкою міжнародних нормативно-правових актів. Так у 

Директиві 2002/92/ЄС «Про страхових посередників» від 09.12.2002 р. в якій 

визначені правила та принципи страхового та перестрахового посередництва, 

також наголошується на його значенні у створенні підвалин побудови сталого 

страхового ринку [183]. Тези, які корелюється з цілями сталого розвитку і 

передбачають адаптацію до національних особливостей також наводяться у 

інших Директивах ЄС [167], які стосуються сфери страхових посередників, та 

включені до положень нової Директиви ЄС [29]. 

У своїй ролі одночасно менеджера та носія ризиків, а також інвестора, 

страховики та страхові посередники, які сприяють їх діяльності, здатні 

забезпечити можливості сприяння сталому розвитку. Тому, особливо важливим 

є розробка системи взаємоузгоджених заходів з урахуванням економічної 

ситуації у країні. Для цього, необхідно визначити коротко- і середньо строкові 

завдання, які дозволять поступово перейти до реалізації довгострокових цілей.  

 Згідно з національною доповіддю Уряду «Цілі сталого розвитку: 

Україна» від 2017 р. було визначено завдання національного розвитку (у 

кількості 86) та показники (у кількості 172), які дозволяють здійснювати 

моніторинг даних процесів, у тому числі, у сфері страхування [157]. Доповідь 

дає можливість визначити орієнтири, яких Україна має притримуватись в 

контексті досягнення Цілей Сталого Розвитку, затверджених на Саміті ООН у 
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2015 р. У Доповіді відзначається необхідність розбудови ринку фінансових 

послуг та його основних складових. Так відповідно до Завдання 8.10 необхідно 

забезпечити зміцнення спроможності фінансових установ, що функціонують у 

державі та розширити доступ до фінансових послуг, зокрема банківських та 

страхових для всіх [187, c. 157]. Реалізація зазначеного завдання неможлива без 

повноцінного розвитку широкого переліку фінансових посередників, окреме 

місце серед яких посідають страхові посередники.  

Ще одним програмним документом в якому не лише розглядається ринок 

фінансових послуг загалом, але й наводиться деталізація з виокремленням 

сфери страхування та страхового посередництва – Комплексна програма 

розвитку фінансового сектора України до 2020 р. Основною метою Програми є 

розбудова такої фінансової системи, яка б створила можливості для сталого 

економічного розвитку, за рахунок функціонування ефективної системи 

перерозподілу фінансових ресурсів, через розбудову конкурентоспроможного 

середовища, згідно з високими стандартами ЄС [57]. У Програмі визначено та 

деталізовано три напрями: забезпечення повноцінного та ефективної діяльності  

регуляторів фінансової сфери; розбудова повномасштабної системи захисту 

прав та інтересів споживачів фінансових (зокрема страхових) послуг та 

інвесторів; досягнення стабільного розвитку фінансової сфери [57].  

Таким чином, як видно з наведених економіко-правових актів, завдання 

покладені у основу економічного вектору Концепції сталого розвитку досить 

часто стають засадничими і для програмних документів, як окремих країн та і їх 

об’єднань. Щодо України, то безперечною у контексті реалізації завдань 

економічного вектору Концепції сталого розвитку є необхідність стимулювання 

комплексного покращення стану ринку страхових послуг, що може 

реалізовуватись через окремі напрямі визначені на рівні державних програм чи 

стратегій розвитку економіки і фінансової сфери. 

Місце страхового посередництва у межах економічного вектору 

Концепції сталого розвитку наведено на рис. 1.6. 
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Рис. 1.6. Місце страхового посередництва у межах економічного вектору 

Концепції сталого розвитку 

Джерело: авторська розробка на основі [57] 
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Ще одним аспектом де страхове посередництво може відігравати значну 

роль у економіці є інновації. Переважна більшість інноваційних проектів за 

своїм змістом є ризиковими, а тому, у даному контексті, активізація ролі 

страхового ринку є необхідною. Поряд з тим, враховуючи високу ризикованість 

таких проектів, участь страхових посередників, а саме – оцінювачів страхових 

ризиків є необхідною.  

Виходячи з усього наведено, можна визначити, що значна роль 

страхового посередництво у процесах покращення стану страхового та ринку 

фінансових послуг має бути визнана і на загальнодержавному рівні. Поряд з 

тим, враховуючи наявність великої сукупність страхових посередників різних 

видів, необхідним є конкретизувати роль кожного з них в межах страхового та 

ринку фінансових послуг, що дасть можливість визначити розвиток яких з них 

є першочерговим задля забезпечення сталого розвитку.  

Найбільший вплив на страховий і ринок фінансових послуг мають прямі 

страхові посередники, які виконують фундаментальну роль у процесі зв’язку 

страховиків та страхувальників. Окрім цього, саме прямі страхові посередники 

спроможні забезпечувати мінімізацію або часткове усунення асиметрії 

інформації на ринку, що є особливо важливим для страхувальників в процесі 

вибору продуктів певної страхової компанії [138, c.165].  

Розглянемо більш детально призначення прямих посередників, у 

контексті створення умов для сталого розвитку на страховому та ринку 

фінансових послуг. Основний зміст діяльності прямих страхових посередників, 

у даному розумінні, можна виявити на рівні страхувальника та страховика. На 

рівні страхувальника, основний зміст діяльності страхових посередників 

полягає у зростанні довіри суб’єктів ринку до страхування як інституту, через 

який, реалізується ефективний захист майнових і соціальних інтересів 

страхувальників не лише на сучасному етапі, але й у майбутньому [170, c. 249]. 

Цей аспект їхньої діяльності безпосередньо пов’язаний зі сталим економічним 

зростанням, як основою загального сталого розвитку, адже досягнення 

високого рівня довіри людей до страхового ринку держави – короткотермінове 
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завдання на шляху реалізації глобальних цілей сталого економічного розвитку. 

Страхові посередники також сприяють популяризації страхової галузі, що 

реалізується шляхом інформування домогосподарств та підприємців щодо її 

можливостей.  

Відносно страховиків, прямі посередники не лише забезпечують 

реалізацію страхових продуктів, але й приймають участь у формуванні тарифів 

або впровадженні новітніх маркетингових підходів. Також, швидко реагуючи 

на зміни у ринковій кон’юнктурі вони встановлюють прийнятні та обґрунтовані 

ціни на певні види страхових послуг. Крім того, діяльність страхових 

посередників, у даному напрямі, впливає на інші аспекти сталості страхового 

ринку, які безпосередньо пов’язані зі страховиками і відображаються у 

збільшенні активів страхових компаній, урізноманітненні типів угод, та видів 

страхових продуктів загалом [132, c. 36]. Таким чином, прямі страхові 

посередники мають визначальну роль не лише на страховому, але й на ринку 

фінансових послуг забезпечуючи дотримання конкуренції між страховиками. 

Окрім того, вони сприяють покращенню якості страхових послуг. 

Враховуючи відмінні характеристики притаманні основним видами 

прямих страхових посередників – страховим агентам та брокерам, переважна 

більшість науковців деталізують призначення, виходячи зі специфіки їх 

діяльності [68, c. 162]. Незважаючи на те, що страхові агенти та брокери 

реалізують на різні функції, єдиним для обох видів прямих страхових 

посередників є їх спроможність впливати на сталий розвиток страхового ринку, 

а через нього і на ринок фінансових послуг.  

Узагальнюючи наведені у табл. 1.4. функції, на нашу думку, можна 

виокремити основні з них: продаж страхових продуктів страховика; 

оформлення документації та договору страхування; ведення страхової 

документації; інкасування страхової премії; реалізація відшкодування збитків; 

реклама страхових продуктів певного страховика; надання консультативних 

послуг страхувальнику. 

 



79 
 

Таблиця 1.4  

Наукові підходи до призначення страхових агентів 

Автори Перелік виокремлених функцій 
Закон 
України «Про 
страхування» [128] 

- отримання страхових платежів;  
- здійснення робіт щодо виплат і страхових відшкодувань;  
- укладання договорів страхування 

Постанова КМУ 
«Про порядок 
провадження 
діяльності 
страховими 
посередниками»[124] 

- рекламування страхових послуг; 
- надання консультацій; 
- пропонування, укладення, обслуговування та супровід договорів 
страхування 

К. В. Шелехов, 
В. Д. Бигдаш 
[161, c.100] 

- надання послуг рекламного характеру; 
- надання консультативних послуг; 
- укладання та реалізація умов договору страхування 

Т. А. Федорова 
[95, с. 26-27] 

- продаж страхових продуктів;  
- інкасування страхової премії;  
- оформлення страхової документації;  
- в окремих випадках, виплата страхового відшкодування 

О. Залєтов 
[41, с. 70] 

- здійснення операцій, які йому довірили (страховики та 
страхувальники); 
- виконання покладених на нього повноважень; 
- звітування за одержані від страхувальників кошти перед 
страховиками 

В. Пірогова 
[98, c.50] 
Т. В. Яворська  
[169, c.43] 

- укладання договору страхування; 
- отримання коштів від страхувальників (страхових платежів); 
- забезпечення страхового відшкодування  

В. С. Бастричев,  
Є. М. Забурмеха  
[3, c.34-35] 

- пошук потенційних клієнтів та підписання договорів страхування від 
імені страхової компанії;  
- роз’яснення умов договору, пропозиція оптимального варіанту за 
наявного рівня фінансових можливостей; 
- узгодження зі страховиками питань страхування великих ризиків та 
регулювання тарифів; 
 - отримання страхової премії та передача її страховику;  
- надання страхувальнику консультацій після укладання договору та 
сприяння виконанню умов договору. 

Джерело: побудовано автором на основі [128;161;95;41;169;3;124] 

 

Наведені функції найбільш повно визначають призначення страхових 

агентів у системі економічних інтересів суб’єктів страхового ринку  

(страховик – посередник – страхувальник), а впливаючи на основних суб’єктів 

страхового ринку, стимулюють його подальший розвиток. Щодо інших функцій 

табл. 1.4., на нашу думку, їх можна вважати допоміжними. 
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Більш детального розгляду також потребує функціональне призначення 

страхових брокерів. Слід відмітити, що досить часто призначення страхових 

брокерів розглядається крізь призму етапів їх діяльності на страховому ринку 

[144, c.30; 124; 159, c.142], які включають: аналіз і дослідження ринку; 

знаходження потенційних страхувальників; визначення страховика та 

страхового продукту, який буде найбільше задовольняти вимоги клієнта; 

представлення інтересів страхувальника під час укладання страхового договору 

та його подальший супровід; проведення розрахунків чи відшкодування збитків 

за умов настання страхового випадку. Такий підхід, на нашу думку, хоч і є 

певною мірою обґрунтованим, проте не дає можливості виявити найбільш 

характерні саме для страхових брокерів функції, які є принципово відмінними 

від функцій страхових агентів.  У цілому, як в нормативно-правових актах, так і 

науковій літературі виокремлюється майже однаковий перелік функцій, які 

виконують страхові брокери (див. табл. 1.5.).  

Серед наведеного переліку функцій, доцільно виокремити основні, якими, 

на нашу думку, є: пошук потенційного споживача страхових послуг; підбір 

оптимального страхового захисту для страхувальника; надання комплексу 

послуг з консультування, інформування, укладання та ведення (супровід) 

страхової угоди; здійснення розрахунків за умов настання страхового випадку. 

Всі інші з наведених функцій незважаючи на їх важливість можна вважати 

допоміжними, тобто такими, які дозволяють забезпечувати реалізацію 

основних.  

Сприяючи сталому розвиткові традиційної системи страхування, брокери 

також стимулюють розробку нетрадиційних продуктів і послуг з управління 

ризиками, з метою надання страхувальникам альтернативних методів захисту 

своїх бізнес-активів. Вони також надають додаткові послуги, включаючи 

дослідження та розробки, актуарні та технічні послуги, вимоги та пропозиції 

щодо управління ризиками [50, c. 89]. Ще одним напрямом діяльності 

страхових брокерів є різнобічний аналіз не лише самого страхового продукту, 

але й стійкості та платоспроможності страховика. 
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Таблиця 1.5 

Наукові підходи до призначення страхових брокерів 

Автори Перелік виокремлених функцій 

Закон 
України «Про 
страхування» 
[128] 

- здійснення діяльність від власного імені, базуючись при цьому на  
брокерській угоді;  
- надання консультативних послуг; 
- експертні та інформаційні послуги; 
- підготовка, укладання, реалізація договорів; 
- урегулювання процедури відшкодування  збитків; 
- здійснення страхових виплат відповідно до угоди 

Постанова КМУ 
«Про порядок 
провадження 
діяльності 
страховими 
посередниками» 
[124] 

- укладення договору із страховиком відповідно до брокерської угоди;  
- визначення потреби потенційних страхувальників у певних страхових 
послугах; 
- надання консультативних послуг; 
- пошук страхових компаній, які б відповідали вимогам страхувальника 
та підписання договорів; 
- проведення розрахунків (у порядку визначеному договором 
страхування); 
- підготовка необхідних документів, спрямованих на врегулювання 
окремих питань щодо збитків  

О. Залєтов  
[144, c.30] 
 

- здійснення експертизи ризиків; 
- погодження умов та підбір оптимального страхового захисту; 
- підбір фінансово стійкого страховика; 
- проведення переговорів зі страховиком; 
- надання допомоги по оформленню документів, як при підписанні 
договору страхування, так і у інших випадках  

Ю. О. Махортов,  
Н. О. Телічко 
[89, c. 124] 

- представлення інтересів страховиків від власного імені або ж на 
підставі наявної брокерської угоди;  
- надання консультацій та експертно-інформаційних послуг; 
- укладання та реалізація договорів страхування (перестрахування); 
- урегулювання збитків та відшкодування 

Р. Й. Бачо [4] 

- представлення страхувальника від свого імені; 
- надання консультацій та інформації страхувальнику щодо договору 
страхування; 
- ведення переговорів з метою представлення інтересів страхувальників; 
- здійснення комплексного обслуговування процесу страхування; 
- розподіл ризиків та надання гарантії щодо страхового захисту; 
- створення дієвої системи заохочення клієнтів 

В. В. Шахов  
[159, с. 142] 

- надання консультативних послуг, збір необхідної інформації; 
- пошук потенційних страхувальників; 
- підготовка до укладання або безпосереднє укладання страхової угоди; 
- за дорученням страхувальника, підготовка всієї необхідної 
документації спрямованої на врегулювання можливих збитків; 
- у разі необхідності, залучення аварійних комісарів, експертів з оцінки 
та інших спеціалістів 

Джерело: побудовано автором на основі [144; 128; 89; 124; 103; 159] 
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Досить часто брокери і агенти виконують аналогічні функції. Поряд з 

тим, очевидним є те, що страхові агенти представляючи інтереси страховиків, 

насамперед діють в межах системи відносин «страхових – посередник», тоді як 

страхові брокери – «посередник – страхувальник» [64, c.60].  

Щодо непрямих страхових посередників, на нашу думку, слід погодитись 

з Н. В. Приказюк, яка відзначає, що страхові посередники оцінювачі ризиків та 

збитків, а також актуарії, суттєво впливають на діяльність страховиків, однак не 

є суб’єктами системи «страховик – посередник – страхувальник». При цьому, 

вони виконують важливу, але допоміжну роль у системі відносин «страховик –

посередник» [103, c.158]. Виходячи з цього, їх вплив на сталий розвиток 

реалізується виключно через взаємозв’язок зі страховиками. З іншої боку, 

сприяючи підвищенню ефективності діяльності останніх, непрямі страхові 

посередники також спроможні формувати середовище для майбутніх 

перетворень, таким чином, на нашу думку, вони, як і прямі страхові 

посередники відіграють значну роль у сталому розвиткові страхового та ринку 

фінансових послуг.  

Наступний, соціальний вектор Концепції сталого розвитку, передбачає 

забезпечення високий соціальних стандартів для всіх громадян, а в контексті 

страхового ринку, всіх його суб’єктів, не лише на теперішній час, але й у 

майбутньому. Таким чином, сталий економічний розвиток має передбачати 

наявність високорозвиненого страхового ринку, з потужною, широкою 

мережею страхових посередників, де чітко визначені права, обов’язки, а також, 

захищені інтереси всіх суб’єктів що, в тому числі, забезпечить захист 

соціальних потреб споживачів даних послуг.  

Механізм впровадження цілей соціального вектору Концепції сталого 

розвитку задля забезпечення соціальних гарантій споживачів страхових послуг 

на рис. 1.7. 

У межах соціального вектору Концепції сталого розвитку, найбільш 

важливим є забезпечення соціальних гарантій виконання взятих на себе 

зобов’язань, як страховиками так страховими посередниками. Для цього,  



83 
 
передбачає наявність на страховому ринку та у сфері страхового 

посередництва, прозорої і демократичної законодавчої та нормативно-правової 

бази, яка б, у тому числі, визначала стандарти здійснення посередницьких 

послуг, шляхом сертифікації страхових посередників та запровадження високих 

вимог до їх кваліфікації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

Рис. 1.7. Механізм впровадження цілей соціального вектору Концепції 

сталого розвитку задля забезпечення соціальних гарантій споживачів страхових 

послуг  

Джерело: авторська розробка на основі [126].  
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У контексті сталого розвитку, страховий ринок, як частина ринку 

фінансових послуг, може спряти підвищенню рівня життя та соціального 

становища громадян. Це досягається через реалізацію страхових продуктів, які 

охоплюють, не лише всі види підприємницьких ризиків, але й ризики 

домогосподарств [127, c. 220]. Підтвердженням даної тези слугує зарубіжний 

досвід розвинених країн, де завдяки суб’єктам страхового ринку, в тому числі, 

страховим посередникам не лише забезпечується страховий захист найбільш 

ризикових видів господарювання (наприклад агрострахування), але й 

зменшується навантаження на державні фінанси, шляхом перекладання частини 

соціальних функцій на сферу приватного страхування (медичне, пенсійне 

страхування). 

Створення високих стандартів життя в контексті сталого розвитку, які, в 

свою чергу, сприятимуть виходу України на нові позиції у світовій економіці, 

безпосередньо пов’язане та обумовлюється соціально-економічними умовами, 

що закладаються у теперішньому періоді. З цієї позиції, роль страхового 

посередництва має полягати в активізації страхового ринку, збільшені його 

глибини проникнення у всі сфери життєдіяльності людей [75, c. 46].  

Сталий розвиток страхового ринку та страхового посередництва має 

безпосередньо корелюватись з цілями загальнодержавного сталого розвитку у  

ширшому розумінні. Розгляд місця страхового посередництва у контексті 

екологічного вектору Концепції сталого розвитку відображає відповідні 

взаємозв’язки та інтереси на загальнодержавному рівні.  

Інструменти страхування, пов’язані з передачею ризику, разом із 

довгостроковою базою капіталу, яка є наявною у страховиків, надзвичайно 

важливі для багатьох з 17 цілей сталого розвитку яких нині дотримуються всі 

країни світу (в тому числі Україна), і перелік яких був прийнятий на 

Генасамблеї ООН в осені 2015 р., а також цілей Паризької угоди з питань зміни 

клімату [222, c.7].  

З ряду проблем, пов’язаних із сталим розвитком, три напрями 

виділяються як критичні: 1. природні небезпеки, де застраховані лише 30% 
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втрат, з яких лише 2% – у країнах з низьким і середнім рівнем доходу; 2. зміна 

клімату, яка посилює фізичні ризики та вимагає інвестицій; 3. доступ та 

доступність природних ресурсів. Слід відмітити, що страхування є критичним 

елементом забезпечення економічної стійкості до екологічних небезпек та 

шоків [10, c.210].  

У країнах з розвиненою економікою страховий ринок значною мірою 

відповідає на проблеми пов’язані із забезпеченням сталого розвитку, у 

контексті екологічного вектору. Такі дії реалізується, як через інвестиції, так і 

шляхом залучення страхових посередників – андерайтерів, у тому числі, через 

Принципи сталого страхування (PSI), що підтримуються ООН [228].  

Досягнення переходу до сталого розвитку потребує суттєвого 

перерозподілу капіталу, що несе операційні та стратегічні виклики для 

фінансової системи і має особливе значення для страхового ринку. У своїй ролі 

інвестора, менеджера та носія ризику страховий ринок, і страхове 

посередництво як його складова, спроможні відігравати важливу роль в 

управлінні екологічними ризиками, що дозволяє гарантувати стабільність для  

домогосподарств, юридичних осіб та держави загалом [19, c. 20].  

В контексті екологічного вектору Концепції сталого розвитку можна 

виокремити наступні напрями функціонального призначення страхового ринку 

та страхових посередників: 

- Захист від ризиків та управління ними. Страховий сектор допомагає 

зрозуміти та зменшити вплив екологічних ризиків пов’язаних зі сталим 

розвитком. За цінами, розподілом та перенесенням таких ризиків страховий 

ринок є ефективним інструментом для управління взаємопов’язаними 

екологічними проблемами, які часто є коваріантними за своїм характером, 

включаючи природні небезпеки та кліматичні шоки; 

- Розподіл капіталу. Страховики повинні створювати довгострокові, 

стабільні прибутки з прив’язкою до відповідних термінів та строків. Ця 

капітальна база може використовуватись для підтримки інвестицій, що 

відповідають критеріям сталого розвитку, зокрема тим що спрямовуються на 
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створення клімат-стійкої інфраструктури. Страхові посередники, сприяючи 

ефективній діяльності страховиків здатні також суттєво впливати на кінцевий 

розподіл капіталу на ринках ширших за страховий;  

- Макроекономічна стійкість за умов екологічних катастроф. 

Наявність та доступність страхування є важливим стимулом для страхування 

екологічних ризиків. Крім того, на рівні домогосподарств та юридичних осіб 

страхування екологічних ризиків, яке забезпечують страховики за допомогою 

страхових посередників, дозволяє зберегти їх активи, що в цілому полегшує 

здійснення інвестицій; 

- Фінансові зв’язки. Страховий ринок є критичним для стійкості 

ширших ринків – ринку фінансових послуг та фінансового ринку, адже він 

забезпечує захист від втрат матеріальних та фінансових активів. Через цінову 

політику, у тому числі при страхуванні екологічних ризиків, страховий ринок 

надає сигнали про ризики, які впливають на вибір джерел фінансування іншими 

суб’єктами. У даному контексті, страхові посередники, насамперед прямі, 

допомагаючи страховикам встановлювати тарифи на страхові продукти, 

відіграють значну роль у зазначених процесах [222, c. 9]. 

Проведене дослідження ролі страхового посередництва у забезпеченні 

сталого розвитку ринку фінансових послуг дало можливість зробити наступні 

висновки: 

- Концепція сталого розвитку набуває особливого змісту на 

сучасному етапі економічного розвитку, коли відбуваються процеси, які вже 

тепер закладають засади майбутніх змін. Саме тому, активізація страхового 

ринку шляхом розвитку інституту страхового посередництва є не віддаленою 

перспективою, а нагальним питання сьогодення; 

- Сталий розвиток для кожної країни має індивідуальні та характерні 

риси, поряд з тим, базовими відповідно до Концепції сталого розвитку є 

наступні вектори: економічний, соціальний та екологічний. Досліджено 

взаємозв’язок страхового посередництва зі сталим розвитком економіки, 
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фінансового ринку, ринку фінансових та страхових послуг у межах кожного з 

зазначених векторів; 

- Обґрунтовано, що економічний вектор передбачає забезпечення 

сталого розвитку, шляхом забезпечення стійкого зростання економіки, 

досягнення стабілізації та подальшого зростання макроекономічних показників, 

створення сприятливих умов для ведення господарської діяльності, тощо. 

Поряд з тим, встановлено, що досягнення базових цілей економічного вектору 

Концепції сталого розвитку неможливе без високорозвиненого страхового 

ринку, складовою частиною якого є страхове посередництво; 

- Доведено першочергове значення прямих страхових посередників і 

розглянуто функціональне призначення їх окремих видів – брокерів та агентів. 

Доведено, що непрямі посередники хоча і не пов’язують страховиків та 

страхувальників, проте функціонуючи, у системі відносин «страховик-

посередник» суттєво впливають на розвиток страхового та ринку фінансових 

послуг;  

- У контексті дослідження соціального вектору Концепції сталого 

розвитку, визначено місце страхових посередників, які, через зв’язок зі 

страховиками можуть впливати на забезпечення соціальних гарантій 

споживачів страхових послуг, шляхом: сприяння укладання договору 

страхування з поясненням його змісту; здійснення інформаційного супроводу 

страхувальників про стан ринку та зміст угоди; надання допомоги у 

відшкодуванні коштів при настанні страхового випадку, тощо; 

- Доведено, що у межах екологічного вектору безпеки Концепції 

сталого розвитку, страховий ринок загалом та його суб’єкти, у тому числі, 

страхові посередники, допомагають зрозуміти та зменшити вплив екологічних 

ризиків, що сприяє зменшенню рівня катастрофічних втрат при настанні 

відповідних страхових випадків. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

Дослідження теоретичних засад розвитку страхового посередництва 

дозволило отримати наступні висновки: 

- На основі проведеного аналізу теоретичних підходів до змісту та 

сутності страхового посередництва, запропоновано удосконолені авторські 

визначення понять «страхове посередництво» та «страховий посередник». 

Запропоноване визначення поняття «страхове посередництво», на відміну від 

існуючих, встановлює основною метою комплекс заходів спрямованих не лише 

на задоволення потреб страхувальників у страховому захисті, але й страховиків 

у розширенні їх діяльності, при цьому, реалізація посередницьких функцій у 

страхуванні дозволяє зменшувати сукупні ризики на страховому ринкові, що 

загалом позитивно позначається на його розвитку. Удосконалене визначення 

поняття «страхові посередники», яке дозволяє комплексно визначити їх зміст, 

шляхом окреслення засад на яких вони функціонують (платності), встановити 

взаємозв’язок з поняттям «страхове посередництво» крізь призму забезпечення 

економічних інтересів суб’єктів страхового ринку (страховик – посередник – 

страхувальник); 

- Розроблено авторський трирівневий підхід до призначення страхових 

посередників на мікрорівні, мезорівні та макрорівні, на яких було виявлено  

узгодженість щодо реалізації економічних інтересів суб’єктів страхового ринку 

(страховик – посередник – страхувальник) та ефекти, що виникають при цьому. 

На мікроекономічному рівні обґрунтовано необхідність дослідження 

економічних інтересів суб’єктів страхового ринку (страховик – посередник – 

страхувальник) крізь призму їх деталізації на рівні відносин «страховик–

посередник» та «посередник–страхувальник». Доведено, що на мезорівні 

основними функціональними напрямами діяльності страхових посередників є 

сприяння диверсифікації ризиків, поширення інформації про страхові послуги, 

стимулювання попиту, тощо. На макрорівні, роль страхових посередників 

проявляється через їх призначення у контексті управління ризиками, що 

дозволяє оптимізувати рівень ризикованості діяльності деяких господарюючих 
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суб’єктів та галузевих структур, сприяє збільшенню інвестицій, створює 

підґрунтя для перетворень соціальної сфери та економіки; 

- Запропоновано авторську фасетну та ієрархічну класифікацію страхових 

посередників. Відповідно до фасетної класифікації, визначено основні 

(спеціалізація страхових посередників, залежність, сфера страхування, тип 

послуг, види страхування) та другорядні (категорія суб’єктів; країна 

походження; ступінь спеціалізації послуг; кількість страхових компаній, які 

представляє страховий посередник; розміри; територіальне охоплення; тощо) 

ознаки поділу страхових посередників. За ієрархічною класифікацією рівнів 

страхових посередників, виокремлено класи (прямих та непрямих страхових 

посередників), групи (брокерів, агентів, страхових посередників, які 

здійснюють оцінку збитків та ризиків, а також актуаріїв) та види (страхових 

(перестрахових) брокерів, страхових агентів, процесійних посередників, 

аджастерів, диспашерів, аварійних комісарів, незалежних експертів, сюрвеєрів 

та андерайтерів); 

- Запропоновано розглядати значення страхового посередництва у 

забезпеченні сталого розвитку ринку фінансових послуг крізь призму Концепції 

сталого розвитку та її векторів: економічного, соціального та екологічного. 

З’ясовано місце страхового посередництва у механізмі забезпечення базових 

цілей економічного вектору Концепції сталого розвитку, до яких відноситься 

досягнення сталого	 економічного розвитку	 держави через проведення	
структурних	 економічних реформ, що у сукупності має вирішити основне 

завдання економічної політики –	 зростання	 стандартів життя населення. 
Окреслено призначення страхових посередників у контексті соціального 

вектору Концепції сталого розвитку, що реалізується через їх зв’язок зі 

страховиками, результатом чого є забезпечення соціальних гарантій споживачів 

страхових послуг. У межах екологічного вектору безпеки Концепції сталого 

розвитку, страхові посередники допомагають зрозуміти та мінімізувати вплив 

екологічних ризиків, результатом чого є зменшення рівня катастрофічних втрат 

при настанні відповідних страхових випадків. 
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РОЗДІЛ 2. 

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СТРАХОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В 

УКРАЇНІ 

2.1. Фінансово-правові основи страхового посередництва 

 

Сталий розвиток вітчизняного страхового посередництва неможливий  

без розуміння змісту економічних, фінансових та правових відносин, які 

виникають між суб’єктами, що його реалізують. Еволюція становлення 

фінансово-правового забезпечення страхового посередництва безпосередньо 

пов’язана з розвитком самого страхового ринку, його вдосконаленням та 

розширенням, а отже, детермінантами, які вплинули на його розвиток.  

Кінцевим і основоположним завданням здійснення регулювання 

страхового посередництва є забезпечення виконання прямими страховими 

посередниками умов договору перед страхувальниками за будь-яких обставин. 

Щодо непрямих страхових посередників, регулювання у даній площині має 

передбачати визначення правил і умов їх функціонування, які, в тому числі, 

охоплюють сертифікацію та встановлення вимог відносно рівня їх кваліфікації.  

Регулювання страхового посередництва органами державної влади 

передбачає використання прямих та не прямих (опосередкованих/ринкових) 

методів впливу. Опосередковані або ринкові методи, охоплюють сукупність 

заходів, що реалізуються державою у сфері податків, тарифів, цін, інвестицій, 

грошей та кредитів. Безпосереднє або пряме регулювання страхового 

посередництва реалізується через закони і фінансово-правові акти відносно  

нагляду за їх діяльністю [80, c.87].  

Досвід розвинених країн вказує на те, що окрім загального страхового 

законодавства, звичайною практикою є прийняття спеціалізованого фінансово-

правового забезпечення функціонування страхових посередників (насамперед 

прямих). Інформація щодо цього, наведена у  табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1 

Законодавче забезпечення страхового посередництва у окремих 

європейських країнах  

Країна 
Національні фінансово-
правові акти у сфері 

страхового посередництва 

Дата впровадження 
(діє з :) 

Данія Закон «Про посередництво у 
страхуванні» № 362 від 19 травня 2004 р. 

Ісландія Закон «Про посередництво у 
страхуванні» 

№ 32 від 11 
травня 2005 р. 

Латвія 
Закон «Про діяльність 
страхових та перестрахових 
посередників» 

№ 190 від 
27 листопада 2007 р. 

Мальта Закон про діяльність страхових 
посередників № 487 від 1 жовтня 2006 р. 

Норвегія Закон «Про страхове 
посередництво» № 41 від 1 січня 2006 р. 

Польща Закон «Про страхове 
посередництво» 

від 22 травня 2003 р. (Журнал законів № 
124, пункт 1154 зі змінами) 

Словацька 
Республіка 

Закон «Про страхових та 
перестрахових посередників» 

№ 340/2005 
від 1 вересня 2005 р. 
 

Іспанія 
Закон «Про посередництво у 
приватному страхуванні та 
перестрахуванні» 

26/2006 від 17 липня 2006 р. 

Швеція 

1. Закон «Про посередництво в 
страхуванні»; 
2. Положення «Про 
посередництво в страхуванні» 

1. № 405 2005р.  
2. №411 2005 р.  
 

Бельгія 

Закон «Про посередництво в 
страхуванні та перестрахуванні 
та розподіл страхування» 
 

Від 27 березня 1995 р. змінено Законом від 
22 лютого 2006 р. 
Королівський указ від 25 березня 1996 р. 
Про виконання Закону від 27 березня 1995 
р. (Змінено Королівським указом від 26 
листопада 2006 р.). 

Чеська 
Республіка 

Закон «Про страхових 
посередників та про незалежних 
оцінювачів збитків 
(аджастерів)» 

№ 38/2004 від 1 січня 2005 р. 

Фінляндія Закон «Про посередництво в 
сфері страхування» № 570/2005 від 1 вересня 2005 р. 

Джерело: складено за даними [211] 

 

Як видно з наведеного зарубіжного досвіду, попри наявність єдиних для 

всіх країн ЄС Директив, що регулюють сферу страхового посередництва, у 

переважної їх більшості у даній сфері є національні законодавчі акти. Даними 
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законами регулюється діяльність не лише прямих страхових посередників, але 

й в окремих країнах перестрахових посередників, та навіть непрямих страхових 

посередників. Виходячи з цього, дослідження вітчизняного законодавчого та 

фінансово-правового забезпечення страхового посередництва є об’єктивно 

обумовленим. Це дасть змогу визначити особливості його розвитку протягом 

того, чи іншого періоду, і у підсумку зрозуміти, діяльність яких страхових 

посередників є законодавчо врегульованою, а які напрями нагляду у даній сфері 

потребують термінового вдосконалення.  

З метою глибшого розуміння процесів та детермінант які вплинули на 

теперішній стан вітчизняного страхового посередництва, здійснимо 

періодизацію становлення його фінансово-правового забезпечення. 

На нашу думку, умовно, еволюцію фінансово-правового забезпечення 

страхового посередництва можна відобразити через наступні часові межі: 

1. Первинний етап – з 1991-1996 рр.;  

2. Етап становлення – з 1996-2001 рр.; 

3. Етап розвитку – з 2001-2014 рр.; 

4. Інтеграційний етап – з 2014- до теперішнього часу [61, c.26]. 

Передумови становлення страхового посередництва були закладені ще 

до набуття Україною незалежності. Поряд з тим, комплексне законодавче 

забезпечення не лише страхового посередництва, але й усього страхування було 

відсутнє, адже Укрдержстрах, який в Україні був монополістом у сфері 

страхування не мав фактичної самостійності, а тому, окремі законодавчі норми  

не були потрібні. Також, нормативні документи видавали самі установи 

Держстраху та Укрдержстраху [140]. 

На момент набуття Україною незалежності, серед всього переліку 

страхових посередників існували лише страхові агенти. Вони могли бути 

фізичними особами, які здійснювали діяльність на умовах трудового договору, 

або юридичними особами, для яких це не був основний вид діяльності 

(залізниця, туристичні агенції, тощо) [74, c.61]. У даний період, роль страхових 



93 
 
посередників, по суті, виконували самі страхові компанії, які продавали 

продукти зарубіжних страховиків.   

Першим фінансово-правовим актом який певним чином визначив зміст 

діяльності страхових посередників у незалежній Україні став Декрет Кабінету 

Міністрів України «Про страхування» від 10.05.1993 р. [127]. У статті 14 

Декрету вперше було визначено, що страхові компанії можуть продавати свої 

продукти через страхових агентів та брокерів. Також, окреслювався зміст їх 

функціонування. Визначались і специфічні вимоги до діяльності страхового 

брокера, які полягали у необхідності сповіщення Комітету у справах нагляду за 

страховою діяльністю про бажання здійснювати дані страхові послуги. Ще 

однією особливістю Декрету була заборона діяльності від імені іноземних 

страхових компаній (окрім випадків передбачених міжнародними договорами).  

Протягом досліджуваного періоду, практично була відсутня нормативно-

правова база яка б регулювала діяльність непрямих страхових посередників. 

Поряд з тим, прийняття Кодексу торговельного мореплавства України від 

23.05.1995 р. № 176/95-ВР сприяло визначенню змісту діяльності диспашерів 

[54]. Так у статті 288 Кодексу визначено, що диспашери встановлюють 

наявність загальної аварії та здійснюють розрахунок відносно розподілу по ній.  

Первинний етап становлення фінансово-правового забезпечення 

страхового посередництва тривав до 1996 р. – моменту прийняття базового 

Закону України «Про страхування». Проте, попри недосконалість Декрету 

Кабінету Міністрів України «Про страхування» від 10.05.1993 р. саме він заклав 

основи для подальшого розширення фінансово-правової бази регулювання 

страхових посередників на наступному етапі, який тривав з 1996 -2001 рр. 

Також, протягом первинного періоду було окреслено зміст діяльності деяких  

непрямих страхових посередників, а саме диспашерів. 

Другий етап формування фінансово-правової бази страхового 

посередництва можна вважати етапом становлення, адже саме в цей період 

було прийняте базове законодавство та велика кількість фінансово-правових 

актів, які протягом тривалого періоду (або навіть до тепер) регулюють 
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функціонування страхових посередників. Насамперед, це стосується двох 

Законів України, які регулюють дану сферу: Закону України «Про страхування» 

від 07.03.1996 р. [128] та Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. [129]. 

Прийняття Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 р. [128]  

стало ключовим для всього страхового ринку, адже саме він, заклав засади 

функціонування страхових посередників на всі подальші роки, аж до сьогодні. 

Даний Закон, який прийшов на зміну Декрету Кабінету Міністрів України «Про 

страхування» від 10.05.1993 р. значно розширив розуміння змісту страхового 

посередництва [127]. До тепер, це єдиний законодавчий акт, в якому окреслено 

базові характеристики страхових посередників та навіть деталізовано їх види 

(хоч і обмежено). На відміну від Декрету, також виокремлено новий вид 

страхових посередників – перестрахові брокери. Поряд з тим, як і раніше у 

Декреті, у Законі, виділено лише прямих страхових посередників: страхових 

(перестрахових) брокерів та агентів [128]. При цьому, непрямі страхові 

посередники не розглядаються.  

Щодо Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» то в ньому визначаються відносини, які формуються 

між різними його суб’єктами в процесі функціонування та надання фінансових 

послуг [129].  

Відносно регулювання сфери страхового посередництва у Законі 

наводиться визначення змісту фінансового посередництва у загальному 

розумінні, проте без відмежування страхового посередництва. Також, не 

виокремлюються із загального переліку фінансових і страхові посередники 

[129]. Тому не наводиться і їх класифікація. Підсумовуючи, слід відмітити, що 

такий Закон щодо сфери страхового посередництва є досить обмеженим і 

стосується лише загальних умов функціонування фінансових посередників на 

ринках фінансових послуг.  

Даний період також характеризувався прийняттям спеціалізованих 

фінансово-правових актів щодо регулювання процесу функціонування окремих 
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страхових посередників, основним серед яких, на нашу думку, слід вважати 

Постанову Кабінету Міністрів «Про порядок провадження діяльності 

страховими посередниками» від 18.12.1996 р. № 1523 [124]. Згідно даної 

Постанови, вперше були введені суттєві обмеження відносно функціонування 

страхових брокерів та агентів. Відповідні обмеження наведено у табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Обмеження накладені на страхових агентів та брокерів згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів «Про порядок провадження діяльності страховими 

посередниками» 

Обмеження діяльності 
страхових агентів Обмеження діяльності страхових брокерів 

- зобов’язання перераховувати 
страхові платежі на рахунок 
страхової компанії протягом 
двох робочих днів; 
- договір страхування має бути 
оформлений не пізніше ніж 
через 1 робочий день з 
моменту надходження 
страхового платежу від 
страхувальника;  
- щодекадне подання страховій 
компанії відомостей про 
укладенні страхові договори та 
одержані страхові платежі 
 

- заборона провадження діяльності іншої ніж 
посередництво на страховому ринку; 
- заборона укладання угоди з однією 
страховою компанією у розмірі більше ніж 
35% суми одержаних за рік страхових 
платежів від загальної кількості договорів 
страхування, що були укладені; 
- для брокера-юридичної особи квартальний 
розмір одержаних страхових платежів мав 
бути меншим ніж сплачений ним статутний 
фонд;  
- договір страхування мав набувати чинності 
не пізніше ніж через 1 день після 
надходження страхового платежу; 
- для брокера-фізичної особи квартальний 
розмір страхових платежів мав бути меншим 
ніж 625 мін. заробітних плат 

Джерело: складено за [124] 

 

Такі дії можна пояснити тим, що починаючи з 1996 р. розпочався процес 

упорядкування діяльності самих страховиків, що, в свою чергу, призвело до 

необхідності врегулювання щільно пов’язаних з ними страхових посередників, 

до яких належали насамперед страхові агенти та у меншій мірі брокери.  

Враховуючи, що діяльність страхових брокерів передбачає їх 

виокремлення від страховика, закономірним в даному контексті було прийняття 
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Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування діяльності 

страхових брокерів» від 29 квітня 1999 р. [108]. У даній Постанові, вперше, 

досить детально було визначено основні вимоги до функціонування страхових 

брокерів. Серед таких вимог найбільш суттєвими можна вважати сертифікацію 

та їх віднесення до Єдиного державного реєстру. Саме цим фінансово-правовим 

актом вперше було визначено, що страхові брокери мають володіти переліком 

знань для провадження власної діяльності, які б дозволили скласти відповідний 

кваліфікаційний іспит та одержати сертифікат, необхідний для провадження 

діяльності. 

Ще однією ключовою зміною було запровадження реєстру страхових 

брокерів. З цим також була пов’язана ще одна вимога щодо щоквартального 

звітування про стан балансового звіту, звіту про прибутки та збитки, а також 

інших звітів визначених Державним регулятором. У випадку, якщо страховий 

брокер не надавав інформацію про власну діяльність протягом визначеного 

терміну, Державний регулятор видавав припис про усунення порушень, а його 

порушення, в кінцевому випадку могло призвести до виключення з державного 

реєстру, а отже і припинення брокерської діяльності. 

 Всі зазначенні у Постанові положення більш деталізовано було подано у 

іншому фінансово-правовому акті, прийнятому у 1999 р. – Наказі Комітету у 

справах нагляду за страховою діяльністю «Про затвердження інструкції про 

порядок сертифікації страхових брокерів, ведення державного реєстру 

страхових брокерів та регулювання їх діяльності» №78 від 26.10.1999 р. [127]. 

Щодо страхових агентів, то вимоги до їх діяльності в даний період були 

значно меншими (див. табл. 2.2.) ніж до брокерів, цим пояснюється і 

відсутність окремих спеціальних підзаконних актів, які б додатково регулювали 

їх діяльність. 

На досліджуваному етапі, хоч і обмежено, проте почало формуватися 

фінансово-правове підґрунтя діяльності деяких непрямих страхових 

посередників. Була прийнята Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Типового положення про організацію діяльності аварійних 
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комісарів» №8 від 5 січня 1998 р. [121]. Відповідною Постановою визначався 

зміст діяльності аварійного комісара, його права та обов’язки, а також 

окреслювались обставини та причин за яких він мав діяти.  

Отже, протягом розглянутого періоду було закладено підвалини 

подальшого розвитку вітчизняного страхового посередництва, що 

забезпечувалось прийняттям ряду законів та спеціалізованих фінансово-

правових актів. Поряд з тим, незважаючи на окреслення базових вимог 

відносно функціонування прямих страхових посередників, все одно ряд питань 

залишався невирішеним. Серед таких питань насамперед було фінансово-

правове регулювання непрямих страхових посередників. Як і у попередньому 

періоді, вони наводились епізодично, лише у поодиноких фінансово-правових 

актах. Таким чином, на кінець другого періоду, у фінансово-правовому полі 

перебували лише аварійні комісари та диспашери. Фінансово-правова база 

забезпечення діяльності аварійних комісарів стосувалась з’ясування причин, які 

призводили до виникнення страхового випадку та масштабу збитку при аварії, а 

диспашерів – визначення наявності загальної аварії та здійснення розрахунку 

по її розподілу.   

Також, невирішеними були питання функціонування страхових агентів, 

адже спеціалізований фінансово-правовий акт, який би регулював їх діяльність 

окремо від брокерів був відсутній.  

Наступним етапом еволюції фінансового-правового забезпечення 

страхового посередництва можна вважати період з 2001 до 2014 рр., протягом 

якого було прийнято ряд підзаконних актів, які значно вплинули на розвиток та 

розширення сфери страхового посередництва.  

Слід відмітити, що протягом розглянутого періоду не були прийняті нові 

або спеціалізовані закони у сфері страхового посередництва. Щодо фінансово-

правових актів, то саме в цей період, почало формуватися відповідно 

нормативне поле діяльності окремих непрямих страхових посередників.   

Зміни, які відбувались у даному періоді насамперед були пов’язані зі 

створенням Державного регулятора у сфері фінансових послуг (Указ 
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Президента України «Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових 

послуг» від 11.12.2002 р. № 1153/2002) [109], що завершило тривалий період 

невизначеності щодо сфери регулювання та контролю страхових посередників.  

Протягом зазначено періоду (у 2005 р.) втратила чинність прийнята у 

попередньому періоді Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

впорядкування діяльності страхових брокерів» від 29 квітня 1999 р. [228]. 

Натомість, були оновлені фінансово-правові акти щодо функціонування 

страхових посередників. Прийнято Розпорядження Держфінпослуг «Про 

затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів 

і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів» від 

28.05.2004 р. № 736 [116] та Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження 

Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових 

брокерів» від 4.08.2005 р. № 4421 [119]. До обох Розпоряджень з моменту їх 

прийняття вносились численні правки, поряд з тим, до тепер вони є чинними, а 

отже, саме на їх основі здійснюється регулювання функціонування страхових, а 

також перестрахових брокерів у теперішній час.   

Тривалий період недостатньо врегульованою залишалась сфера взаємодії 

страхових посередників зі страховиками-нерезидентами. З метою окреслення 

вимог до такої діяльності було прийнято Розпорядження Держфінпослуг «Про 

затвердження Порядку та вимог щодо здійснення посередницької діяльності на 

території України з укладання договорів страхування зі страховиками-

нерезидентами» від 25.10.2007 р. № 8170, яке є чинним до тепер [120].  

Окрім регулювання страхових брокерів, протягом розглянутого періоду 

суттєві зміни відбулись і у сфері фінансово-правового регулювання страхових 

агентів. Так, протягом 2013 р., було прийнято одразу два вузькоспеціалізованих 

Розпорядження Нацкомфінпослуг у відповідній сфері: «Про затвердження 

Порядку реєстрації страхових агентів, які мають право здійснювати 

посередницьку діяльність з обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів, у Моторному 

(транспортному) страховому бюро України» від 18.04.2013 № 1270 [118] та 
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«Про затвердження Кваліфікаційних вимог до страхових агентів, необхідних 

для здійснення посередницької діяльності з обов’язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» 

від 23.07.2013 № 2401 [114].  

Також, вперше почали прийматись підзаконні акти, які деякою мірою 

регулювали діяльність непрямих страхових посередників. Дані щодо цього 

наведено у табл. 2.3.  

Прийняття нових підзаконних актів дозволило визначити зміст діяльності 

окремих непрямих страхових посередників. Однак, здебільшого, згадування 

про деяких з них (диспашерів, андерайтерів) у законодавчих актах стосувалось 

виконуваних ними функцій, тоді як фінансово-правових актів, які б 

окреслювали зміст їх діяльності на страховому ринку було замало і вони 

стосувались лише аварійних комісарів та актуаріїв. Крім того, згадування про 

окремих непрямих фінансових посередників у законодавчих та нормативно-

правових актах до тепер взагалі відсутні. До них зокрема належать аджастери 

та сюрвеєри.  

Таким чином, протягом періоду розвитку (з 2001 до 2014 рр.) було 

прийнято ряд законів та фінансово-правових актів, які заповнили прогалини у 

сфері регулювання насамперед прямих страхових посередників – страхових 

(перестрахових) брокерів та агентів. Щодо непрямих страхових посередників, 

то до тепер, діяльність деяких з них взагалі не регулюється, а інших – потребує 

значного вдосконалення в контексті змін, що відбулись у останні роки. 

Зазначені зміни обумовили необхідність виокремлення четвертого етапу 

становлення фінансово-правового забезпечення страхового посередництва, 

який розпочався з 2014 р. і триває до тепер. Враховуючи те, що Україна взяла 

курс на повне зближення з ЄС, зокрема, в аспектах фінансово-правового 

забезпечення страхового посередництва, необхідним є дослідження 

законодавства ЄС, з тим, щоб адаптуватись до положень викладених у ньому.  
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Таблиця 2.3 

Зміст фінансово-правового забезпечення діяльності непрямих страхових 

посередників України протягом 2001-2014 рр. 
Вид непрямого 
страхового 

посередника відносно 
якого було прийнято 
фінансово- правовий 
чи законодавчий акт 

Фінансово-правовий або 
законодавчий акт Аспект регулювання 

Актуарії 

Розпорядження Держфінпослуг «Про 
затвердження Кваліфікаційних вимог 
до осіб, які можуть займатися 
актуарними розрахунками» 

від 08.02.2005 № 3519 [113] 

Визначено перелік осіб які 
можуть здійснювати  
актуарні розрахунки та 
вимоги до їх кваліфікації  

Аварійні комісари 

Розпорядження Держфінпослуг «Про 
затвердження Порядку залучення 
Моторним (транспортним) страховим 
бюро України аварійних комісарів, 
експертів або юридичних осіб, у 
штаті яких є аварійні комісари чи 
експерти, для визначення причин 
настання страхових випадків та 
розміру збитків» від 23.02.2006 р. № 
5417 [117] 

Встановлено порядок за 
яким МТСБУ залучає 
аварійного комісара, з метою 
встановлення причин які 
спричинили страховий 
випадок та визначення 
розмірів збитків 

Закон України «Про обов’язкове 
страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних 
транспортних засобів» від 
01.07.2004 № 1961-IV [122] 

Окреслено окремі аспекти 
діяльності та функції, які 
вони виконують у контексті 
оцінки пошкоджень 

Розпорядження Держфінпослуг «Про 
затвердження Кваліфікаційних вимог 
до осіб, які здійснюють діяльність з 
визначення причин настання 
страхового випадку та розміру 
збитків (аварійних комісарів)» від 
19.05.2011 р. № 285 [112] 

Затверджено вимоги до 
кваліфікаційного рівня осіб 
які визначають причини 
страхового випадку та  
встановлюють розміри 
збитків пов’язаних з цим  

Андерайтери 

Закон України «Про особливості 
страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою» 
від 09.02.2012 р. № 4391-VI [123] 

Визначено зміст 
андерайтингу та його 
значення у сфері 
страхування сільськогоc-
подарської продукції 

Диспашери 

Кодекс торговельного мореплавства 
України від 23.05.1995 р. № 176/95-
ВР [54] 

Окреслено зміст діяльності 
та встановлено, що 
диспашери визначають 
наявність загальної аварії та 
здійснюють розрахунок 
відносно розподілу по ній 

Джерело: складено за даними [113; 117; 122; 112; 123; 54] 
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Проблематика страхового посередництва, як на рівні окремих країн, так і 

ЄС як об’єднання, знаходить своє вираження у спільних Директивах та 

Рекомендаціях ЄС. Етапи еволюції фінансово-правового забезпечення 

страхового посередництва в ЄС наведено на рис. 2.1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Еволюція фінансово-правового забезпечення страхового 

посередництва на рівні ЄС  

Джерело: складено за [183; 29; 167; 165] 

 

У контексті подальшого транспортування у вітчизняну практику 

фінансово-правового забезпечення страхового посередництва на рівні ЄС, 

звертає на себе увагу саме остання з Директив №2016/97/ЄС від 20.01.2016 р. 

[29]. Це пов’язано з тим, що у даній Директиві вперше змінено об’єкт 

регулювання. Раніше ним були окремі страхові посередники, тоді як на тепер 

він розповсюдився на всіх суб’єктів через яких може реалізовуватись страховий 

продукт (страховиків, туристичні компанії, банківські установи) [76, c.129].  

Такий підхід для вітчизняної практики є надзвичайно актуальним, поряд 

з тим, фінансово-правове забезпечення даної сфери відсутнє. Тому, на нашу 

думку, запровадження положень нової Директиви не лише обумовлюється 

потребою виконання зобов’язань перед ЄС, але й об’єктивною необхідністю 

Директива  
№77/92/ЄЕС від 

13.12.1976 р. 

Регулювала заходи спрямовані на забезпечення 
свободи підприємницької діяльності в сфері надання 
послуг страховими агентами та брокерами 

Рекомендація 
Комісії №92/48/ЄЕС 
від 18.12.1991 р. 

	

Сприяла зближенню положень національних 
фінансово-правових актів відносно реєстрації та 
професійності страхових посередників до одного рівня 

Директива  
№2002/92/ЄС від 

9.12.2002 р. 

Була покликана скоординувати положення 
національних нормативно-правових актів відносно 
професійних вимог та реєстрації страхових 
посередників 

Директива 
№2016/97/ЄС від 

20.01.2016 р. 

Окреслює діяльність суб’єктів, які можуть продавати 
страхові продукти незалежно від каналів збуту: 
страхових компаній, операторів банкострахування, 
турагентів, компаній з оренди автомобілів 
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адаптації вітчизняного фінансово-правового середовища у сфері страхового 

посередництва до рівня розвинених країн. 

Зіставлення положень нової Директиви ЄС з наявною вітчизняною  

фінансово-правовою базою забезпечення страхового посередництва наведено у 

табл. 2.4.  

Таблиця 2.4  

Компаративний аналіз положень нової Директиви ЄС та  

фінансово-правових засад страхового посередництва в Україні 

Директива ЄС №2016/97/ЄС Фінансово-правові та законодавчі акти 
України щодо страхового посередництва  

Суб’єкти, які є предметом регулювання 
Страхові (перестрахові) брокери, агенти, 
дистриб’ютори страхових продуктів у 
широкому значенні (страхові компанії та 
процесійні посередники (банки, туристичні 
компанії, транспортні компанії, поштові 
компанії, тощо)), Інтернет-ресурси (веб-
сайти) через які здійснюється продаж, 
порівняння цін або співставленні іншої 
подібної інформації  

Страхові (перестрахові) брокери, агенти, 
окремі непрямі страхові посередники: аварійні 
комісари, актуарії, андерайтери, диспашери  

Вимоги до кваліфікації та сертифікації 

Вимога щодо забезпечення високого рівня 
кваліфікації всіх дистриб’юторів страхових 
продуктів: страхових (перестрахових) 
посередників, штатних працівників 
страхових і перестрахових компаній,  
шляхом щонайменше 15 годинного 
навчання, з обов’язковим підтвердженням 
рівня професійної підготовки відповідним 
сертифікатом. Для процесійних 
посередників передбачено необхідність 
здійснення страхування професійної 
відповідальності  

- Вимога підтвердження кваліфікації 
брокерів (стосується керівництва), через 
отримання свідоцтва (сертифіката) 
установленого зразка;  
- Вимоги до кваліфікації страхових агентів, які 
здійснюють діяльність у сфері ОСЦПВВНТЗ;  
- Рівень спеціальної підготовки аварійних 
комісарів підтверджується Кваліфікаційним 
свідоцтвом, особи, які його одержали внесено 
по спеціального переліку Нацкомфінпослуг. 
Термін навчання від 72 до 196 годин; 
- Кваліфікаційні вимоги до актуаріїв 
передбачають одержання свідоцтва на 
необмежений термін або терміном на 3 роки у 
сфері страхування життя чи інших видів 
страхування  

Професійність та етика у страховому посередництві  
Встановлено, що незалежно від каналу 
реалізації страхового продукту, страховий 
посередник має бути чесними, 
справедливими і виконувати професійні 
обов’язки, з метою забезпечення інтересів 
страхувальників 

Кодекс професійної етики страхових 
посередників України встановлює 
зобов’язання страхових брокерів та агентів по 
відношенню до всіх суб’єкті страхового ринку 

Джерело: складено за даними [29; 124; 114; 113; 112; 53; 165] 
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Як видно з наведених у табл. 2.4. даних, нова Директива ЄС 

№2016/97/ЄС містить ширший спектр аспектів регулювання страхових 

посередників ніж національне законодавство [29]. Окрім окреслених напрямів, 

є також такі, які взагалі не висвітлюються у вітчизняних фінансово-правових 

актах. Так згідно даної Директиви, питання винагороди страхового посередника 

має бути узгоджене ще до укладання відповідного договору страхування. Таким 

чином, страхувальнику має бути надана інформація відносно статусу продавця 

(дистриб’ютора страхової послуги), а також розміру винагороди, яку він 

одержує. Відповідні аспекти укладання страхового договору у вітчизняних 

фінансово-правових актах не регулюється [29]. 

Ще одним напрямом, який також не регулюється у вітчизняному 

законодавстві, проте висвітлений у новій Директиві є перехресний продаж. У 

випадку, якщо страховий продукт виступає в якості однієї зі складових іншого 

продукту чи послуги, клієнт, який його купує повинен бути проінформований 

про можливість придбання кожного з компонентів (зокрема страховки) окремо. 

При цьому, має надаватись інформація щодо всіх компонентів договору, умов 

його виконання та вартості [29]. 

Враховуючи зазначене, можна зробити висновок про те, що 

запровадження положень нової Директиви значно посилить вітчизняне 

фінансово-правове забезпечення страхового посередництва. З іншого боку, 

одним з основних завдань адаптації вітчизняного законодавства до норм ЄС є 

здійснення заходів спрямованих на лібералізацію ринків фінансових послуг. Це 

також стосується і страхового ринку, про що свідчить стаття 125 підрозділу 6 

«Фінансові послуги» Угоди про асоціацію з ЄС, в якій, серед інших, 

виокремленні фінансові послуги, які підлягають лібералізації. До таких послуг 

у межах страхового ринку віднесено: 

1. пряме страхування (у тому числі, спільне): 

a) life-страхування; 

b) non-life-страхування. 

2. перестрахування та ретроцесія; 
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3. посередництво у страхуванні, в тому числі, брокерські та агентські 

послуги;  

4. допоміжні відносно страхування послуги, у тому числі: надання 

консультацій, актуарні послуги, послуги оцінювання ризиків та вирішення 

претензій [152]. 

Україна підписала Угоду про Асоціацію з ЄС, чим зобов’язалась 

привести вітчизняне законодавства до його норм (acquis «спільного доробку» 

ЄС), у тому числі, у сфері страхового посередництва [129]. 

Так у статті 133 Угоди визначено розуміння України наблизити 

вітчизняне законодавство до вимог ЄС, у тому числі, у сфері надання різних 

видів фінансових послуг, до яких належать і страхові послуги. При цьому 

визначено що такі заходи мають бути поступовими, проте розпочинатись з 

моменту підписання Угоди [152].  

Відповідно до Додатку XVII «Нормативно-правове наближення», 

положення, що наводяться у Регламентах, Рішеннях чи Директивах ЄС мають 

поступово стати складовою частиною вітчизняного законодавства [30]. При 

цьому, Регламенти та Рішення мають стати частиною вітчизняного 

законодавства безпосередньо. Щодо Директив, то компетентні національні 

органи можуть самостійно визначати форму та спосіб імплементації.  

Для кожної зі сфер фінансових послуг визначено власний графік адаптації 

вітчизняного законодавства до фінансово-правових актів ЄС. У Доповненні 

XVII-2 «Правил що застосовуються до фінансових послуг» окремо наведено 

графік наближення вітчизняного законодавства до вимог ЄС у сфері 

страхування загалом та страхового посередництва зокрема [165, c. 34].  

Графік адаптації Рекомендацій та Директив ЄС у сфері страхового 

посередництва наведено у табл. 2.5.  

На момент підписання Угоди про асоціацію існувало два нормативно-

правових акти ЄС, відповідно до яких діяли страхові посередники: 

Рекомендація Європейської Комісії від 18 грудня 1991 р. щодо страхових 

посередників 92/48/ЄЕС [167] та Директива № 2002/92/ЄС Парламенту та Ради 
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ЄС від 9 грудня 2002 р. про посередництво у страхуванні [183]. Виходячи з 

положень Додатку XVII «Нормативно-правове наближення» відносно обох 

фінансова-правових актів, компетентні органи в Україні могли самостійно 

визначати в якій формі та в який спосіб буде здійснюватися імплементація [30]. 

Таблиця 2.5 

Етапи адаптації вітчизняного законодавства до фінансово-правових актів 

ЄС у сфері страхового посередництва 

Фінансово-правовий акт ЄС Терміни адоптації  
вітчизняного законодавства 

Основні фінансово-правові акти у сфері страхового посередництва 
Рекомендація Європейської Комісії від 18 
грудня 1991 р. щодо страхових посередників 
92/48/ЄЕС [167] 

Потреба у законодавчих ініціативах 
відсутня 

Директива № 2002/92/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 9 грудня 2002 р. про 
посередництво у страхуванні [183] 

Впровадження положень Директиви має 
бути реалізовано протягом 2-х років з 
моменту коли Угода про асоціацію набула 
чинності 

Дотичні до сфери страхового посередництва фінансово-правові акти 

Директива № 2009/138/ЄС Парламенту та 
Ради ЄС від 25 листопада 2009 р. про 
початок і ведення діяльності у сфері 
страхування та перестрахування [125] 

Впровадження положень Директиви має 
бути реалізовано протягом 4-х років з 
моменту коли Угода про асоціацію набула 
чинності (окрім статті 127 та 17с, які 
мають бути запроваджені протягом 8 
років) 

Директива № 2009/103/ЄС Парламенту та 
Ради ЄС від 16 вересня 2009 р. щодо 
страхування від цивільної відповідальності 
по відношенню до використання 
автотранспортних засобів та забезпечення 
виконання зобов’язань щодо страхування 
такої відповідальності [168] 

Впровадження положень Директиви має 
бути реалізовано протягом 2-х років з 
моменту коли Угода про асоціацію набула 
чинності (окрім статті 9, положення якої 
мають бути запроваджені протягом 8 
років) 

Директива Ради ЄС № 91/674/ЄЕС від 19 
грудня 1991 р. про річну і консолідовану 
звітність страхових компаній [166] 

Впровадження положень Директиви має 
бути реалізовано протягом 4-х років з 
моменту коли Угода про асоціацію набула 
чинності 

Джерело: складено за даними [167; 183; 125; 168; 166; 165] 
 

На момент підписання Угоди про асоціацію існувало два нормативно-

правових акти ЄС, відповідно до яких діяли страхові посередники: 

Рекомендація Європейської Комісії від 18 грудня 1991 р. щодо страхових 

посередників 92/48/ЄЕС [167] та Директива № 2002/92/ЄС Парламенту та Ради 
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ЄС від 9 грудня 2002 р. про посередництво у страхуванні [183]. Виходячи з 

положень Додатку XVII «Нормативно-правове наближення» відносно обох 

фінансова-правових актів, компетентні органи в Україні могли самостійно 

визначати в якій формі та в який спосіб буде здійснюватися імплементація [30]. 

Поряд з тим, за період що пройшов з дати підписання Угоди про 

асоціацію з ЄС, у фінансово-правовому забезпеченні страхового посередництва 

ЄС відбулись суттєві зміни. Це було пов’язано з прийняттям Директиви № 

2016/97/ЄС про дистрибуцію у страхуванні, яка вступила в силу 23 лютого 2016 

р. скасувавши попередню Директиву № 2002/92/ЄС [29].  

При змінах законодавства ЄС, як зазначено у статті 3 Додатку XVII 

Угоди про асоціацію з ЄС передбачено механізм перехідних положень [30]. 

Спочатку, ЄС має проінформувати у письмовій формі Україну, а також Комітет 

з торгівлі, щодо введення нових законодавчих актів або змін у законодавстві 

певного сектора економіки, у даному випадку, у сфері страхового 

посередництва. На другому етапі, Комітет з питань торгівлі, протягом 3-х 

місяців додає у Доповнення нові чи змінені нормативно-правові акти ЄС. З 

даного моменту, Україна має зробити відповідні зміни у національному 

законодавстві. Таким чином, адаптація вітчизняного законодавства до вимог 

нової Директиви є перспективою подальших декількох років. 

Підсумовуючи, слід відмітити, що періодизація фінансово-правового 

забезпечення страхового посередництва дала можливість визначити сфери, які 

врегульовані найбільше і найменше. Візуалізацію досліджених етапів подано на 

рис. 2.2.  

Дослідження фінансово-правового забезпечення страхового 

посередництва дозволяє отримати наступні висновки: 

- необхідність аналізу фінансово-правової та законодавчої бази страхового 

посередництва обумовлена потребою визначення детермінант, які визначали 

його розвиток протягом тривалого періоду та окреслити подальші перспективи 

даної сфери страхового ринку; 
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Рис. 2.2. Візуалізація етапів періодизації становлення, розвитку та 

подальших перспектив вдосконалення фінансово-правового забезпечення 

страхового посередництва  

Джерело: авторська розробка 

 

- з’ясовано, що незважаючи на значний прогрес у врегулюванні окремих 

питань страхового посередництва, суттєвий пласт проблем все ще залишається 

невирішеним, що насамперед пов’язано з відсутності спеціалізованого 

законодавства у даній сфері, яке є наявним у багатьох розвинених країнах. 
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Перехідний етап до виконання положень нової 
Директиви ЄС №2016/97/ЄС 

Транспортування положень Директива ЄС №2016/97/ЄС 
у вітчизняне законодавства 



108 
 
- здійснено періодизацію становлення фінансово-правового забезпечення 

страхового посередництва, що дозволили виокремити 4 етапи: первинний, 

становлення, розвитку та інтеграційний. З’ясовано, що на кожному з етапів 

проблематика страхового посередництва ставала все більш актуально, що 

відображалось у розширенні напрямів регулювання, за різними видами 

страхових посередників;   

- аналіз кожного з етапів дав розуміння того, що комплексне фінансово-

правове забезпечення страхового посередництва відсутнє. Підтвердження цього 

є те, що діяльність окремих страхових посередників регулюється одночасно 

Законами України, численними Розпорядженнями Державного регулятора та 

окремими Постановами Кабінету Міністрів, натомість, згадування про інших 

(окремих непрямих страхових посередників) взагалі відсутні;  

- розширення інтеграційних процесів, які перейшли в активну фазу після 

підписання Угоди про асоціацію з ЄС вимагає значних змін і у фінансово-

правовому забезпеченні страхового посередництва. Проаналізовано основні 

етапи еволюції Директив ЄС у сфері страхового посередництва, що дало змогу 

з’ясувати напрями, які визначались ключовими на кожному з них;  

- з метою визначення стану, в якому на тепер знаходиться фінансово-

правове забезпечення страхового посередництва, проведено компаративний 

аналіз його положень з положеннями нової Директиви ЄС №2016/97/ЄС, який 

дав можливість з’ясувати перспективні для України напрями розвитку у даній 

сфері.  
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2.2. Сучасні тенденції розвитку прямого страхового посередництва 

 

Формування ефективного фінансово-правового забезпечення є однією з 

детермінант майбутнього зростання сегменту прямого страхового 

посередництва. Згідно наведеної нами класифікації, до прямих страхових 

посередників належать страхові (перестрахові) брокери та агенти.  

Страхові брокери являють собою страхових посередників, які діють 

окремо від страхових компаній і можуть надавати перестрахові послуги. 

Потенційно, вони спроможні відігравати суттєву роль на страховому ринкові 

України. Щодо страхових агентів, то даний вид страхових посередників, як 

показав ретроспективний аналіз, взагалі був першим, який виник на момент 

утворення України, як незалежної держави. 

Діяльність прямих страхових посередників, незважаючи на їх наявне 

функціонування ще з 1990-х рр., була недостатньо врегульованою [140]. 

Об’єктивна інформація щодо кількості таких страхових посередників та обсягів 

зібраних ними премій з’явилась у 2000-х рр., тобто після створення 

Держфінпослуг.  

Розвиток прямого страхового посередництва був безпосередньо 

пов’язаний і обумовлювався детермінантами, які впливали на страхові 

компанії, як базис страхового ринку. Аналіз фінансово-правового забезпечення 

дав розуміння того, що створення єдиного Державного регулятора завершило 

процес урегулювання хаотичного функціонування страхового ринку у 1990-х 

роках. Виходячи з цього, закономірним є те, що вдосконалення регулювання та 

встановлення нових вимог призвело до виходу з ринку значної більшості 

страхових компаній, неспроможних адаптуватись до нових змін. Розвиток 

страхового ринку у наступні роки повинен був супроводжуватись стрімким 

зростанням кількості прямих страхових посередників, що мало призвести до 

розширення його інфраструктури. Поряд з тим, на практиці, в Україні такі 

процеси не відбулись.  
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Досвід розвинених зарубіжних країн свідчить про те, що прямі страхові 

посередники, як брокери, так страхові агенти відіграють значну роль у 

дистрибуції страхових продуктів. Розглянемо значення страхових брокерів у 

продажах страхових продуктів загалом та за напрямами «life» і «non-life». 

Данні щодо цього наведено у табл. 2.6.  

Таблиця 2.6 

Канали продажу страхових продуктів (прямий та через страхових 

брокерів) у окремих країнах Європи у 2015 р. (у %) 

Країни 

Прямий продаж 
Загалом 

прямий продаж 
у загальній 
структурі 
дистрибуції 

Продаж через 
страхових 
брокерів 

Загалом 
продаж через 
брокерів у 
загальній 
структурі 
дистрибуції 

life non-life life non-life 

Італія 10 10 5 - 10 10 
Франція 20 33 35 10 22 18 
Бельгія 18 20 20 36 50 60 
Німеччина - 9 5 30 27 25-30 
Великобританія 20 30 44 60 50 35 
Естонія 10 22 30 10 22 50 
Болгарія 20 20 10 20 50 45 
Мальта - 36 15 - 27 40 

Джерело: складено за [217, c.11; 204] 
 

Як видно з наведених у табл. 2.6. даних, кожній з розглянутих країн 

характерна власна специфіка дистрибуції страхових продуктів. Поряд з тим, 

очевидною є велика роль у даних процесах саме прямих страхових 

посередників, зокрема страхових брокерів [63, c. 85]. Загалом, сумарний 

відсоток продаж через страхових брокерів та агентів у розглянутих країнах 

значно випереджає показники прямого продажу. 

Щодо специфіки кожної окремої країни, то слід відмітити, що страхові 

брокери, як канал дистрибуції страхових продуктів значно випереджає прямі 

продажі у Бельгії (у сфері «life» – страхування у 2 рази, «non-life» – 2,5 рази) та 

Великобританії (у сфері «life» – страхування у 3 рази, «non-life» – 1,7 рази) 

[204]. 
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Розглянемо специфіку вітчизняної системи прямого страхового 

посередництва та визначимо роль страхових брокерів та агентів на страховому 

ринку. Для цього, насамперед, проаналізуємо сучасний стан розвитку 

страхових брокерів в Україні.  

Зарубіжний досвід діяльності страхових брокерів свідчить про їх велику 

присутність на страхових ринках цих країн. Кількість страхових брокерів у 

таких країнах вираховується тисячами. Щодо України, то незважаючи на 

вдосконалення фінансового-правового регулювання у даній сфері, а також 

покращення регулятивних вимог, їх кількість не зростає, а залишається на 

стабільно низькому рівні  (рис. 2.3).   

 
Рис 2.3. Динаміка зміни кількості страховиків та страхових брокерів у 

2003-2017 рр. в Україні (од.) 

Джерело: складено за [47] 

  

Відповідно до наведених на рис. 2.3 даних видно, що зв’язок між 

коливаннями кількості страховиків та страхових брокерів відсутній. Так, з 2003 

до 2009 рр. кількість страховиків зросла на 114, тоді як страхових брокерів, 

зменшилась на 20 [47]. 
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Дослідження сучасних тенденцій функціонування прямих страхових 

посередників неможливе без урахування специфічних умов, в яких 

здійснювався розвиток страхового ринку загалом та страхового посередництва 

зокрема. Виходячи з цього, на нашу думку, доцільно виокремити специфічні 

особливості функціонування страхових брокерів за умов наявних протягом 

останнього десятиріччя криз: 2008-2009 рр. та 2014-2016 рр. 

Так під час кризи, що тривала з 2008 р. до 2009 р. кількість страховиків та 

страхових брокерів зросла, після чого, по її завершенню, спостерігалась 

тенденція до зменшення кількості страховиків, яка ще більше посилилась під 

час останньої кризи 2014-2016 рр. Поряд з тим, динаміка коливань кількості 

страхових брокерів залишається відносно стабільною протягом всього періоду 

починаючи з 2008 р., за виключенням 2014 та 2015 рр., коли відбулось стрімке 

зменшення їх кількості до 51 (найменшого значення за досліджений період).  

Загалом, починаючи з загострення кризових явищ у 2008 р. і до початку 

2018 р., кількість страховиків скоротилась на 175, тобто темпи падіння склали 

приблизно 160%. Поряд з тим, за цей же період, кількість страхових брокерів 

практично не змінилась [47]. 

Все це свідчить про відсутність безпосереднього зв’язку між змінами 

кількості страховиків та страхових брокерів, а отже, в Україні наявні значні 

дисбаланси на страховому ринку, які входять у протиріччя із загальною 

логікою розвитку відповідного ринку у розвинутих країнах.  

Ще одним підтвердженням даного висновку є показники зіставлення 

кількості страхових брокерів та страховиків починаючи з 2003 р. Вони 

вказують на те, що кількість страхових брокерів, порівняно зі страховими 

компаніями є замалою [47]. Данні щодо цього наведено у табл. 2.7. 

Показники табл. 2.7 свідчать про те, що у 2003 та 2004 рр. на 1 страхову 

компанію припадала найбільша кількість страхових брокерів – 0,22 та 0,2 

брокери відповідно. Дещо наблизився до даного рівня показник 2017 р., який 

становив 0,19. Поряд з тим, таке зростання було зумовлене не збільшенням 

кількості страхових брокерів, а зменшенням кількості страховиків. Найнижчим, 
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значення даного показника було під час кризи 2008-2009 рр. і з того часу, до 

2016 р. залишалось на стабільно низькому рівні – у межах 0,12-0,14.  

Таблиця 2.7 

Динаміка зміни співвідношення страховиків та страхових брокерів 

протягом 2003-2017 рр. 

Роки Співвідношення кількості 
страхових брокерів до страховиків 

Співвідношення кількості 
страховиків до страхових 

брокерів 
2003 1:4,46 1:0,22 
2004 1:4,96 1:0,2 
2005 1:5,77 1:0,17 
2006 1:6,13 1:0,16 
2007 1:6,86 1:0,14 
2008 1:8,22 1:0,12 
2009 1:7,85 1:0,12 
2010 1:7,73 1:0,13 
2011 1:7,41 1:0,13 
2012 1:6,9 1:0,14 
2013 1:7,27 1:0,14 
2014 1:7,49 1:0,13 
2015 1:7,08 1:0,14 
2016 1:5,44 1:0,17 
2017 1:5,25 1:0,19 
Джерело: власні розрахунки на основі [47]  
 

Щодо відношення кількості страховиків до страхових брокерів, то 

протягом усіх розглянутих років воно залишалось стабільно високим. 

Найменшою, кількість страхових компаній до 1 страхового брокера була у  

2003 р. (4,46), тоді як найбільшою у 2008 та 2009 рр. – 8,22 та 7,85. Високі 

показники 2008-2009 рр. пояснюються зменшенням кількості страхових 

брокерів, що найперше було пов’язано зі скрутним становищем страхових 

компаній, які за умов загострення кризових явищ залучали значно менші обсяги 

страхових премій. Це стало причиною зміни маркетингових підходів та 

часткової відмови від продажу через страхових брокерів. Протягом всіх 

наступних років, до 2016, радикальних змін у даному напрямі не відбувалось і 

на 1 страхового брокера припадало більше 7 страхових компаній. 
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Починаючи з 2016 р. наявною є тенденції до покращення, що 

відображається у зменшенні даного показника до 5 страхових компаній на 1 

страхового брокера. Станом на 2017 р. на 1 страхового брокера припадає 5,25 

страхових компаній. Таке покращення поряд з тим, не характеризує ситуацію 

як позитивну. Це обумовлено стабільно низькою кількістю страхових брокерів 

у порівнянні з розвиненими країнами. 

Враховуючи те, що Україна обрала євроінтеграційний напрямок розвитку, 

на нашу думку, доцільно розглянути статистичні показники окремих 

розвинених європейських країн, що дасть змогу оцінити ступінь розвитку 

вітчизняного прямого страхового посередництва. Статистичні дані щодо 

відношення кількості страховиків та страхових брокерів у окремих країнах ЄС 

наведено у табл. 2.8.   

Таблиця 2.8 

Показники співвідношення страховиків до кількості страхових брокерів у 

високорозвинених країнах ЄС у 2015-2016 рр. 

 Країни 
Кількість 
страховиків 

Кількість 
страхових 
брокерів 

Співвідношення 
кількості  

страховиків до 
кількості 
страхових 
брокерів 

Співвідношення 
кількості  
страхових 
брокерів до 
кількості 
страховиків 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Німеччина 539 534 46600 46700 1:86,5 1:87,45 1:0,012 1:0,011 
Франція 285 274 22818 23260 1:80,1 1:84,9 1:0,012 1:0,011 
Іспанія 263 231 4921 5108 1:18,7 1:22,1 1:0,053 1:0,045 
Італія 220 215 5752 5723 1:26,15 1:26,62 1:0,038 1:0,037 
Нідерланди 271 225 5325 5225 1:19,65 1:23,22 1:0,051 1:0,043 
Португалія 79 73 23100 21805 1:292 1:298,7 1:0,0034 1:0,0033 
Польща 57 62 1315 1367 1:23 1:22 1:0,043 1:0,045 
Україна 361 310 51 57 1:0,14 1:0,17 1:7,08 1:5,44 

Джерело: складено та розраховано на основі [173; 207; 208; 227; 196; 191; 

221; 237; 216; 233; 232; 185]  

 

Наведені у табл. 2.8. дані по найбільш розвиненим країнам, які входять до 

складу ЄС свідчать про те, що на одного страховика припадають десятки 
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страхових брокерів. Найбільшим серед проаналізованих країн таке 

співвідношення було в Португалії, де на 1 страховика припадає близько 290 

страхових брокерів [191]. Також, більше 80 страхових брокерів припадає на 

одного страховика у Німеччині та Франції [173; 221; 237]. Щодо оберненого 

показника співвідношення кількості страхових брокерів до кількості 

страховиків, то найменшим серед розглянутих країн даний показник є у 

Португалії, натомість найбільшим у Іспанії та Нідерландах [207; 208; 185].  

Примітним також є поступове збільшення кількості страхових брокерів 

майже у всіх розглянутих країнах (окрім Італії та Нідерландів), при цьому, 

кількість страхових компаній скорочується. Все це призводить до того, що у 

динаміці порівняння 2015 та 2016 рр., співвідношення страхових брокерів, які 

припадають на 1 страхову компанію, зросло.  

Виходячи з наведених даних очевидно, що кількість страхових брокерів у 

порівнянні з кількістю страховиків в Україні є недостатньою  

[200, c. 80]. Поряд з тим, кількість страхових брокерів сама по собі, ще не 

свідчить про їх активність та значення у дистрибуції на страховому ринкові. З 

метою визначення кількісних та якісних показників у комплексному поєднанні, 

необхідно дослідити: 

- динаміку кількості договорів страхування укладених страховими 

брокерами, а також частки винагороди та страхової премії, які припадають на 

один договір страхування; 

- частку страхових премій у сукупному обсязі залучених страховими 

компаніями премій на ринку; 

- структуру залучених страховими брокерами премій відповідно до їх 

поділу за формами укладання договорів страхування та видами страхування.  

З метою визначення активності страхових брокерів протягом останніх 

років розглянемо динаміку кількості укладених за їх допомогою договорів 

страхування, починаючи з 2008 р. Данні щодо цього наведено на рис. 2.4.  
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Рис. 2.4. Кількість договорів страхування, укладених страховими  

брокерами із страховими компаніями-резидентами та нерезидентами протягом 

2008-2017 рр. в Україні (од.) 

Джерело: складено за [46] 
 
Зменшення кількості укладених страховими брокерами договорів з 

вітчизняними страховими компаніями вказує на значне зниження їх активності. 

Відповідне падіння розпочалось ще під час кризи 2008-2009 рр. і загострилось 

за роки останньої кризи 2014-2016 рр. При цьому, найменша кількість 

договорів була укладена у 2014 р. та 2015 р. – 2527 та 2116 відповідно.  

Загалом, незважаючи на позитивну динаміку останніх років, кількості 

укладених договорів у період з 2008 по 2017 рр. зменшилась у 2,8 рази. З 

іншого боку, наявними є тенденції до зростання кількості укладених 

страховими брокерами договорів зі страховиками-нерезидентами. Загалом, 

протягом розглянутого періоду їх кількість збільшилась у 10,7 рази [46]. Попри 

вкрай малу кількість таких договорів, динаміка зростання свідчить про 

тенденції розвитку даного напряму. 
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З метою оцінки ролі брокерів на страховому ринку визначимо частку 

премій залучених ними у 2008-2017 рр. 

Таблиця 2.9 

Страхові платежі (премії чи внески), отримані страховими компаніями-

резидентами та нерезидентами згідно з договорами страхування, укладеними за 

допомогою страхових брокерів у 2008-2017 рр. в Україні (у млн. грн. та %) 

Роки 

Страхові 
премії 
загалом  

(млн. грн.) 

Страхові премії залучені через 
страхових брокерів 
страховиками  

(млн. грн.) 

Частка страхових премій залучених 
страховиками через страхових 

брокерів (у %) 

2008 24008,6 42,311 0,176 
2009 20442,1 32,7427 0,16 
2010 23081,7 42,3582 0,18 
2011 22693,5 29,9199 0,13 
2012 21508,2 30,1467 0,14 
2013 28661,9 84,3814 0,29 
2014 26767,3 67,6131 0,25 
2015 29736,0 101,6745 0,34 
2016 35170,3 92,6974 0,26 
2017 43431,8 134,6259 0,31 

Джерело: складено та розраховано на основі [47; 46] 

 

Згідно наведених у табл. 2.9 даних, простежується тенденція до 

хаотичного коливання розмірів залучених страховиками премій через 

страхових брокерів. При цьому, закономірність або певний зв’язок з кризовими 

явищами відсутній.  

Звертає на себе увагу позитивна динаміка останніх років, особливо у 2017 

р. коли розміри залучених через страхових брокерів премій сягнули 134,6 млн. 

грн., що є найбільшим показником за останнє десятиріччя [11]. У цілому, 

починаючи з 2008 р., обсяги страхових премій які залучили страхові брокери 

зросли у 3,2 рази, що безперечно є позитивним явищем [46]. Поряд з тим, 

непрогнозований характер зміни даного показника не дає можливості 

передбачати подальші зміни у напрямі його зростання чи навпаки, падіння. 

Досить наочним з точки зору характеристики активності страхових 

брокерів на ринку є показник, який відображає частку премій, що припадають 
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на 1 укладений договір страхування. Динаміка зміни даного показника у 2008-

2017 рр. наведена на рис. 2.5.  

 
Рис. 2.5. Динаміка зміни розміру страхових премій одержаних 

страховками-резидентами та нерезидентами, що припадає на 1 договір 

страхування укладений брокерами у 2008-2017 рр. в Україні (тис. грн.)  

Джерело: складено за [46] 
 

Щодо розміру страхових премій одержаних страховими компаніями-

резидентами та які припадають на 1 договір страхування укладений страховими 

брокерами, то починаючи з 2012 р. простежується чітка тенденція до зростання. 

Поряд з тим, такі зміни здебільшого були викликані не стільки збільшенням 

обсягів залучених премій, скільки зменшенням кількості договорів 

страхування, які укладались страховими брокерами. Попри це, дані зміни 

загалом можна вважати позитивними, адже вони свідчать про те, що 

зменшується кількість дрібних страхувальників, які відповідно укладали 
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договори страхування на невеликі суми. Натомість, зростає роль крупних 

клієнтів, які укладають договори страхування зі значними розмірами премій. 

Дещо іншими є тенденції щодо премій одержаних страховиками-

нерезидентами, що припадають на 1 договір страхування укладений брокерами. 

В останні роки кількість таких договорів суттєво зросла, хоч і залишається 

занизькою. Саме незначна кількість укладених договорів є основною причиною 

того, що на 1 договір страхування припадають більші порівняно зі 

страховиками-резидентами обсяги страхових премій. 

З метою окреслення основних напрямів діяльності страхових брокерів, 

доцільно також розглянути динаміку співвідношення залучених страховими 

брокерами премій відповідно до форм страхування. Динаміка зміни 

статистичних даних щодо цього у 2008-2017 рр. наведена на рис. 2.6. 

 

Рис. 2.6. Динаміка зміни структури залучених страхових премій за 

формами страхування у 2008-2017 рр. в Україні (у %)  

Джерело: складено за [46] 
 

Дослідження структури залучених страхових премій за формами 

страхування у 2008-2017 рр. дозволяє зробити висновок про абсолютне 

переважання премій залучених на добровільній основі (90 і більше %). 
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Виключенням може слугувати лише 2013 р. коли частка зібраних страховими 

брокерами премій за договорами обов’язкового страхування перевищила 50%.  

Задля розуміння на яких видах страхування найбільше спеціалізуються 

страхові брокери в Україні, розглянемо частки зібраних ними премій у 

загальній структурі. 

Таблиця 2.10 

Структура страхових премій, які було зібрано страховими брокерами за 

видами страхування у 2008-2017 рр. в Україні (у %) 

Роки 
Види добровільного страхування 

Обов’язкове 
страхування Життя Особисте 

страхування 
Майнове 
страхування 

Страхування 
відповідальності 

2008 0,0019 5,23 71,17 14,9 8,73 
2009 0,58 31,42 48,5 10,8 8,66 
2010 0,82 16,7 66,75 5,8 9,9 
2011 1,32 13,37 68,47 6,5 10,32 
2012 1,8 19,57 66,1 8,67 3,86 
2013 0,79 24,8 16,21 2,53 55,67 
2014 1,1 52,66 39,38 2,1 4,74 
2015 1,16 59,67 31,17 4,4 3,83 
2016 1,96 78,16 11,55 6,94 1,39 
2017 0,99 85,44 7,17 4,73 1,67 

Джерело: розраховано за даними [46] 
 
 
Показники табл. 2.10 вказують на тенденції зміни структури страхових 

премій, що залучались страховими брокерами. Так протягом розглянутого 

періоду стрімко зросла частка залучених страхових премій у сфері особистого 

страхування. Найбільшими, темпи такого зростання стали починаючи з 2014 р., 

після чого, обсяги залучених премій страховими брокерами за відповідним 

видом страхування лише зросли. Загалом, частка залучених премій у сфері 

особистого страхування починаючи з 2008 р. зросла у 16,3 рази (з 5,23% у 2008 

р. до 85,44% у 2017 р.) [12;11]. 

Суттєві зміни відбулись також відносно частки залучених премій 

страхових брокерів у сфері майнового страхування. Починаючи з 2008 р. частка 

страхових премій, що залучались страховими брокерами у загальній структурі 

зменшилась у 9,9 рази (з 71,17% у 2008 р. до 7,17% у 2017 р.) [12;11]. Найбільш 
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стрімко дані процеси постерігались у сфері майнового страхування (особливо у 

2016 р. та 2017 р.). 

Також, звертає на себе увагу значне скорочення частки страхових премій 

залучених страховими брокерами у сфері страхування відповідальності – у 3,15 

рази (з 14,9% у 2008 р. до 4,73% у 2017 р.) [12; 11]. 

Стабільно низькою протягом розглянутого періоду (не більше 2% у 

загальній структурі) залишається частка страхових премій брокерів у сфері 

страхування життя. Поряд з тим, такі тенденції пояснюються невисоким рівнем 

страхових премій у даній сфері страхування загалом (не більше 8% у загальній 

структурі залучених премій). Щодо зв’язку між динамікою валових страхових 

премій та премій залучених брокерами у сфері страхування життя, то  

порівняно з 2008 р., попри занизькі абсолютні показники, простежується 

динаміка зростання (рис. 2.7). 
 

 
 

Рис. 2.7. Динаміка валових премій та премій одержаних страховими 

брокерами у сфері страхування життя у 2008-2017 рр. в Україні (млн. грн.) 

Джерело: складено за [46] 
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Звертає на себе увагу відсутність зв’язку між змінами валових страхових 

премій у сфері страхування життя та преміями залученими страховими 

брокерами. Так, зокрема, зниження валових страхових премій у даній страховій 

сфері у 2009-2010 рр. та 2014-2015 рр. не вплинуло на обсяги страхових премій 

залучених брокерами. Незважаючи на незначні показники, загалом, можна 

констатувати наявність позитивних тенденцій зростання динаміки абсолютних 

значень страхових премій у сфері страхування. 

 Задля окреслення довгострокових тенденцій розвитку страхових брокерів 

необхідно розглянути обсяги винагороди, які вони отримують. Для цього, на 

нашу думку, доцільно дослідити два показника: частку страхової винагороди 

брокерів у структурі одержаних ними страхових премій та розміри страхової 

винагороди, які припадають на 1 договір страхування укладений брокерами. 

Динаміку зміни зазначених показників у 2008-2017 рр. наведено у табл. 2.11. 

Таблиця 2.11 

Динаміка зміни показників страхової винагороди у 2008-2017 рр. в 

Україні (у тис. грн. та %) 
Роки 

Розмір 
страхової 
винагороди, 
(тис. грн.) 

Частка 
винагороди у 
страхових 
преміях 
залучених 

брокерами (у %) 

Розміри страхової 
винагороди, яка 

припадає на 1 договір 
страхування укладений 
брокерами на користь 
страховика-резидента 

(тис. грн.) 

Розміри страхової 
винагороди, яка 

припадає на 1 договір 
страхування укладений 
брокерами на користь 
страховика-нерезидента 

(тис. грн.) 
2008 4495,4 10,62 0,74 61,6 
2009 3171,1 9,68 0,62 49,83 
2010 3619 8,54 0,81 114,85 
2011 2707,4 9,05 0,55 443 
2012 2309,4 7,66 1,55 66 
2013 4791,9 5,68 2,78 68,92 
2014 3672,35 5,43 2,81 11,44 
2015 5157,93 5,07 4,54 31,76 
2016 4897,67 5,99 3,12 59,82 
2017 9819,2 7,29 4,34 0,35 

Джерело: розраховано за даними [46] 
 

Аналізуючи наведені показники, слід відмітити тенденції до зростання 

розмірів винагороди страхових брокерів одержаних від страховиків резидентів 

та нерезидентів у абсолютному вираженні. Найбільший розмір винагороди 
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протягом розглянутих років, страхові брокери одержали у 2017 р. На нашу 

думку, така стрімка зміна може бути частково обумовлена збільшенням 

активності страхових брокерів і залученням ними суттєвішого обсягу страхових 

премій. Поряд з тим, з 2016 по 2017 рр. темпи зростання страхових премій 

склали 145,2%, тоді як розміри страхової винагороди за цей же період 

збільшились у 2 рази [11; 13]. Також, саме у 2017 р. вперше починаючи з  

2012 р. частка винагороди брокерів у страхових преміях перевищила 7%, що 

загалом є негативною тенденцією адже встановлення брокерами зависокої 

тарифної ставки може призвести до зменшення кола потенційних 

страхувальників [11]. Таким чином, дані дії з боку страхових брокерів можуть 

свідчити про відсутність перспективної стратегії подальшого розвитку і їх 

спрямованість на максимізацію прибутків у короткостроковій перспективі.   

Щодо розміру страхової винагороди, яка припадає на 1 договір 

страхування укладений брокерами на користь страховика-резидента то слід 

відмітити поступове зростання значення даного показника. Такі зміни 

насамперед були пов’язані за скороченням числа укладених страхових 

договорів. Виключенням може слугувати 2017 р., коли за умов зростання 

кількості укладених договорів (у порівнянні з 2016 р.) зросла і частка 

винагороди, що припадала на 1 укладений договір страхування [11; 13].  

Відсутня закономірність у змінах показників розміру страхової 

винагороди, яка припадає на 1 договір страхування укладений брокерами на 

користь страховика-нерезидента. Це пов’язано з незначною кількістю 

договорів, які укладаються та відповідно невеликими обсягами страхової 

винагороди.  

Аналіз розвитку страхових брокерів протягом останнього десятиріччя, 

дозволяє констатувати, що показники, які характеризують їх діяльність не були 

сталими, при чому, це не залежало від загальних тенденцій на ринку, про що, 

зокрема, свідчить відсутність зв’язку між змінами кількості страхових брокерів 

та страховиків. Поряд з тим, безперечно позитивним є хоч і повільне, проте 

зростання розміру страхових премій залучених даними страховими 
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посередниками, що дозволяє припустити можливість майбутніх перспектив їх 

розвитку.  

Окремим видом прямих страхових посередників є перестрахові брокери. 

Проаналізуємо ключові показники їх діяльності та тенденції розвитку протягом 

останніх років. Для цього, насамперед, доцільно розглянути динаміку зміни 

кількості укладених перестрахових договорів із перестраховими резидентами та 

нерезидентами на користь перестрахувальників (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8. Динаміка кількості укладених брокерами договорів 

перестрахування із перестраховими компаніями-резидентами та нерезидентами 

на користь перестрахувальників у 2008-2017 рр. в Україні (од.)  

Джерело: складено за [46] 

 

Кількість укладених брокерами договорів перестрахування протягом 

дослідженого періоду залишалась відносно стабільною, без стрімких коливань. 

Поряд з тим, розглядаючи кількість договорів укладених брокерами із 

перестраховиками-резидентами та нерезидентами, слід відмітити суттєві зміни. 

Так якщо у 2008 р. частка укладених договорів перестрахування з 

перестраховими компаніями-нерезидентами складала 26,1%, то у 2017 р. вона 

зросла до 68,2%, тобто у 2,6 рази [11; 12]. Така тенденція загалом є 

позитивною, адже свідчить про зростання активності перестрахових брокерів у 
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контексті їх співпраці з перестраховиками-нерезидентами, з метою покращення 

рівня диверсифікації ризиків.  

Зростання ролі перестраховиків-нерезидентів також простежується і щодо 

перестрахових премій. Так досліджуючи частку премій одержаних 

перестраховиками за договорами перестрахування, превалююча роль належить 

перестраховикам-нерезидентам (рис. 2.9).    

 
Рис. 2.9. Структура перестрахових премій отриманих перестраховими 

компаніями-резидентами та нерезидентами відповідного до договорів 

перестрахування, укладених брокерами на користь перестрахувальників у 2008-

2017 рр. в Україні (у %)  

Джерело: складено за [46] 

 

Як видно з наведеного рис. 2.9, починаючи з 2008 р. частка перестрахових 

премій отриманих перестраховими компаніями-резидентами зменшилась у 20 

раз (з 32,19% у 2008 р. до 1,6% у 2017 р.) [11; 12]. Натомість, починаючи з  

2012 р., частка перестрахових премій отриманих перестраховими компаніями-

нерезидентами стабільно сягала 98%, а в окремі роки (2015-2016 рр.) і 99%  

[13; 14]. 
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Щодо абсолютних значень залучених перестраховими брокерами премій 

загалом (резидентів та нерезидентів), то у 2008-2017 рр. їх розміри зросли у 4,1 

рази (з 263284,8 тис. грн. у 2008 р. до 1077034,2 тис. грн. у 2017 р.) [11; 12], як і 

розмір премій на 1 договір перестрахування укладений брокерами (рис. 2.10). 

 
Рис 2.10. Динаміка змін у обсягах перестрахових премій одержаних 

перестраховими компаніями-резидентами та нерезидентами, що припадає на 1 

договір перестрахування укладений брокерами у 2008-2017 рр. в Україні  

(тис. грн.)  

Джерело: складено за [46]  
 

Слід відмітити, що за умов відносно стабільної кількості укладених 

договорів перестрахування, починаючи з 2008 р. розміри перестрахових премій 

на один договір перестрахування укладений брокерами, постійно зростали. 

Найбільшим, цей показник був у 2016 р., коли сягнув 3119,06 тис. грн. на 1 

договір перестрахування [13]. Загалом, починаючи з 2008 р. розмір 

перестрахової премії, що припадав на 1 договір перестрахування зріс у 7,67 

рази, що свідчить про позитивні тенденції у даній сфері діяльності брокерів  

[11; 12].  
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Задля окреслення основних напрямів здійснення діяльності 

перестраховими брокерами, доцільно розглянути структуру перестрахових 

премій за окремими видами страхування. Як видно з наведеної табл. 2.12, 

структура перестрахових премій зібраних перестраховими брокерами за видами 

страхування у період 2008-2017 рр. відрізняється від структури страхових 

премій, які було зібрано страховими брокерами. Так, якщо основна частка 

зібраних страховими брокерами премій припадала на особисте страхування, то 

у сфері перестрахування переважає майнове страхування (від 40 до 65% у 

загальному обсязі залучених перестрахових премій протягом дослідженого 

періоду).  

Таблиця 2.12 

Структура перестрахових премій зібраних перестраховими брокерами за 

видами страхування у 2008-2017 рр. в Україні (у %) 

Роки 

Види добровільного страхування Добровільне 
страхування 

(загалом) 

Обов’язкове 
страхування 

(загалом) Життя Особисте 
страхування 

Майнове 
страхування 

Страхування 
відпові-
дальності 

2008 0,6 0,4 65 16 82 18 
2009 0 0,25 45,48 23,6 69,3 30,7 
2010 0 0,2 39,6 7,4 47,2 52,8 
2011 0 0,2 49,6 5,9 55,7 44,3 
2012 0 0,2 41,4 30 71,6 28,4 
2013 0 0,16 61,72 5,32 67,2 32,8 
2014 0 0,12 56,2 7,1 63,4 36,6 
2015 0 0,08 56,6 10,2 66,9 33,1 
2016 0 0,077 48,77 25,1 74 26 
2017 0 0,03 60 13 73 27 

Джерело: розраховано за [46] 

 

Звертає на себе увагу те, що починаючи з 2009 р. перестрахові премії у 

сфері страхування життя відсутні. Це здебільшого обумовлене низьким рівнем 

розвитку цього виду страхування загалом, а отже і потреби у перестрахуванні.  

Занизьким є рівень залучених перестрахових премій у сфері особистого 

страхування (не більше 0,4% у загальній структурі), причому, спостерігається 

тенденція до його зниження. Починаючи з 2008 р. частка перестрахових премій 

у обов’язковому страхуванні зменшилась у 13,3 рази (з 0,4% у 2008 р. до 0,03% 



128 
 
у 2017 р.) [11; 12]. Отже, можна зробити висновок про занизьку активність 

перестрахових брокерів щодо соціальних видів страхування – особистого та 

страхування життя, що загалом є негативним явищем. 

Розглядаючи діяльність перестрахових брокерів у контексті форм 

страхування, можна відмітити, що на обов’язкове страхування припадає значно 

більший відсоток у загальній структуру залучених перестрахових премій, 

порівняно з добровільним страхуванням. Так у 2017 р. на частку перестрахових 

премій у обов’язковому страхуванні припадало 27%, тоді як у структурі 

страхових премій – 1,67% [11]. Це здебільшого пов’язано з вимогами 

законодавства щодо перестрахування, зокрема тими, що встановлюються для 

членів МТСБУ.  

Таблиця 2.13 

Динаміка зміни показників винагороди за надання послуг 

посередницького характеру у перестрахуванні протягом 2008-2017 рр. в Україні 

(у тис. грн. та %) 

Роки 

Обсяги винагороди 
отримані брокерами від 
перестрахувальників за 
надані посередницькі 

послуги  
 (тис. грн.) 

Перестрахові премії отримані 
перестраховими компаніями-

резидентами та нерезидентами за 
договорами перестрахування, що 
були укладені брокерами на 
користь перестрахувальників  

(тис. грн.) 

Частка винагороди 
у перестрахових 
преміях залучених 
брокерами (у %) 

2008 9232,4 263284,8 3,5 
2009 11992,8 300255,7 4 
2010 10020,0 228211,7 4,4 
2011 19204,8 267920,1 7,16 
2012 15613,6 368905,9 4,23 
2013 17158,4 428112,1 4 
2014 16743,6 354229,3 4,73 
2015 24059,3 832017,0 2,89 
2016 24693,7 1241384,7 2 
2017 27619,6 1 077 034,2 2,56 

Джерело: складено та розраховано за [46] 

Ще одним показником, який характеризує діяльність перестрахових 

брокерів є розмір одержаної ними винагороди за договорами перестрахування 

та її частка у структурі перестрахових премій. Дані щодо цього наведено у табл. 

2.13. 
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Щодо розмірів страхової винагороди, яка припадає на 1 договір 

перестрахування укладений брокерами на користь перестраховика-резидента то 

наявним є їх суттєве зростання (більш ніж у 7 разів). Така тенденція, з одного 

боку була обумовлена скороченням кількості договорів перестрахування, які 

укладались (у 4,36 рази), а з іншого – збільшенням комісійної винагороди 

брокерів по укладеним перестраховим договорам на користь перестраховиків-

резидентів.  

 
Рис. 2.11. Розміри винагороди, що припадають на 1 договір 

перестрахування укладений брокерами на користь перестраховика резидента та 

нерезидента у 2008-2017 рр. в Україні (тис. грн.)  

Джерело: складено за [46] 

 

Подібними є також тенденції щодо розміру страхової винагороди, яка 

припадає на 1 договір перестрахування укладений брокерами на користь 

перестраховика-нерезидентів. Протягом розглянутого періоду вона зросла у 

2,26 рази. Зважаючи на те, що кількість договорів перестрахування укладених 
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на користь перестраховиків-нерезидентів загалом зросла у 1,4 рази, при цьому 

також слід констатувати зростання комісійної винагороди брокерів. 

На основі досліджених особливостей розвитку перестрахових брокерів в 

Україні можна зробити висновок про їх більшу активність порівняно зі 

страховими брокерами. Даний висновок ґрунтується не на кількості укладених 

договорів, а на обсягах залучених премій перестраховиками-резидентами та 

нерезидентами. Так станом на 2017 р. розміри премій одержаних через 

перестрахових брокерів перевищували премії залучені страховими брокерами у 

24,8 рази [11]. Також, значно більшими є і обсяги винагороди перестрахових 

брокерів, які станом на 2017 р. переважали над страховими винагородами у 2,8 

рази. Відмінними також є види діяльності на яких спеціалізуються перестрахові 

брокери. На противагу страховим брокерам, частка страхових премій яких є 

найбільшою у сфері особистого страхування, у частці перестрахових премій 

основні позиції займає майнове страхування. За формами страхування, частка 

обов’язкових договорів перестрахування є значно вищою, що пов’язано з 

особливостями законодавчого регулювання даної сфери, насамперед з метою 

диверсифікації ризиків перестрахувальників.   

Таким чином, розгляд тенденцій розвитку страхових та перестрахових 

брокерів в останні роки дав розуміння значних перспектив подальшого 

розширення їх діяльності. Насамперед це стосується страхування життя, яке по 

суті, залишається поза їх сферою інтересів. Поряд з тим, згідно зарубіжного 

досвіду, страхові брокери можуть виступати одним з потужних каналів 

реалізації даного виду страхових продуктів.  

Третім видом прямих страхових посередників, які функціонують в 

Україні є страхові агенти. На противагу страховим (перестраховим) брокерам їх 

діяльність лише нещодавно стала регулюватись окремими фінансово-

правовими актами (у 2013 р. було прийнято одразу два Розпорядження 

Нацкомфінпослуг) [118; 114]. Дані Розпорядження окреслюють діяльність 

страхових агентів частково. Щодо інших аспектів їх діяльності то вони 

залишаються практично неврегульованими. Згадування про страхових агентів, 
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у контексті характеристики змісту діяльності страхових посередників, взагалі 

зустрічається лише в Законі України «Про страхування» [128].  

Така обмеженість фінансово-правового регулювання страхових агентів 

відобразилась і на їх статистичному висвітленні Державним регулятором. 

Незважаючи на те, що ці страхові посередники існували з моменту виникнення 

України, як незалежної держави, статистична інформація щодо їх кількості 

практично відсутня. Це насамперед пов’язано з тим, що в Україні, страхові 

агенти здебільшого функціонують перебуваючи у штаті самих страховиків, а 

тому, визначити їх кількість на даному етапі, за відсутності нормативно-

правової бази, яка б дозволила ідентифікувати їх як окремі господарюючі 

одиниці, неможливо. Поряд з тим, досвід зарубіжних країн в яких страхові 

агенти, в тому числі, функціонують окремо від страховиків дозволяє 

контролюючим органам визначати їх точну кількість та з’ясовувати, як вони 

впливають на дистрибуцію страхових продуктів. 

Аналізуючи зарубіжний досвід, очевидно, що велика кількості країн через 

страхових агентів реалізує більше страхових продуктів ніж через прямий 

продаж або страхових брокерів (табл. 2.14).  

В окремих країнах ЄС (Італії, Словенії, Португалії, Угорщині), продаж 

через страхових агентів у загальній структурі сягає 60-80%, що відповідно 

свідчить про їх важливість для страхового ринку [204]. При цьому, зокрема в 

Італії частка продажу страхових продуктів через агентів більше ніж їх прямий 

продаж у 17 разів, Німеччині – у 8-9 разів, Португалії у 6 разів, Угорщині та 

Словаччині у 5 разів [217, c. 11; 204].        
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Таблиця 2.14 

Канали продажу страхових продуктів (прямий та через страхових агентів) 

у окремих країнах Європи станом на 2015 р. в Україні (у %) 

Країни 

Прямий 
продаж Прямий продаж 

у загальний 
структурі 
дистрибуції 

Продаж через 
страхових агентів 

Продаж через 
страхових 
агентів у 
загальній 
структурі 
дистрибуції 

life non-
life life non-life 

Італія 10 10 5 10 80 85 
Франція 20 33 35 10 33 35 
Бельгія 18 20 20 9 30 10 
Німеччина - 9 5 50 55 40-45 
Словаччина 40 20 8 60 80 40 
Угорщина 40 70 13 30 20 67 
Болгарія 20 20 10 60 30 45 
Португалія - 9 10 20 55 60 
Словенія 89 30 20 - 60 70 
Мальта - 36 15 11 36 45 

Джерело: складено за [217, c.11; 204] 

 

Аналізуючи роль страхових агентів відповідно до видів страхування, 

можна зробити висновок, що у якості каналу продажу страхових продуктів 

найбільш розповсюджені вони в Італії (частка продажу через агентів у сфері 

«non-life»-страхування перевищує прямі продажі у 8 разів), Німеччині (продаж 

через страхових агентів у сфері «life»- страхування перевищує прямі продажі у 

50 разів, «non-life» – 6,1 рази), Словаччині (продаж через страхових агентів у 

сфері «life»- страхування перевищує прямі продажі у 1,5 рази, «non-life» – у 4 

рази), Болгарії (продаж через страхових агентів у сфері «life»- страхування 

перевищує прямі продажі у 3 рази, «non-life» – 1,5 рази) [204]. 

Статистичні данні щодо окремих європейських країн свідчать про те, що 

їх кількість вираховують у тисячах або навіть десятках тисячах, що свідчить 

про високе розгалуження мережі даних страхових посередників у межах 

страхового ринку (табл. 2.15.).  
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Таблиця 2.15 

Показники співвідношення кількості страховиків та страхових агентів у 

окремих країнах ЄС у 2015-2016 рр. 

Країни 

Кількість 
страхових 
компаній 

Кількість 
страхових 
агентів 

Співвідношення 
кількість 

страховиків і   
страхових агентів 

Співвідношення 
кількість страхових 

агентів і 
страховиків 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Німеччина 539 534 30100 29900 1:55,8 1:56 1:0,018 1:0,018 
Франція 285 274 11696 11643 1:41 1:42,5 1:0,024 1:0,023 
Іспанія 263 231 89530 79487 1:340,4 1:344,1 1:0,003 1:0,003 
Італія 220 215 34416 29831 1:156,4 1:138,75 1:0,006 1: 0,007 
Польща 57 62 17000 16400 1:298,2 1:264,5 1:0,003 1:0,004 
Чехія 55 54 26660 26612 1:484,73 1:492,8 1:0,002 1:0,002 
Джерело: складено та розраховано на основі [173; 207; 208; 227; 196; 221; 

237; 216; 233; 232; 186]  

 

Як видно з наведеної табл. 2.15 найбільшою, кількість страхових агентів з 

поміж розглянутих країн є у Іспанії, Італії та Німеччині  

[207; 208; 196; 221]. Цим, у тому числі, можна пояснити і високу частку даних 

страхових посередників у загальному обсязі реалізованих страхових продуктів. 

Розглядаючи співвідношення страхових компаній та агентів в окремих країнах, 

слід відмітити, що в деяких з них, на одного страховика припадає близько 300 

страхових агентів (у Іспанії та Польщі) [207; 208; 233; 232]. Поряд з тим, за рік, 

це співвідношення дещо скоротилося, що було пов’язано зі зменшенням 

загальної кількості даних страхових посередників. 

Щодо кількості страхових компаній, що припадають на 1 страхового 

агента то відповідні показники залишались практично незмінними. Найнижчим 

з поміж розглянутих країн даний показник був у Іспанії та Польщі, що є 

закономірним враховуючи те, що саме в цих країнах на 1 страхову компанію 

припадала найбільша кількість страхових агентів. 

Попри те, що офіційної статистики щодо кількості страхових агентів в 

Україні не існує, оцінити їх активність можна шляхом аналізу витрат, які 
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несуть страхові компанії при укладанні та пролонгації договорів страхування 

через страхових агентів. Розглянемо динаміку таких витрат у 2008-2017 рр.  

 
Рис. 2.12. Динаміка витрат страхових компаній на винагороду страховим 

агентам пов’язаних з укладанням та пролонгацією договорів страхування у 

2008-2017 рр. (тис. грн.)  

Джерело: складено за [58] 

 

Як видно з наведених на рис. 2.12 даних, з кожним роком витрати на 

винагороду страховим агентам постійно зростають. Протягом дослідженого 

періоду, вони збільшились у 3,22 рази (з 1734299,5 тис. грн. у 2008 р. до 

5581129,4 тис. грн. у 2017 р.) [42; 43]. Це свідчить про велику зацікавленість у 

агентах з боку страхових компаній навіть за умов кризових явищ, які 

спостерігались на страховому ринку (стрімке скорочення кількості страховиків, 

їх доходів та видатків, тощо).  

Поряд з тим, порівнюючи відповідні дані з іншими витратами, зокрема з 

тими, що пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування, 

наявним є поступове зменшення частки витрат на винагороду страховим 

агентам. Так, якщо у 2008 р. частка винагороди страхових агентів становила 

82,2%, то у 2017 р. – 77,6% [42; 43]. 
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Активність страхових агентів за окремими видами страхування також 

можна визначати крізь призму витрат страховиків на винагороду страховим 

агентам за різними видами страхування. Розглянемо динаміку зміни 

відповідних витрат за видами добровільного страхування (non-life-страхування) 

у 2008-2017 рр. (табл. 2.16). 

Таблиця 2.16 

Динаміка витрат страхових компаній на винагороду страховим агентам 

пов’язаних з укладанням та пролонгацією страхових договорів за деякими 

видами добровільного страхування у 2008-2017 рр. в Україні (тис. грн.) 

Роки 

Страхування 
від 

нещасних 
випадків 

 

Страхування 
наземного 
транспорту 

(крім 
залізничного) 

Страхування 
від вогневих 
ризиків та 
ризиків 
стихійних 
явищ 

Страхування 
фінансових 
ризиків 

 

Медичне 
страхування 
(безперервне 
страхування 
здоров’я) 

Всього 

2008 40544,6 418839,3 74391,0 77866,9 12823,7 766678,6 
2009 21472,8 338498,1 57795,3 10413,6 30010,8 607223,5 
2010 40075,0 433759,6 76178,0 7769,9 40186,7 763567,6 
2011 82059,3 486016,5 90183,6 26108,7 51742,9 958439,7 
2012 215133,7 602627,1 96040,2 59747,1 65961,7 1406360,9 
2013 282514,2 681275,4 123534,8 158609,3 75975,4 1792570 
2014 202711,0 554858,7 115400,0 136866,1 91401,7 1563247,1 
2015 95299,5 743785,6 123730,5 115091,3 135474,2 1836372,5 
2016 159423,0 937634,1 242992,3 218083,8 223609,3 2781025,8 
2017 229914,8 1047590,6 252397,3 184689,1 235944,3 2929562,0 

Джерело: складено за даними [58] 

 

Аналізуючи абсолютні показники, простежується тенденція до зростання 

розміру винагороди пов’язаної з укладанням та пролонгацією договорів 

добровільного страхування, які виплачуються страховим агентам як у цілому, 

так і за окремими напрямами. Загалом, витрати страхових компаній на 

винагороду страховим агентам у сфері добровільного страхування, починаючи 

з 2008 р., зросли у 3,82 рази. Щодо окремих напрямів, то у 5,67 рази зросли 

витрати страхових компаній на винагороду страховим агентам у сфері 

страхування від нещасних випадків, у 2,5 рази у сфері страхування наземного 

транспорту, у 3,4 рази при страхуванні вогневих та ризиків настання стихійних 
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явищ та у 2,4 рази при страхуванні фінансових ризиків [42; 43]. Отже, можна 

констатувати, що страхові компанії зацікавлені у функціонуванні страхових 

агентів за всіма напрямами добровільного страхування. Поряд з тим, найбільш 

перспективними є види страхування спрямовані на соціальну сферу (медичне та 

страхування на випадок хвороби), витрати на агентську винагороду за якими 

протягом дослідженого періоду зросли у 18,4 та 9,9 рази відповідно [42; 43].  

З метою глибшого розуміння динаміки витрат страховиків на винагороду 

агентам, доцільно проаналізувати не лише абсолютні, але й відносні показники. 

Для цього, визначимо частку витрат страхових компаній на винагороду 

страховим агентам пов’язаних з укладанням та пролонгацію договорів 

страхування за окремими видами добровільного страхування у структурі 

залучених валових страхових премій (табл. 2.17). 

Таблиця 2.17 

Частка витрат страхових компаній на винагороду страховим агентам пов’язаних 

з укладанням та пролонгаціє договорів страхування за окремими видами 

добровільного страхування у структурі залучених валових страхових премій у 

2008-2017 рр. в Україні (у %) 

Роки 

Страхування 
від 

нещасних 
випадків 

 

Страхування 
наземного 
транспорту 

(крім 
залізничного) 

Страхування 
від вогневих 
ризиків та 
ризиків 
стихійних 
явищ 

Страхування 
фінансових 
ризиків 

 

Медичне 
страхування 
(безперервне 
страхування 
здоров’я) 

Всього 

2008 0,17 1,74 0,3 0,32 0,053 3,19 
2009 0,11 1,66 0,28 0,05 0,15 2,97 
2010 0,17 1,88 0,33 0,034 0,17 3,31 
2011 0,36 2,14 0,4 0,12 0,23 4,22 
2012 1 2,8 0,45 0,28 0,31 6,54 
2013 0,98 2,38 0,43 0,55 0,27 6,25 
2014 0,76 2,07 0,43 0,51 0,34 5,84 
2015 0,32 2,5 0,41 0,39 0,46 6,18 
2016 0,45 2,67 0,69 0,62 0,64 7,91 
2017 0,53 2,41 0,58 0,43 0,54 6,75 

Джерело: розраховано за даними [58] 

Згідно даних табл. 2.17, можна зробити висновок про те, що частка витрат 

страхових компаній спрямована на винагороду страховим агентам пов’язана з 
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укладанням та пролонгацією договорів страхування за окремими видами 

добровільного страхування у структурі валових страхових премій є замалою і за 

всі проаналізовані роки не перевищувала 8% [58]. Також, слід відмітити, що 

попри стрімке зростання абсолютних показників, частка витрат на винагороду 

страховим агентам у напрямі соціального страхування, у відносних значеннях є 

замалою, і протягом всіх розглянутих років не перевищувала 1%. Також слід 

констатувати загальну тенденцію повільного зростання даних показників.  

Щодо динаміки витрат страхових компаній на винагороду страховим 

агентам пов’язаних з укладанням та пролонгацією договорів страхування за 

окремими видами обов’язкового страхування, то у 2008-2017 рр. навіть попри 

значне зменшення у загальній структурі (з 79,1% у 2008 р. до 67,5% у 2017 р.) 

переважає страхування цивільної відповідальності власників транспортних 

засобів [42; 43]. 

У цілому, можна зробити висновок, що навіть попри відсутність 

офіційної статистики щодо кількості страхових агентів, їх значення для 

страховиків з кожним роком зростає, про що, зокрема, свідчить динаміка 

збільшення розмірів їх винагороди. Відповідні тенденції також простежуються 

за всіма основними видами страхування, як обов’язкового, так і добровільного. 

Проведений аналіз дав можливість різнобічно розглянути всі аспекти та 

тенденції, які характеризують розвиток прямого страхового посередництва на 

сучасному етапі. Незважаючи на те, що показники розвитку вітчизняних 

прямих страхових посередників, у порівняні з розвиненими країнами, на 

теперішній час є незначними, спостерігаються і позитивні тенденції, які 

свідчать про зацікавленість ключових суб’єктів страхового ринку у них.  

Однак, як показали результати дослідження, поряд з позитивними 

тенденціями розвитку прямих страхових посередників, наявними також є 

суттєві недоліки у їх регулювання на законодавчому рівні. З метою визначення 

перспектив та слабких сторін характерних для даних страхових посередників 

обґрунтованим, на нашу думку, є проведення SWOT- аналізу їх розвитку  

(табл. 2.18).  
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Таблиця 2.18  

SWOT-аналіз сучасних тенденцій розвитку прямого страхового 

посередництва в Україні 

Сильні сторони Слабкі сторони 
- зростання розміру абсолютних значень 
страхових, а також  перестрахових премій, 
які отримали страховики (перестраховики) 
через страхових (перестрахових) брокерів; 
- зростання кількісних показників страхових 
премій, що залучались страховиками через 
страхових брокерів; 
- скорочення кількості страховиків, що 
припадають на 1-го страхового брокера; 
- зростання розміру премій одержаних 
страховими брокерами у сфері страхування 
життя; 
- зменшення частки винагороди 
перестрахових брокерів у структурі 
перестрахових премій; 
- зростання обсягів витрат страхових 
компаній на винагороду страховим агентам 
за різними видами страхування; 
- збільшення витрат на винагороду страховим 
агентам за соціально орієнтованими видами 
страхування (медичним та страхуванням 
здоров’я на випадок хвороби) 

- відсутність окремих законодавчих актів, які 
б регулювали діяльність прямих страхових 
посередників; 
- недоліки у фінансово-правовій базі 
регулювання діяльності прямих страхових 
посередників; 
- відсутність комплексного фінансово-
правового забезпечення діяльності страхових 
агентів; 
- відсутність комплексної статистики 
діяльності страхових агентів;  
- відсутність комплексної програми розвитку 
прямого страхового посередництва; 
- занизька кількість страхових премій та 
часток премій зібраних через них на користь 
страховика; 
- страхові компанії, мінімізуючи витрати, 
віддають перевагу прямим каналам реалізації 
страхових продуктів, зменшуючи участь 
страхових посередників у даних процесах  

Можливості Загрози 
- збільшення кількості інституціональних 
одиниць страхових (перестрахових) брокерів 
та агентів, з метою зростання їх ролі у 
дистрибуції страхових продуктів; 
- збільшення притоку страхових 
(перестрахових) премій страховиками 
(перестраховиками) через страхових 
(перестрахових) брокерів; 
- покращення стану диверсифікації ризиків 
страховиків на страховому ринку; 
- поширення страхування у різних напрямах 
економіки та соціальної сфери, розвиток 
страхування життя; 
- зменшення асиметрії інформації на 
страховому та ринку фінансових послуг; 
- збільшення показника проникнення 
страхування у економіку загалом; 
- полегшення доступу страховиків та 
страхувальників до сучасних технологій та 
новітніх методів управління ризиками 

- об’єктивні фактори, які пов’язані та 
супроводжують розвиток вітчизняної 
економіки і фінансової сфери;  
- нестабільність внутрішньоекономічного 
розвитку, що зокрема відображається у 
перманентному повторенні кризових явищ; 
- нестабільність соціально-політичного 
середовища у країні; 
- військовий конфлікт, що продовжується на 
Сході України; 
- недостатня диверсифікація економіки; 
- занизька лібералізація економіки; 
- недостатній розвиток інфраструктури ринку 
фінансових послуг; 
- наявність негативних тенденцій на 
страховому ринку спричинених останніми 
фінансовими кризами; 
- занизькі показники проникнення 
страхування у економічну та соціальну 
сфери;  
- недостатній розвиток страхування життя  

Джерело: авторська розробка 
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Проведений SWOT- аналіз дозволяє різнобічно і повно визначати наявні 

переваги, а також окреслювати напрями подальшого вдосконалення діяльності 

прямих страхових посередників. 

Аналіз сучасних тенденції розвитку сфери прямого страхового 

посередництва дав можливість зробити наступні висновки: 

- попри у цілому занизьку роль прямого страхового посередництва на 

страховому ринку України, тенденції останніх років свідчать про поступовий  

розвиток даної сфери, навіть за умов нестабільності, яка спостерігається 

протягом останнього десятиріччя;  

- встановлено, що кількість страхових та перестрахових брокерів є 

замалою, що гальмує подальше зростання обсягів залучених ними страхових 

(перестрахових) премій. Однак, навіть попри наявність негативних факторів, 

протягом дослідженого періоду простежується стала тенденція до зростання 

обсягів залучених ними страхових (перестрахових) премій, що свідчить про 

наявний потенціал майбутнього зростання; 

- проаналізовано активність страхових агентів, у контексті їх діяльності у 

межах страхових компаній. Виявлено динаміку зростання витрат страховиків на 

винагороду страховим агентам, навіть за умов посилення кризових явищ. Все 

це підтверджує значну роль страхових агентів у процесах дистрибуції 

страхових продуктів у межах страхових компаній. Поряд з тим, відсутність 

офіційних статистичних даних щодо всіх аспектів діяльності страхових агентів, 

ускладнює розуміння тенденцій розвитку даного виду страхових посередників; 

- на основі проведеного дослідження, здійснено SWOT-аналіз сучасних 

тенденцій розвитку прямого страхового посередництва в Україні та з’ясовано 

перспективи та перепони, які гальмують данні процеси. Виявлено, що сучасний 

стан та динаміка базових показників, які характеризують розвиток прямих 

страхових посередників вказує на можливості їх подальшого розвитку. До 

слабких сторін, натомість, віднесено фінансово-правове за законодавче 

регулювання, а до основних перепон – загальноекономічну ситуацію в країні.  
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2.3. Система непрямого страхового посередництва у забезпеченні 

сталого розвитку ринку фінансових послуг 

 

У систему непрямого страхового посередництва, відповідно до наведеної 

нами ієрархічної класифікації входять: оцінювачі ризиків (андерайтери та 

сюрвеєри), оцінювачи збитків (аварійні комісари, аджастери, диспашери, 

незалежні експерти), а також спеціалісти з актуарних розрахунків (актуарії) 

[103, c.179]. Слід відмітити, що в Україні, найбільше з поміж означених, на 

рівні фінансово-правового забезпечення розглядаються аварійні комісари та 

актуарії. Поряд з тим, у класифікаторі видів економічної діяльності (КВЕД-

2018) для оцінювачів ризиків та збитків виокремлено КВЕД 66.21 «Оцінювання 

ризиків та завданої шкоди». Відповідні зміни були внесені у 2012 р. з 

прийняттям нового КВЕД-2010 [51]. У попередньому КВЕД-2005 відповідна 

діяльність не виділялась. Отже, можна зробити висновок, що навіть попри 

недостатність законодавчого та нормативно-правового регулювання, розвиток 

непрямого страхового посередництва та різних його видів поступово 

відбувається, що пов’язано з попитом на даних спеціалістів не лише у сфері 

страхування, але й у інших суміжних сферах. 

Розглянемо призначення непрямих страхових посередників у контексті 

забезпечення сталого розвитку не лише страхового, але й ринку фінансових 

послуг. Для цього, насамперед, визначимо сучасні тенденції та місце 

оцінювачів ризиків на вітчизняному страховому та ринку фінансових послуг, до 

яких належать андерайтери та сюрвеєри. 

Андерайтери на страховому ринку України, а абсолютній більшості, 

здійснюють свою діяльність у складі страхових компаній і входять до їх штату. 

Вони відіграють важливу роль у функціонуванні страхових компаній при 

виборі та прийнятті на себе однорідних ризиків або оцінюють необхідні умови 

щодо тих ризиків, які є відмінними від інших. Це дозволяє підтримувати 

однорідність страхового портфеля. Таким чином, ключове призначення 

андерайтера полягає у наданні допомоги страховій компанії у створенні 
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однорідного страхового портфеля, шляхом оцінки ризиків та прийняття їх за 

умов подібності. 

Слід відмітити, що спеціальних фінансово-правових вимог до кваліфікації 

чи сертифікації андерайтерів в Україні не існує. Крім того, в Україні не існує 

вузькоспеціалізованих навчальних програм, які б дозволили опановувати дану 

спеціальність. Поряд з тим, спеціалісти з андерайтингу є затребуваними, що 

пов’язано з їх значною роллю у страхових компаніях. 

Для того щоб визначити значення андерайтерів у сприянні забезпеченню 

сталого розвитку ринку фінансових послуг загалом та страхового ринку 

зокрема, насамперед необхідно розглянути відповідні частини цільового 

ланцюга страхової справи, де необхідна участь андерайтера (рис. 2.13). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.13. Місце андерайтера у ланцюгу створення вартості страхових 

продуктів  

Джерело: складено на основі [203] 

 

Розробка страхового продукту є основою всієї страхової діяльності, а 

тому, залучення андерайтерів у цей процес є важливим. Андерайтери тісно 

співпрацюють з актуаріями для з’ясування профілю кожного типу ризиків, який 

страхова компанія готова прийняти. Профіль ризику визначається шляхом 
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дотримання точних правил андерайтингу, використання спеціальної форми 

заявки та застосування відповідних виключень [203, c.8].  

Андерайтер також відіграє важливу роль на наступному етапі – 

визначення змісту форми заявки, адже через неї він переконується, що в цій 

формі вимагається достатній, але не надмірний обсяг інформації, яка дозволить 

правильно оцінити ризик. Андерайтерами також розробляються питання, які 

стосуються морального ризику. Форма заявки має особливе значення у справі 

про претензії або будь-якому іншому спорі, який може виникнути. Форма 

заявки повинна відповідати юридичним вимогам щодо дискримінації, 

конфіденційності та відповідних законів про захист прав споживачів. Залежно 

від каналу продажів, форма заявки має бути різною.  

Після прийняття заявки наступним і найголовнішим обов’язком 

андерайтера є оцінка ризиків. Саме на цьому етапі андерайтер має довести, чи 

слід страховій компанії брати на себе ризик і якщо так, то якою має бути 

політика управління ним. 

На етапі прийняття ризику андерайтер визначає умови, в яких він має  

прийматись. Після завершення ідентифікації ризиків, андерайтер відносить 

застрахований об’єкт до відповідного класу. Класифікація ризику відповідно до 

класів, дозволяє страховій компанії визначити певну ставку премії, яку слід 

стягнути. Відсутність такої диференціації класів може призвести до того, що за 

окремими страховими полісами встановлюватимуться занадто високі премії, в 

той час як інші, будуть перехресно субсидуватись, оскільки за ними 

стягуватимуться менші премії, ніж фактична вартість страхування. На 

конкурентному ринку, таке перехресне субсидування може призвести до 

значних конкурентних втрат для страхової компанії [187]. 

Як правління компанії, так і регулятори, та перестраховики вимагають 

більшої відповідальності страховиків. Насамперед це стосується компаній зі 

страхування життя, де управління портфелем ризиків є ключовим фактором їх 

фінансової стабільності. Андерайтери відіграють важливу роль в управлінні 

ризиками страхової компанії. Вони беруть участь у: аналізі претензійних вимог; 
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розробці вимог щодо прийняття ризиків; аудиторських перевірках для своїх 

клієнтів; створенні та підтримці керівних принципів чи інструкцій з 

андерайтингу; управлінні ризиками, перестрахуванням та ретроцесією; надані 

та усунені андерайтингових повноважень щодо різних підрозділів 

андерайтингу, і окремих осіб [62, c. 179]. 

Таким чином, виходячи із зазначеного, діяльність андерайтерів 

безпосередньо впливає на продуктивність страхового портфеля. Крім того, 

визначені профілі ризиків надалі використовуються актуаріями при оцінці 

конкретного страхового продукту. Отже, недостатній рівень кваліфікації 

андерайтерів може призвести до неправильної оцінки ризиків портфелю 

страховика, тому, аудит має бути нормою для страхових, перестрахувальних та 

ретроцесійних компаній. Аудит допомагає краще зрозуміти діяльність відділу 

андеррайтингу, і того, як ними використовуються керівні принципи, критерії та 

практики прийняття ризиків. 

Іншим видом страхових посередників, які також здійснюють оцінку 

ризиків у страхування є сюрвеєри. Дані спеціалісти здебільшого виступають 

технічними експертами щодо оцінки ризиків певних об’єктів (у вітчизняній 

практиці насамперед морських судів або вантажу). 

 В Україні правовий механізм їх діяльності практично не розроблений 

адже будь-які спеціальні фінансово-правові акти які б регулювали їх діяльність 

відсутні. Про це також свідчить відсутність виду діяльності з формулюванням 

«сюрвеєрські послуги» у КВЕД [51]. В Україні сюрвеєрська діяльність не 

підлягає ліцензуванню, таким чином, до неї не застосовуються будь-які 

спеціальні умови та вимоги. 

На сьогодні, сюрвеєри досить щільно пов’язані з діяльністю у сфері 

морських перевезень. Існують окремі сюрвеєрські компанії, у штаті яких є 

посади сюрвеєрів, які працюють на підставі посадових інструкцій. З 

урахуванням слабкого розвитку в Україні нормативної бази, яка не регламентує 

надання сюрвейєрських послуг, основним документом стає договір про 

сюрвейерське обслуговуванні або про надання сюрвейєрських послуг. Саме 
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його положення регулюють відповідальність сюрвейера, обсяг зобов’язань, 

повноважень чи робіт. Сюрвеєрські компанії можуть здійснювати офіційну 

оцінку в портах лише за умови укладання договору з адміністрацією. Так, за 

даними Адміністрації Одеського морського порту на тепер нараховується 39 

сюрвеєрських компаній, які уклали відповідні договори [146] (Додаток В). 

Підсумовуючи, слід зазначити, що попри законодавчу неврегульованість, 

на ринку є потреба у відповідних спеціалістах, що пояснюється їх значенням не 

лише для страхових компаній, але й судновласників, фрахтувальників, агентів, 

які визначають збитки, стивідорів.  

Значення оцінювачів ризиків для страхового та ринку фінансових послуг 

та їх сталого розвитку наведено на рис. 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.14. Призначення оцінювачів ризику на страховому та ринку 

фінансових послуг  

Джерело: авторська розробка 

Непрямі страхові посередники, оцінювачі ризиків  
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страхування 

Основна 
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діяльності 

- участь у розробці форми заявки; 
- оцінка ризику по окремому 
договору страхування за класами; 
- прийняття ризику; 
- ризик-менеджмент 
 
	

- огляд об’єкту страхування, виз-
начення його загального стану; 
- оцінка технічного стану об’єкту;  
- оцінка ймовірності настання 
страхового випадку	

Інструменти, що використовуються для досягнення мети 
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- Зменшення ризикових операцій 
страховиків, що сприяє покращенню 
їх фінансового становища; 
- Забезпечення зменшення ризиків 
інших суб’єктів страхового ринку; 
- Розвиток видів страхування, які 
потребують поглибленого аналізу 
ризиків  

- Розвиток інфраструктури ринку 
фінансових послуг; 
- Розширення переліку фінансових 
послуг; 
- Збільшення кількості та якісних 
показників діяльності пов’язаних 
фінансових посередників 
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На противагу страховим посередникам-оцінювачам страхових ризиків, 

діяльність оцінювачів збитків у вітчизняному законодавстві врегульовано 

значно краще. Особливо це стосується аварійних комісарів, щодо діяльності 

яких, прийнято ряд окремих підзаконних актів. 

Аварійні комісари є найбільш розвиненими з поміж інших страхових 

посередників-оцінювачів збитків. Вони є єдиними непрямими страховими 

посередниками, які виокремлено у Законі України «Про страхування» (стаття 

25) [128]. Відповідно до нього, їх призначення на страховому ринкові полягає у 

визначенні обставин, що призвели до виникнення страхового випадку та 

розмірів збитків. 

Основним поштовхом до розвитку аварійних комісарів став прийнятий 

ще у 2004 р. Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів», в якому чітко 

окреслено значення аварійного комісару щодо оцінки збитків [122]. Протягом 

тривалого періоду, потреба у відповідних спеціалістах призвела до їх 

подальшого розповсюдження у інших сферах, зокрема агрострахуванні. 

 У 2012 р. було прийнято Закон України «Про особливості страхування 

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» [123]. Даний Закон, 

практично започаткував субсидування державою агрострахування. А отже, 

держава, по суті, стала учасником страхового процесу у агросекторі. Цим також 

була обумовлена необхідність у незалежних та об’єктивних спеціалістах-

оцінювачах збитків.  

Відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг від 30.10.2012 № 1968 

«Про деякі питання здійснення страхування сільськогосподарської продукції з 

державною підтримкою» зазначено, що саме на аварійних комісарів покладено 

функції встановлення причин та розмірів страхових збитків [110]. Все це 

свідчить про надзвичайно велику роль даних непрямих страхових посередників 

на вітчизняному страховому ринкові. Крім того, вітчизняні аварійні комісари у 

своїй діяльності одночасно реалізують не лише роль аварійного комісара у 

класичному розумінні (спеціаліста, який визначає обставини виникнення 
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страхового випадку), але й сюрвеєра та аджастара (спеціаліста з оцінки 

збитків), що потребує від них високого рівня кваліфікації у різних сферах 

діяльності. 

Відповідно до статистичних даних Нацфінкомпослуг, починаючи з  

2011 р. відбулось стрімке зростання кількості аварійних комісарів, які 

відповідають кваліфікаційним вимогам (рис. 2.15). 

 
Рис. 2.15. Динаміка кількості осіб, які задовольняли кваліфікаційні 

вимоги щодо аварійних комісарів, у період 2011-2017 рр. 

Джерело: складено за [47] 

 

Таким чином, починаючи з 2011 р. кількість аварійних комісарів 

збільшилась у 6 разів, що здебільшого пов’язано з прийняттям Розпорядження 

Держфінпослуг «Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які 

здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та 

розміру збитків (аварійних комісарів)» від 19.05.2011 р. № 285 [112].  

Відсутність таких кваліфікаційних вимог до аварійних комісарів 

протягом тривалого періоду призводила до непрофесійної поведінки окремих 

аварійних комісарів, результатом чого, були зловживання або навіть 

шахрайські дії з їх боку [7, c.101]. Підсумком цього стала втрата довіри до 

даного виду непрямих страхових посередників. Механізм та наслідки 
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шахрайських дій аварійних комісарів для страхового та ринку фінансових 

послуг наведено на рис. 2.16. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.16. Механізм та наслідки шахрайських дій аварійних комісарів для 

страхового та ринку фінансових послуг  

Джерело: авторська розробка 
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Як видно з рис. 2.17 одним з засобів запобігання шахрайським діям з боку 

аварійних комісарів є встановлення вимог до їх кваліфікаційного рівня. На 

сьогодні, в Україні аварійні комісари можуть провадити діяльність лише за 

умов отримання ними Кваліфікаційного свідоцтва [112]. Це потребує високого 

рівня професіоналізма та відповідності встановленим Нацкомфінпослуг 

вимогам (рис. 2.17). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.17. Вимоги, що висуваються до кваліфікаційного рівня аварійних 

комісарів, які прагнуть отримати Кваліфікаційне свідоцтво  

Джерело: складено за [112] 

 

Аналізуючи звітні данні Нацкомфінпослуг звертає на себе увагу, те що 

Державний регулятор, окрім встановлених вимог також організує для аварійних 

комісарів курс навчання, метою якого є підвищення їх кваліфікації. Так 

протягом останніх років (з 2012 по 2016 рр.) таке навчання у загальній кількості 

пройшли 537 особи (166 осіб 2012 р., 95 осіб у 2013р., 57 осіб у 2014р., 136 осіб 

у 2015 р. та 119 осіб у 2016) [47]. Все це свідчить про те, що питання 
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кваліфікаційному рівневі за певним напрямом 
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кваліфікації є одним з найбільш пріоритетних для даних страхових 

посередників, а тому, завдання Нацкомфінпослуг у майбутньому має полягати у 

розробці та вдосконалення наявних механізмів навчання задля зростання їх 

професійної компетенції. 

Наступними страховими посередниками, які також здійснюють оцінку 

збитків є аджастери. Зростаюча роль аджастерів на зарубіжних страхових 

ринках напряму пов’язана зі збільшенням попиту на послуги зовнішніх 

вузькоспеціалізованих експертів, які допомагають оптимізувати процедуру 

урегулювання страхових випадків, як страховикам, так і страхувальникам. 

Однією з країн де кількість аджастерів найбільша у світі є США. Так станом на 

кінець липня 2018 р. їх загальна кількість за всіма видами страхування 

налічувала 608388 осіб [210]. Навіть в країнах, які є значно ближчими ніж США 

до України, в аспектах економічного розвитку, кількість аджастерів складає 

десятки тисяч. Зокрема, станом на 2016 р. у Чехії налічувалось 168095 

незалежних loss-аджастерів [186]. 

Визначити точну кількість аджастерів на страховому ринку України 

практично неможливо. Це обумовлено відсутністю офіційних даних щодо них у 

реєстрах Нацфінкомпослуг. Поряд з тим, такі компанії існують і надають 

послуги на страховому ринку, що свідчить про попит на них.  

Певна спроба розвитку даного сегменту непрямого страхового 

посередництва була пов’язана із заснуванням Асоціації аджастерів та сюрвеєрів 

України (у 2010 р.), фундаторами якої виступили 9 аджастерських та 

сюрвеєрських компаній, а також 4 страхові компанії [1]. Проте, такі дії не мали 

подальшого каталізуючого ефекту і не вплинули на розвиток вітчизняних 

аджастерів.  

В Україні, незважаючи на те, що у нормативно-правовому полі термін 

«аджастер» не використовується, досить часто під аварійними комісарами, у 

тому числі, розуміють саме їх. Поряд з тим, ці два види непрямих страхових 

посередників мають різний зміст діяльності, як і призначення. Так у зарубіжній 

практиці основне завдання аварійного комісара полягає у визначенні обставин, 
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що  призвели до виникнення страхового випадку, тоді як аджастери здійснюють 

незалежну оцінку збитків та урегульовують суперечності, шляхом знаходження 

компромісу між страховиком, і страхувальником, одночасно задовольняючи 

інтереси обох сторін. 

Основними функціями аджастерів відповідно до зарубіжної практики є: 

- аналіз матеріалів та документів, які мають відношення до ймовірного 

страхового випадку, і зіставлення одержаних результатів проведеного аналізу з 

результатами огляду інших спеціалістів, зокрема сюрвеєрів; 

- розслідування обставини пов’язаних зі страховими вимогами, задля 

з’ясування справжності позову, в тому числі, огляд рухомого майна, тощо; 

- прийом заяв, проведення консультацій з позивачами, свідками нещасних 

випадків, лікарями та іншими відповідними особами, а також перевірка їх 

записів [226]; 

- організація вузькоспеціалізованих експертиз із залученням профільних 

експертів: юристів, технічних спеціалістів, фінансистів, тощо; 

- надання рекомендацій щодо кваліфікації страхової події як страхового 

випадку або відмова від цього; 

- встановлення ступеня відповідальності страхової компанії, оцінка 

розмірів збитків та їх величини; 

- участь у забезпеченні процесу врегулювання збитків, розробка 

компромісної угоди відносно суми страхового відшкодування між страховиком 

та страхувальником; підготовка звіту про урегулювання, за умов наявності 

спірних позицій [212]; 

- надання рекомендацій щодо подальшої мінімізації збитків, спричинених 

страховими подіями та організація заходів по збереженню права вимоги до 

відповідальної за збитки сторони. 

Підсумовуючи, слід відзначити, що перелік функцій аджастерів є досить 

значним, а тому, на нашу думку, суміщення сфери діяльності аварійних 

комісарів та аджастерів вимагає надзвичайно високого рівня кваліфікації, який 

може бути досягнутий лише у результаті тривалого періоду навчання та 
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практичної діяльності. Таким чином, використовуючи зарубіжний досвід, у 

вітчизняній практиці доцільно розмежувати діяльність цих двох оцінювачів 

збитків, що сприятиме зростанню їх кількості і позитивно вплине на 

покращення стану інфраструктури страхового та ринку фінансових послуг.   

Останніми серед непрямих страхових посередників-оцінювачів збитків 

слід виокремити диспашерів. Даний вид оцінювачів страхових збитків, на 

противагу аварійним комісарам та аджастерам, є вузькоспеціалізованим у сфері 

морського судноплавства. Діяльність диспашера пов’язана з загальною аварією, 

під якою у Кодексі торговельного мореплавства України розуміють навмисні 

збитки спричинені розумно, з метою порятунку судна, фрахту чи вантажу, від 

небезпеки, яка є загальною для них [54]. Такі збитки розподіляються 

пропорційно вартості між судном, фрахтом та вантажем [54].  

До основних функцій диспашерів належать наступні: 

- розслідування причин, які спричинили аварію та встановлення факту 

настання загальної аварії; 

- визначення часток та розподіл витрат за загальною аварією, які будуть 

нести власники судна, вантажу та особи, що сплачували вартість фрахту; 

- розрахунок диспаш-балансу; 

- складання диспаші – документу, який підтверджує, що аварія була 

загальною і фіксую частки збитків кожної зі сторін [97, c.210]. 

Слід відмітити, що офіційної статистики щодо діяльності диспашерів в 

Україні не існує, як і чітко визначених вимог до їх кваліфікації. Крім того, 

Україна не входить до міжнародної Асоціації диспашерів (The Association of 

Average Adjusters), до якої, станом на 2018 р., у тій чи іншій формі загалом 

долучились 48 країн [206]. Ще одним фактором, який загальмував розвиток 

даного виду непрямих страхових посередників стала анексія Криму, яка 

призвела до втрати значної частини морської акваторії та безперечно негативно 

позначилось на морському судноплавстві України. 
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Аналіз змісту та особливостей діяльності оцінювачів страхових збитків в 

Україні дає можливість визначити їх місце та потенційний вплив на страховий, 

і ринок фінансових послуг (табл. 2.19).   

Таблиця 2.19 

Зміст та призначення оцінювачів збитків на страховому і ринку 

фінансових послуг 

Вид 
оцінювача 
збитків 

Основна мета 
діяльності в 
України 

Основна сфера 
діяльності в Україні 

Значення для 
страхового ринку 

 

Значення для 
ринку 

фінансових 
послуг 

Аварійні 
комісари 

 

- Встановлен-
ня обставин, 
що призвели 
до 
виникнення  
страхового 
випадку; 
- Оцінка 
розміру 
збитків 
 

- обов’язкове 
страхування цивільно-
правової 
відповідальності 
власників наземних 
транспортних засобів 
[117]; 
- страхування 
сільськогосподарської 
продукції з 
державною 
підтримкою [123] 

- Забезпечення 
прозорого 
механізму 
встановлення 
причин та 
визначення 
розмірів збитків 
при умов 
виникнення 
страхового 
випадку;  
- Запобігання 
невиправданим 
збиткам з боку 
страховика та 
страхувальника; 
- Розвиток 
обов’язкових видів 
страхування; 
- Збільшення 
довіри до інституту 
страхування з боку 
страхувальників; 
- Покращення 
якості оцінки 
страхових послуг у 
вузько-
спеціалізованих 
сферах 

- Розвиток 
інфраструктур-
ри ринку 
фінансових 
послуг; 
- Розширення 
переліку 
послуг, що 
надаються на 
ринку 
фінансових 
послуг; 
- Вдосконален-
ня діяльності 
фінансових 
посередників 
пов’язаних з 
необхідністю 
оцінки збитків; 
- Наближення 
українського 
ринку 
фінансових 
послуг до 
стандартів 
розвинених 
країн світу 

Аджастери 
 

Оцінка 
розміру 
збитків та 
врегулювання 
інтересів 
зацікавлених 
суб’єктів 
страхової 
угоди 

- сільськогосподарсь-
ке страхування; 

- морське страхування 

Диспашери 
 

Встановлення 
факту 
загальної 
аварії та 
складання 
диспаші [54] 
 

морське страхування 

Джерело: розробка автора на основі [117; 123; 54; 1] 
 

Як видно з наведеної табл. 2.19 оцінювачі страхових збитків мають значні 

перспективи подальшого впливу на страховий та ринок фінансових послуг, що 
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потребує підвищення вимог до їх діяльності з боку Державного регулятора, у 

тому числі, в аспектах протидії можливим шахрайським діям. 

Окремим видом непрямих страхових посередників, які порівняно з 

іншими досить стрімко розвиваються на вітчизняному страховому ринкові є 

актуарії. Актуарії оцінюють ймовірність настання певних подій у майбутньому 

та їх фінансові наслідки. Вони займаються управлінням ризиками, а також 

розробляють способи зменшення фінансового впливу небажаних подій, що 

можуть відбутись. На страховому ринку, актуарії беруть участь у всіх видах 

страхування.  

З метою визначення ролі актуаріїв на страховому ринку розглянемо цикл 

актуарного контролю діяльності страховика (рис. 2.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.18. Цикл актуарного контролю діяльності страховика  

Джерело: складено за [209, c. 6] 
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Цикл актуарного контролю діяльності страховика показує, що в діловому 

середовищі існує багато взаємопов’язаних факторів, що впливають на здатність 

страхових компаній генерувати та підтримувати достатній рівень капіталу. 

Кожен елемент впливає на наступний, а аналіз результатів забезпечує 

необхідний внесок у майбутні розробки протягом всього циклу [209, c.5]. 

Також, цикл актуарного контролю підкреслює сфери, в яких актуарії можуть 

забезпечити сталий розвиток страхових компаній, а через них і страхового, та 

ринку фінансових послуг. 

В Україні, як і в розвинених країнах, спеціалісти-актуарії є надзвичайно 

затребуваними у страховій сфері. Цим, у тому числі, можна пояснити і значне 

зростання їх кількості (починаючи з 2011 р. майже у 3 рази) (табл. 2.20). 

Таблиця 2.20 

Динаміка кількості осіб що отримали свідоцтво актуарія та їх кількісне 

співвідношення зі страховими компаніями у 2011-2017 рр. 

Роки 
Кількість 
страхових 
компаній 

Кількість осіб, які 
отримали свідоцтво про 

відповідність 
кваліфікаційним 
вимогам актуарія 

Співвідношення 
кількості 

страховиків до 
кількості актуаріїв 

Співвідношення 
кількості актуаріїв до 
кількості страхових 

компаній 

2011 445 17 1:26,2 1:0,04 
2012 414 23 1:18 1:0,06 
2013 407 28 1:14,54 1:0,07 
2014 382 30 1:12,7 1:0,08 
2015 361 34 1:10,62 1:0,09 
2016 310 38 1:8,16 1:0,12 
2017 294 50 1:5,88 1:0,17 

Джерело: складено та розраховано за [47] 

 
Аналізуючи дані табл. 2.20 можна зробити висновок про позитивні  

тенденції щодо зменшення кількості страховиків, які припадають на 1 актуарія. 

Так протягом останніх років, починаючи з 2011 р., їх кількість зменшилась у 4,5 

рази, що було пов’язано з одночасним скороченням кількості страхових 

компаній та збільшенням кількості актуаріїв. 

Як професіонали, чия робота може вплинути на фінансове благополуччя 

багатьох людей, актуарії повинні відповідати кваліфікаційним вимогам і 
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високим стандартам професійності. Основною вимогою до актуаріїв є високий 

рівень технічних знань. Вони повинні розуміти характер страхування, ризики, 

притаманні різним типам активів, способи використання статистичних моделей, 

а також юридичні та регулятивні обмеження, які застосовуються у певних 

сферах. Все це призводить до необхідності посиленого нагляду за рівнем 

кваліфікації актуаріїв з боку наглядових органів. 

В Україні, вимоги до кваліфікації актуаріїв встановлюються 

Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Кваліфікаційних вимог до 

осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками» від 08.02.2005 № 3519 

[113] (Додаток Г). 

Вимоги що висуває Нацфінкомпослуг до актуарії є найвищими з поміж 

інших непрямих страхових посередників. Все це свідчить про значні 

перспективи розвитку даного виду непрямих страхових посередників не лише 

за кількісними, але й якісними характеристиками. 

Отже, проведене дослідження система непрямого страхового 

посередництва України, у контексті забезпечення сталого розвитку ринку 

фінансових послуг загалом та страхового ринку зокрема, дозволяє зробити такі 

висновки: 

- доведено значну потенційну роль непрямих страхових посередників-

оцінювачів ризиків на вітчизняному страховому та ринку фінансових послуг, 

через забезпечення оптимальності ризику страхового портфеля та здійснення 

технічної експертизи об’єктів страхування. Виявлено, що в Україні діяльність 

андерайтерів здійснюється в межах страхових компаній, а тому, не регулюється 

окремими фінансово-правовими актами, як і діяльність сюрвеєрів, які хоч і 

функціонують відокремлено від страховиків, але до тепер є слаборозвиненими і 

здебільшого спеціалізуються на сферах морського та агрострахування; 

- окреслено місце непрямих страхових посередників-оцінювачів збитків у 

межах страхового та ринку фінансових послуг. З’ясовано специфіку 

вітчизняного досвіду функціонування окремих їх видів – аварійних комісарів, 

які по суті об’єднують не притаманні їм у класичному розумінні функції 
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аджастерів. Доведено необхідність розвитку всіх видів даних страхових 

посередників. Це сприятиме покращенню інфраструктури страхового та ринку 

фінансових послуг, зростанню довіри з боку споживачів фінансових послуг, 

розвитку перспективних форм страхування, де ризики збитків та їх розміри є 

вищими, а тому, потребують залучення оцінювачів збитків; 

-   через дослідження змісту циклу актуарного контролю діяльності 

страховиків, доведено роль актуаріїв на ринку фінансових послуг, які 

впливаючи на кожен з елементів циклу, обумовлюють зростання потенціалу 

сталого розвитку базових суб’єктів страхового ринку – страхових компаній.  

Проаналізовано особливості розвитку актуаріїв в Україні та доведено значні 

перспективи їх зростання, як в кількісному, так і якісному вираженні, що 

пов’язано з наявністю високих кваліфікаційних вимог з одного боку та попитом 

на послуги даних непрямих страхових посередників, з іншого.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

Аналітичне дослідження особливостей формування та розвитку 

страхового посередництва в Україні дозволило зробити такі висновки: 

1. Запропоновано підходи до періодизації становлення фінансово-

правового забезпечення страхового посередництва, що з урахуванням 

детермінант та економічних передумов дозволило виокремити наступні етапи: 

первинний, становлення, розвитку та інтеграційний. На кожному з даних 

етапів, страхове посередництво видозмінювалось і розвивалось, що відповідно 

сприяло удосконаленню напрямів регулювання, за різними видами прямих та 

непрямих страхових посередників;   

2. Розширення євроінтеграційних процесів загалом та підписання 

базової Угоди про асоціацію з ЄС суттєво вплинули на подальші перспективи 

розвитку вітчизняної системи страхового посередництва. З метою визначення її 

готовності адаптуватись до вимог останньої Директиви ЄС, здійснено 

компаративний аналіз вітчизняного фінансово-правового забезпечення 

страхового посередництва та загальноєвропейського, що дало змогу виявити 

недоліки у системі оцінки рівня кваліфікації та проведення сертифікації 

страхових посередників, а також окреслити напрями їх розвитку у 

майбутньому; 

3.  Здійснено аналіз рівня розвитку прямого страхового посередництва 

в Україні, що включав: 1. комплексну оцінку показників діяльності страхових 

(перестрахових) брокерів, через: порівняння динаміки співвідношення кількості 

страхових брокерів до страхових компаній та розгляду даних показників з 

позиції зіставлення з аналогічними показниками зарубіжних країн; оцінку 

динаміки зміни кількості договорів страхування (перестрахування) укладених 

страховими (перестраховими) брокерами; розгляд частки винагороди та 

страхової (перестрахової) премії, які припадають на один договір страхування 

(перестрахування); аналіз частки страхових (перестрахових) премій у 

загальному обсязі залучених страховими (перестраховими) компаніями премій 
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на ринку; дослідження структури залучених страховими (перестраховими) 

брокерами премій відповідно до їх поділу за формами укладання страхових 

угод (перестрахування) (добровільне чи обов’язкове) та видами страхування 

(життя, майна, відповідальності, особисте страхування); 2. сукупну оцінку 

діяльності страхових агентів, крізь призму їх функціонування у межах штату 

працівників страхової компанії, що передбачає оцінку динаміки витрат 

страхових компаній на винагороду агентам щодо укладання та пролонгації 

договорів страхування; 

4.  Проведено SWOT-аналіз сучасних тенденцій розвитку прямого 

страхового посередництва в Україні, що дозволили визначити сильні та слабкі 

сторони, а також виявити можливості та загрози, які уповільнюють даний 

процес. Аналіз сильних сторін та можливостей, який базується на комплексній 

оцінці загального розвитку прямих страхових посередників протягом останніх 

років, вказує на їх значний потенціал, який, проте, гальмується недосконалим 

фінансово-правовим забезпеченням, нестабільністю економічної ситуації в 

країні, недостатньою розгалуженістю інфраструктури страхового та ринку 

фінансових послуг, занизькими показниками страхового ринку, тощо.  

5. Крізь призму потенційного призначення, у межах страхового та 

всього вітчизняного ринку фінансових послуг, розглянуто сучасний стан, і 

визначено перспективи подальшого розвитку непрямого страхового 

посередництва. Встановлено значні можливості оцінювачів ризиків щодо 

забезпечення оптимальності ризику страхового портфеля та здійснення 

технічної експертизи об’єктів страхування. З’ясовано, що непрямі страхові 

посередники-оцінювачі збитків (насамперед аварійні комісари) відіграють на 

вітчизняному страховому ринку суттєву роль, забезпечуючи функціонування 

механізму встановлення причин та визначення розмірів збитків при настанні 

страхових випадків. Розгляд циклу актуарного контролю діяльності страховиків 

довів надзвичайно важливу роль актуаріїв на страховому ринку України, що 

реалізується через вплив на його базис – страхові компанії.  
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РОЗДІЛ 3. 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА 

НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

 

3.1. Моделювання взаємодії страхових посередників та страхових 

компаній у забезпеченні сталого розвитку ринку фінансових послуг 

 

Проведений аналіз тенденцій становлення та подальшого розвитку 

страхового посередництва дає підстави стверджувати, що дана сфера має 

перспективи зростання у майбутньому, що в кінцевому впливатиме як на 

страховий, так і на ринок фінансових послуг. Поряд з тим, окреслення такого 

впливу через використання суто аналітичних показників має ряд недоліки, адже 

по суті не дає можливості оцінити зв’язок між окремими з них на різних 

макроекономічних рівнях та комплексно дослідити такий взаємовплив.    

Виходячи з цього, на нашу думку, необхідно дослідити глибинні 

взаємозв’язки системи страхового посередництва, як інфраструктурного 

елементу страхового ринку, з метою обґрунтування та виявлення подальших 

перспектив впливу на сталий розвиток ринку фінансових послуг.  Цей вплив 

реалізується через імпульс, варіантом якого може бути шокова зміна 

(зростання) окремих параметрів розвитку (показників) страхових посередників. 

З метою графічного відображення впливу імпульсу змін, що можуть 

відбуватись у межах системи страхового посередництва та окреслення їх 

взаємозв’язків зі страховим та ринком фінансових послуг, деталізуємо 

положення рис. 1.5, проте з врахуванням специфіки класів окремих страхових 

посередників, їх ролі та значення (рис. 3.1.). 

Проведене дослідження особливостей страхового посередництва в 

Україні свідчить про те, що лише прямі страхові посередники несуть у собі 

потенціал подальшого забезпечення сталого розвитку страхового та ринку 

фінансових послуг [83, c. 235]. Це обумовлено їх центральною функцією у 

межах системи взаємозв’язків «страховик–посередник–страхувальник».  
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Рис. 3.1. Графічна модель імпульсу впливу системи страхового 

посередництва на сталий розвиток ринку фінансових послуг 

Джерело: розроблено автором 
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Проведене дослідження особливостей страхового посередництва в 

Україні свідчить про те, що лише прямі страхові посередники несуть у собі 

потенціал подальшого забезпечення сталого розвитку страхового та ринку 

фінансових послуг. Це обумовлено їх центральною функцією у межах системи 

взаємозв’язків «страховик–посередник–страхувальник». Поряд з тим, 

ключовим є також питання кількісної та якісної оцінки впливу прямих 

страхових посередників на інших суб’єктів страхового ринку. 

Сучасні тенденції розвитку страхового посередництва в Україні дали 

розуміння того, що найбільші перспективи розвитку та впливу на страховий та 

ринок фінансових послуг мають страхові брокери, що обумовлюється 

наступними факторами [89, c. 126; 4; 86, c. 345; 102]: 

- Наявністю розвиненої фінансово-правової бази та законодавчого 

підґрунтя регулювання їх діяльності; 

- Наявністю статусу відокремленої фінансової установи, що дозволяє 

визначати динаміку зміни їх кількості на страховому ринку, шляхом оцінки 

даних відповідного Державного реєстру; 

- Поступовим зростанням основних показників діяльності, насамперед 

страхових премій, залучених через цих страхових посередників. 

Це також підтверджується і зарубіжним досвідом (див. табл. 2.7, 2.14), 

якій свідчить про те, що згідно тенденцій останніх років, співвідношення між 

кількістю страхових брокерів, які припадають на 1 страхову компанію зростає, 

тоді як страхових агентів навпаки, зменшується. 

Основний вплив страхових брокерів на страховий та ринок фінансових 

послуг реалізується через страховиків. Саме тому, на нашу думку, необхідно 

визначити кількісні параметри такого впливу, через конкретні показники. 

Враховуючи сучасні тенденції розвитку вітчизняного страхового 

посередництва, а також найближчі перспективи адаптації вітчизняного 

законодавства до вимог нової Директиви ЄС №2016/97/ЄС нами було прийнято 

Гіпотезу щодо шокової зміни основного показника, який характеризує 
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діяльність страхових брокерів – страхових премій залучених страховиками 

через брокерів. 

Перевірка даної гіпотези та вплив такого зростання на інші показники, 

потребує використання відповідної методології, яка базується на VAR- 

моделюванні [85, c. 117]. Відбір даних для моделі і визначення обмежень було 

зумовлене необхідністю емпіричного дослідження впливу шокового зростання 

страхових премій залучених страховиками через брокерів на окремі показники. 

Для цього, нами були обрано наступні з них: валові страхові премії страховиків, 

валові страхові виплати страховиків, загальні активи страховиків, ВВП.  

Кожен із обраних показників, з теоретичної точки зору, пов’язаний зі 

страховими преміями, залученими страховиками через брокерів, а його 

коливання обумовлюють певні їх зміни. 

Умовно, дані показники можна поділити на 2 блоки: 1. Показники 

мезоекономічного рівня, тобто рівня страхового ринку (валові страхові премії 

страховиків, валові страхові виплати страховиків, загальні активи страховиків);  

2. Репрезентативний комплексний показник макроекономічного рівня – ВВП.  

Щодо першої групи, то кожен з показників не лише характеризує 

загальний стан розвитку страхових компаній, але й самого страхового ринку, 

який, в свою чергу, є складовою ринку фінансових послуг. Беручи до уваги те, 

що в Україні страхова сфера є другою за обсягами після банківської, можна 

стверджувати, що зміни, які відбуваються в межах страхового ринку матимуть 

відповідний ефект впливу на ринок фінансових послуг загалом. 

Щодо другого блоку – макроекономічних показників, то до нього, в 

контексті даного дослідження, на нашу думку, слід віднести лише ВВП, адже  

це комплексний показник, який характеризує загальний стан економіки і 

включає додану вартість виробленої продукції.  

Для емпіричного дослідження дії шокового зростання страхових премій 

залучених через брокерів страховиками на окреслені блоки показників, 

використана структурна VAR модель, яка має загальний вигляд:  
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, , де                                         (3.1.) 

– вектор внутрішніх (ендогенних) змінних; xt – вектор зовнішніх (екзогенних) 

змінних; - вектор похибок [5, с. 167]. 

Вибір VAR методології в даному контексті обумовлений можливостями 

виявлення одночасних та лагових взаємозв’язків між усіма внутрішніми 

змінними та подальше представлення результатів у формі функцій відгуків на 

імпульси.  

На початковому етапі дослідження перевіримо змінні на стаціонарність за 

допомогою розширеного тесту Дікі-Фулера з метою уникнення автокореляції 

залишків та недопущення зміщення оцінок в моделі, що розробляється. В 

абсолютних значеннях змінні виявилися нестаціонарними, а темпи їх  

приростів – стаціонарні. Отримані дані розширеного тесту Augmented Dickey-

Fuller для темпів приростів змінних наведено в табл. 3.1.  

Таблиця 3.1 

Результати перевірки даних на стаціонарність 

 t-Statistic   Prob.* 
  

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.296840 0.0220 
Test critical values: 1% level -3.615588  

 5% level -2.941145  
 10% level -2.609066  

 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.009091  0.0087 
Test critical values: 1% level -3.615588  

 5% level -2.941145  
 10% level -2.609066  

 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.336207 0.000 
Test critical values: 1% level -3.615588  

 5% level -2.941145  
 10% level -2.609066  

 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.671508  0.0091 

Test critical values: 1% level -3.632900  

),...,( ,1 tktmtttt exyyyfy ---= mk ,0=
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 5% level -2.948404  
 10% level -2.612874  

 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.406759 0.0169  

Test critical values: 1% level -3.615588  
 5% level -2.941145  
 10% level -2.609066  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values 

Джерело: розроблено автором на основі табл. Д.1 Додатку Д 

[46; 47; 9] 

 

Отже, в подальшому, при побудові моделі будуть використовуватись не  

абсолютні значення змінних, а їх темпи приростів. 

Для всіх змінних, на які впливає шокове зростання страхових премій 

залучених страховиками через брокерів, застосовується логарифмічна форма 

представлення, що дає можливість використовувати лінійну форму моделей.  

, де                                    (3.2.) 

 – темп приросту валових страхових премій (у %);  – 

темп приросту валових страхових виплат (у %);  – темп приросту 

загальних активів страховиків (у %);  – темп приросту страхових 

платежів одержаних через брокерів страховиками, всього (у %); – темп 

приросту ВВП р/р (%); – похибки; n – кількість лагів.  

Розробка подальшої специфікації VAR моделі потребує визначення 

необхідної, а також достатньої кількості лагів змінних. Для цього, нами було 

проведено вибір кількості лагів за такими інформаційними критеріями:  

відношення правдоподібності (LR), Акайке (AIC), Шварца (SC) та Ханнана-
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Квіна (HQ) (табл. 3.2). Результати по  трьох з них – HQ, FPE та AIC вказують на 

лаг 5, а інші два: LR та SC – на лаг 3 та 1. Враховуючи положення економічної 

теорії, а також якість більш інформативного порівняно з іншими критеріями 

критерія Шварца SC (Schwarz information criterion) [234], нами встановлено 

необхідність використання змінних з 1 лагом. 

Таблиця 3.2 

Результати тестування для визначення лагів, які використовуватимуться у 

моделі1 

Lag LogL LR AIC SC HQ 

1 -36.58805 NA 3.622826 4.745150* 4.005571 

2 -13.28590 32.89714 3.722700 5.967348 4.488189 

3 32.28649 50.93385* 2.512559 5.879531 3.660793 

4 53.64859 17.59232 2.726553 7.215849 4.257532 

5 112.8603 31.34739 0.714098* 6.325717 2.627821* 

Джерело: розроблено автором на основі табл. Б.1 Додатку Б [46; 47;9]  
 

Таким чином, на основі попередньо проведено дослідження нами було 

побудовано наступну векторну модель авторегресії: 
ACT_REVENUE=-0.4*ACT_REVENUE(-1)-0.14*ACT_ACTIVE(-1)-0.28*ACT_PREMIA(-1) 

- 0.0087*GDP(-1)+0.12*ACT_BROCKER(-1)                                                                             (3.3) 

ACT_ACTIVE =-0.055*ACT_REVENUE(-1)+0.4*ACT_ACTIVE(-1)-0.13*ACT_PREMIA(-1) 

+ 0.00062*GDP(-1)+0.0017*ACT_BROCKER(-1)                                                                      (3.4) 

ACT_PREMIA=0.044*ACT_REVENUE(-1)-0.42*ACT_ACTIVE(-1)-0.6*ACT_PREMIA(-1)- 

0.00023*GDP(-1)+0.09*ACT_BROCKER(-1)                                                                             (3.5) 

GDP = 1.9*ACT_REVENUE(-1)-51.97*ACT_ACTIVE(-1)+3.36* ACT_PREMIA(-1)+ 

0.86*GDP(-1)+1.19*ACT_BROCKER(-1)                                                                                   (3.6) 

ACT_BROCKER=-0.62*ACT_REVENUE(-1)-0.28*ACT_ACTIVE(-1)-2.5*ACT_PREMIA 

(-1)-0.007*GDP(-1)+0.063*ACT_BROCKER(-1)                                                                        (3.7) 

 

Загальні статистичні характеристики VAR моделі наведено у табл. 3.3 

																																																								
1 Примітка. *вказує лаговий порядок, вибраний за критерієм 
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Таблиця 3.3 

Статистичні характеристики VAR моделі 

 ACT_ 
REVENUE 

ACT_ 
ACTIVE 

ACT_ 
PREMIA GDP ACT_ 

BROCKER 
R-squared 0,150198 0,215595 0,319343 0,731199 0,240767 
Adj. R-squared 0,047192 0,120516 0,236840 0,698617 0,148739 
Sum sq. resids 4,273402 0,073628 1,086610 498,1831 30,63775 
S.E. equation 0,359857 0,047235 0,181460 3,885416 0,963544 
F-statistic 1,458149 2,267527 3,870649 22,44188 2,616236 
Log likelihood -12,40132 64,76032 13,61628 -102,8139 -49,82795 
Akaike AIC 0,915859 -3,145280 -0,453489 5,674416 2,885682 
Schwarz SC 1,131331 -2,929808 -0,238017 5,889888 3,101154 
Mean dependent 0,014352 0,012591 0,018685 -2,247368 0,067753 
S.D. dependent 0,368661 0,050368 0,207717 7,077476 1,044336 
Джерело: власні розрахунки автора на основі табл. Б.1 Додатку Б  

[46; 47; 9] 

 

Згідно наведених у табл. 3.3 даних, можна зробити висновок про те, що 

отримані рівняння можуть використовуватися для аналізу взаємозв’язків 

(насамперед через шокову змінну). Поряд з тим, їх можливості використання з 

метою прогнозування є обмеженими. На це, насамперед вказують значення 

скоригованого коефіцієнта детермінації.   

Вибірка статистичних квартальних даних табл. Б.1 Додатку Б  

[46; 47; 9]  для моделі включає період з 2008:1 до 2018:1 і становить 40 

спостережень. Динаміку змін досліджуваних показників наведено у  

табл. Б.1. Додатку Б [46; 47; 9]. 

З метою перевірки стабільності (стаціонарності) VAR моделі проведемо 

тест на наявність одиничного кореня. Одержані результати вказують на те, що 

всі корні VAR моделі мають значення менші за 1 (за модулем), що характеризує 

модель, як  стабільну (стаціонарну) (рис. 3.2).  

Отже, побудована модель може бути використана для подальшого аналізу 

за допомогою функцій відгуку. 
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Рис. 3.2. Результати тестування стабільності (стаціонарності) моделі 

Джерело: власні розрахунки на основі табл. Д.1 Додатку Д [46; 47; 9] 

 

За допомогою функцій відгуків можна оцінити вплив зміни страхових 

платежів одержаних страховиками через брокерів на інші показники VAR 

моделі – валові страхові премії страховиків, валові страхові виплати 

страховиків, загальні активи страховиків та ВВП. 

За основу нами було обрано сценарій, відповідно до якого відбувається 

шокове зростання одного з показників, яке становить два стандартні 

відхилення. Для кожного з показників результати впливу розраховуються 
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наближуватись до осі Х. В протилежному випадку, VAR модель не може 

вважатися стабільною, оскільки вона має нескінченну кількість рішень. 

Проведемо аналіз реакції інших змінних на шок від зростання темпів 

приросту валових страхових премій на 2 стандартних відхилення, який 

дорівнює темпам приросту цього показника приблизно на рівні 0,2% (графік 

«в» рис. 3.3). Одержані результати наведено на графіках рис. 3.3. 

Графік «а» відображає вплив зміни темпів приросту страхових виплат, 

при шоковому зростанні темпів приросту страхових премій, який не є 

статистично значимим.   

 На графіку «б» наведено результат впливу шокової зміни темпів 

приросту валових страхових премій на темпи приросту загальних активів 

страховиків, що полягає у миттєвому (вже протягом першого кварталу після 

шоку) зростанні даного показника приблизно на 0,1%. Після цього, ефект 

впливу стає статистично незначущим і згасає, що свідчить про стабільність 

зв’язку.  

Згідно графіку «г» можна зробити висновок, що шок від зростання темпів 

приросту валових страхових премій не має статистично значимого впливу на 

темпи приросту ВВП.  

Слід відмітити, що одержані результати є закономірними та економічно 

обґрунтованими, адже у структурі ВВП частка ринку фінансових послуг, до 

якого, в тому числі, належить і страховий ринок, є замалою. Це також 

підтвердили останні негативні явища, пов’язані з банкрутством десятків банків 

та страхових компаній (протягом 2008-2017 рр. кількість банків зменшилась на 

116, а страхових компаній на 175), що в результаті не мало суттєвого впливу на 

ВВП. Ще одним свідченням незначної ролі страхування у ВВП є показник 

проникнення, який в останні роки коливається на рівні 1,7%.  
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 Рис. 3.3. Вплив шокового зростання темпів приросту валових страхових 

премій  

Джерело: власні розрахунки на основі табл. Д.1 Додатку Д [46; 47; 9] 

 

На графіку «д»  рис. 3.3 наведено результат шокового зростання темпів 

приросту валових страхових премій на темпи приросту страхових премій 

одержаних через брокерів страховиками. Визначено, що за результатами шоку 
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позитивними тенденціями на страховому ринку. Такі тенденції впливають і на 

розвиток інших суб’єктів інфраструктури страхового ринку, якими, в тому 

числі, є страхові посередники. Враховуючи, що лише прямі страхові 

посередники (насамперед страхові брокери) виконують функцію зв’язку між 

страховиками та страхувальниками, зростання їх кількісних показників є 

закономірним. Проте, даний процес відбувається з певною затримкою в часі, на 

що також вказують результати моделі, якими визначено відтермінована дія 

шоку у 2 квартали. 

Взаємозв’язок між розмірами валових страхових премій та страховими 

преміями одержаними страховиками через брокерів свідчить про те, що 

останні, попри їх незначну активність на страховому ринку є його невіддільною 

складовою. Даний висновок ґрунтується на їх чутливості до змін, що 

відбуваються на страховому ринку, проте не через порівняння фізичної 

кількості з аналогічними показниками страхових компаній, зокрема протягом 

певних періодів (у тому числі кризових), а у зв’язку зі змінами активності 

діяльності страховиків, що, відповідно, свідчить про позитивні тенденції у 

страховій сфері загалом. 

З метою визначення зв’язку показників страхових брокерів зі змінами на 

макроекономічному рівні, проаналізуємо вплив шокового зростання темпу 

приросту ВВП на інші виокремленні нами показники (рис. 3.4). 

Графіки «а» і «в» рис. 3.4 за змістом є пов’язаними. Вони свідчить про 

відсутність впливу зростання ВВП на темпи приросту страхових премій і 

страхових виплат. Це можна пояснити тим, що страхові компанії мають 

незначну питому вагу у фінансовому секторі. Враховуючи доволі волатильну 

динаміку ВВП та низку структурних шоків, які були зафіксовані за останні 10 

років, можна зробити висновок, що вплив зростання економічної активності є 

здебільшого короткостроковим та носить тимчасовий характер, а отже, не може 

суттєво вплинути на функціонування суб’єктів ринку фінансових послуг, у 

тому числі, страхових компаній.   
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Рис. 3.4. Вплив шокового зростання темпів приросту ВВП (млн. грн.) на 2 

стандартних відхилення на досліджувані показники  

Джерело: власні розрахунки на основі табл. Д.1 Додатку Д [46; 47; 9] 
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графіку «г» такий вплив присутній. Так, зростання темпів приросту ВВП на 1%, 

призводить до зростання темпів приросту страхових платежів одержаних через 

брокерів страховиками приблизно на 0,3% протягом 3 і 4 кварталу після шоку. 
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Такий результат свідчить не лише про наявність взаємозв’язків між страховими 

брокера та страховками, але й про їх інтегрованість у макроекономічні процеси. 

Це також підтверджується даними рис. 3.5. 

 
 

Рис. 3.5. Вплив шокового зростання темпу приросту страхових премій 

одержаних через брокерів страховиками (млн. грн.)  

Джерело: власні розрахунки на основі табл. Д.1 Додатку Д [46; 47; 9] 
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Відповідно до графіків наведених на рис. 3.5. можна зробити висновок 

про те, що шок зростання темпів приросту страхових платежів одержаних 

страховиками через брокерів (у %), який дорівнює близько 0,5%, має 

статистичний вплив на інші показники моделі (крім ВВП).   

Такі результати підтверджують наші теоретичні припущення щодо 

щільності зв’язку страхових брокерів з базовими інститутами страхового  

ринку – страховиками (див. рис. 3.1.). Крім того, одержані результати вказують 

на те, що попри незначну активність страхових брокерів на страховому ринку і 

замалі частки залучених ними страхових премій на теперішній час, вони 

безпосередньо пов’язані і мають потенціал впливу на страховиків, а отже, і на 

весь страховий ринок, який відповідно є складовою ринку фінансових послуг. 

Поряд з тим, згідно одержаних модельних даних такий вплив є нетривалим і 

нестійким, підтвердженням чого є зниження темпів приросту валових 

страхових премій приблизно на 0,3% вже у 2 кварталі, що свідчить про 

недостатній рівень розвитку страхових брокерів та занизький рівень охоплення 

їх послугами страхового ринку. 

Ще суттєвішим є вплив темпу приросту страхових платежів одержаних 

страховиками через брокерів (у %) на темп приросту загальних активів 

страховиків. Такі результати також є обґрунтованими з теоретичної точки зору, 

адже зростання темпів приросту страхових премій, спричинене шоковим 

приростом страхових платежів одержаних страховиками через брокерів, в свою 

чергу, відображається на загальному фінансовому становищі страхових 

компаній, а отже, призводить до зростання розмірів їх активів.  

За результатами моделювання шокового впливу відібраних показників 

кількісно визначено причинно-наслідкові зв’язки між змінними. Узагальнення 

особливостей впливу обраних показників на показники мікро-, мезо- та 

макроекономічних рівнів в Україні за результатами моделювання (які знайшли 

статистично значимий відгук інших змінних) наведено у табл. 3.4.  
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Таблиця 3.4 

Узагальнення особливостей впливу обраних показників на показники 

мікро-, мезо- та макроекономічних рівнів в Україні за результатами 

моделювання (які знайшли статистично значимий відгук інших змінних) 
Фактор 
впливу 

Напрям 
зміни 

Результативний 
показник 

Кількісне 
значення Економічна інтерпретація 

1. Темп 
приросту 
валових 
страхових 
премій 

↑ на 2 
стандартних 
відхилення  

1. Темп приросту 
загальних активів 
страховиків 

↑ миттєве, на 
0,1% 

Результати вказують на 
прямий вплив обсягів 
залучених страхових 
премій на розміри 
загальних активів 
страховика, насамперед, 
через інвестиційну 
діяльність 

2. Темп приросту 
страхових премій 
одержаних 
страховиками через 
брокерів  

↑ на 0,05% 
через 2 
квартали 

Відображає наявність 
впливу зростання валових 
страхових премій на 
активність брокерів на 
страховому ринку 

2. Темп 
приросту 
ВВП (р/р)  

↑ на 2 
стандартних 
відхилення  

Темп приросту 
страхових премій 
одержаних 
страховиками через 
брокерів  

↑ на 0,9 % 
протягом 3 і 
4 кварталу 
після шоку 

Вказує на зв’язок 
страхових брокерів з 
макросередовищем, через 
мезорівень (страховий та 
ринок фінансових послуг) 

3. Темп 
приросту 
страхових 
премій 
одержаних 
через 
брокерів 
страхови-
ками 

↑ на 2 
стандартних 
відхилення  

1. Темп приросту 
валових страхових 
премій 

↑ миттєве, на 
0,15 %, у 2-
му кварталі 
ефект 

нівелюється 

Свідчить про потенційну 
спроможність впливу та 
щільність зв’язку між 
страховими брокерами та 
страховиками, які 
виступають базисом 
страхового ринку. Поряд 
з тим, нетривалість 
такого ефекту, вказує на 
обмеженість розвитку 
страхового 
посередництва на 
теперішній час 

2. Темп приросту 
валових виплат 

↑ миттєве на 
0,34 % 

3. Темп приросту 
загальних активів 
страховиків 

↑ миттєве на 
0,62 % 

Джерело: власні розрахунки автора на основі статистичних даних  

табл. Б.1. Додатку Б [46; 47; 9]. 

 

Отже, підсумовуючи результати одержані у процесі моделювання 

взаємодії страхових посередників та страхових компаній у забезпеченні сталого 

розвитку ринку фінансових послуг, можна зробити такі висновки: 
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- сталий розвиток страхового посередництва перебуває у прямій 

залежності від загального макроекономічного розвитку та розвитку сегментів 

страхового та ринку фінансових послуг. Поряд з тим, через взаємодію зі  

страховими компаніями, страхові посередники, за умов їх подальшого 

розвитку, спроможні впливати на розширення потенціалу страхового та ринку 

фінансових послуг загалом, а отже сприяти їх сталому розвитку; 

- використання VAR моделювання дозволило перевірити та отримати 

кількісне підтвердження зв’язку між основним показником, який характеризує 

активність страхових брокерів – страховими преміями залученими 

страховиками через страхових брокерів та показниками мезоекономічного 

рівня (валовими страховими преміями, валовими страховими виплатами та 

загальними активами страховиків), які характеризують страховий ринок, а 

також основним показником макрорівня – ВВП; 

- одержані у процесі моделювання результати засвідчили наявність зв’язку 

темпів приросту валових премій одержаних через брокерів страховиками з 

усіма показниками мезоекономічного рівня.  
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3.2. Напрями вдосконалення регулятивної бази діяльності страхових 

посередників 

 

Створення досконалої та ефективної регулятивної бази є основою 

подальшого розвитку страхового посередництва. Слід відмітити, що 

регуляторна база може розглядатись не лише на державному рівні, але й 

охоплювати мікроекономічний рівень – тобто самих страховиків.  

Такий підхід до змісту категорії «регулювання» відрізняється від широко 

використовуваного у економічній літературі, згідно якого вона розглядається в 

контексті державного регулювання певного об’єкту чи суб’єкту державними 

органами влади [24, c.16], поряд з тим і не суперечить його трактуванню, як 

«…упорядкування, налагодження, приведення чогось у відповідність з чимось» 

[147, c. 28]. З цієї позиції, на нашу думку, страховики також виконують певні 

регуляторні функції, адже вони, будучи базисом страхового ринку, протягом 

всього періоду незалежності нашої країни, були ключовими суб’єктами, які 

сприяли розвитку страхового посередництва. Страхові компанії формували 

попит на данні види послуг, що, в свою чергу, позначалось на їх подальшому 

висвітленні у фінансово-правових та законодавчих актах. Таким чином, 

страхові компанії, як і державні органи влади, приймали і продовжують 

приймати участь у процесі упорядкування та налагодження діяльності окремих 

страхових посередників, особливо тих, з якими пов’язані безпосередньо, 

насамперед, страхових агентів.  

Отже, запропонований нами підхід передбачає розгляд регуляторної бази 

функціонування страхових посередників у двох площинах: 1. на рівні 

Державного регулятора, який будучи надбудовою страхового ринку напряму 

визначає підходи до регулювання, нагляду та контролю за функціонуванням 

страхових посередників; 2. на рівні страховиків, які формуючи попит на 

послуги страхових посередників, безпосередньо визначають параметри та 

напрями їх діяльності [65, c.173].  
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Регулювання страхового посередництва на державному рівні має 

передбачати комплексне вдосконалення не лише законодавства, але й 

фінансово-правового забезпечення. Запропоновані нами пропозиції щодо цього, 

наведено на рис. 3.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Напрями комплексного вдосконалення Державного регулювання 

системи страхового посередництва  

Джерело: авторська розробка  

 

Досвід окремих європейських країн розглянутий у  

табл. 2.1. свідчить про те, що прийняття спеціальних законів у сфері страхового 

посередництва є загальноєвропейською практикою. Причому, звертають на 

Напрями вдосконалення Державного регулювання системи страхового 
посередництва 

 
Вдосконалення 
законодавчого 
забезпечення 

Прийняття нового Закону України «Про страхове 
посередництво» 

Внесення змін та доповнень до вже існуючих Законів 
України, що регулюють сферу страхування та 
фінансового посередництва   

Вдосконалення фінансово-правового забезпечення 

Прийняття принципово нових фінансово-правових актів, та включення положень 
існуючих, до складу нових (за умов їх відповідності вимогам нової Директиви 

№2002/92/ЄС від 09.12.2002 р.) 

У сфері прямого страхового 
посередництва  

У сфері непрямого страхового 
посередництва  

Розпорядження Нацкомфінпослуг 
«Про страхових брокерів»  

Розпорядження Нацкомфінпослуг 
«Про страхових агентів»  

Розпорядження Нацкомфінпослуг 
«Про діяльність аварійних 
комісарів та інших страхових 
посередників, які здійснюють 
оцінку страхових збитків» 

Розпорядження Нацкомфінпослуг 
«Про діяльність страхових 
посередників, які здійснюють 
оцінку ризиків» 

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про 
діяльність осіб, які здійснюють актуарні 
розрахунки» 
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себе увагу терміни в які було прийнято дані Закони – на початку   

2000-х років, що вказує на зв’язок даних процесів з прийняттям Директиви 

№2002/92/ЄС від 09.12.2002 р. [153]. 

На нашу думку, розробка вузькоспеціального Закону України «Про 

страхове посередництво» є об’єктивно обумовленою, адже на теперішній час, 

прогалини у даній сфері не дають розвиватись всій системі страхового 

посередництва у комплексному поєднанні прямих та непрямих посередників. 

Незважаючи на певне висвітлення сфери прямого страхового посередництва у 

Законі України «Про страхування», охопити всі аспекти їх діяльності в його 

межах неможливо і недоцільно. Виходячи з цього, на нашу думку, основними 

аспектами, які мають бути врегульованими в окремому Законі України «Про 

страхове посередництво» є наступні: 

- Визначення переліку страхових посередників, які можуть бути віднесені 

до прямих та непрямих, і окреслення їх функціонального призначення на 

страховому ринкові; 

- Встановлення правового статусу страхових, а також перестрахових 

посередників; 

- Окреслення процедури реєстрації страхових і перестрахових 

посередників;       

- Вимоги, за допомогою яких буде регулюватись страхове/ перестрахове 

посередництво;  

- Відносини страхових (перестрахових) посередників зі страховиками; 

- Відносини страхових (перестрахових) посередників зі страхувальниками, 

в аспекті забезпечення їх захисту від можливих шахрайських дій; 

- Регламентування діяльності та нагляду страхових (перестрахових) 

посередників з боку Державного регулятора у даній сфері; 

- Визначення статусу іноземних страхових посередників та встановлення 

до них вимог.  

Законодавче врегулювання зазначених напрямів дозволить вплинути на 

основні параметри розвитку страхового посередництва пов’язані з визначенням 
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його місця на страховому ринку, не у вигляді окремих посередників, а у 

комплексному розумінні їх як системи елементів. Крім того, прийняття єдиного 

Закону дозволить зменшити кількість підзаконних актів, які існують на тепер, 

насамперед припинити дію Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

порядок провадження діяльності страховими посередниками» від 18.12.1996 р. 

№ 1523 [124] та Розпорядженні Держфінпослуг «Про затвердження Порядку та 

вимог щодо здійснення посередницької діяльності на території України з 

укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами» від 

25.10.2007 р. № 8170 [120]. 

Окрім прийняття єдиного для сфери страхового посередництва Закону, 

необхідно також внести правки до вже існуючих суміжних Законів України 

«Про страхування» та «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» [128; 129]. 

Що стосується Закону України «Про страхування», то необхідно 

доповнити існуючу статтю 15 [128], адже на сьогодні у ній виокремленні лише 

прямі страхові посередники – страхові (перестрахові) брокери та агенти. З 

метою забезпечення комплексності підходу, цей перелік слід доповнити 

непрямими страховими посередниками: актуаріями, оцінювачами ризиків та 

збитків. Такі правки дозволять ввести існуючих на сьогодні, проте 

неврегульованих у законодавчій площині страхових посередників у правове 

поле.  

Відносно Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» [129] то, на нашу думку, необхідно 

зробити наступні доповнення: 

1. у статтю 1. «Загальних положень», пункту 1. додати до переліку 

фінансових установ, прямих та непрямих страхових посередників; 

2. статтю 1. «Загальних положень», пункту 6. конкретизувати, визначивши,  

що до ринків фінансових послуг належать не лише «страхові послуги», але й 

послуги страхових посередників; 
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3. у статтю 4. «Фінансові послуги», пункту 1., додати до переліку 

фінансових, послуги прямих та непрямих страхових посередників. 

Урегулювання законодавчих засад діяльності страхових посередників 

всіх видів має закласти основу для подальшої деталізації та висвітлення 

особливостей їх діяльності на рівні підзаконних актів Державного регулятора, 

яким для вітчизняних страхових посередників є Нацкомфінпослуг. 

Попередньо проведений аналіз наявних фінансово-правових актів, які 

стосуються окремих страхових посередників дав розуміння того, що значна їх 

більшість не лише не регулюється, але й взагалі не визначається у якості 

суб’єктів вітчизняного страхового ринку [215, c. 173]. З метою нівелювання 

зазначених прогалин, на нашу думку, мають бути внесені правки до існуючих 

або прийняті комплексні підзаконні акти. Пропозиції щодо покращення стану 

фінансово-правового забезпечення сфери прямого страхового посередництва 

наведено у табл. Е.1. Додатку Е. 

Щодо структурної наповненості комплексних фінансово-правових актів, 

якими має регулюватись функціонування страхових брокерів та агентів – 

Розпоряджень Нацфінкомпослуг «Про страхових брокерів» та «Про страхових 

агентів», то до них, на нашу думку, необхідно включити такі складові: 

-    загальні положення, де будуть чітко окреслені поняття та зміст 

діяльності страхових брокерів та агентів, їх функції у межах системи відносин 

«страховик – посередник – страхувальник»; 

- перелік послуг, які можуть надаватись страховими брокерами та агентами 

у межах діяльності на страховому ринку, а також окреслено обмеження щодо 

цього; 

- права та сфери відповідальності страхових брокерів, і агентів; 

- порядок взаєморозрахунків між сторонами брокерської та агентської 

угоди; 

- порядок реєстрації та ведення єдиного реєстру страхових брокерів та 

агентів; 
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- вимоги до кваліфікації осіб, які здійснюють брокерську та агентську 

діяльність;    

- порядок одержання необхідних для діяльності сертифікатів; 

- основні засади діяльності прямих іноземних страхових посередників; 

- особливості здійснення державного регулювання згідно нових вимог. 

Особливо актуальним на сьогодні є визначення вимог до реєстрації та 

сертифікації страхових агентів, і брокерів. Розглянемо кожен з цих напрямів 

окремо для страхових брокерів та агентів, і надамо пропозиції щодо 

покращення їх теперішнього регулювання у межах фінансового-правового 

забезпечення. 

Так, згідно існуючих підзаконних актів, страхові брокери мають 

проходити процедуру реєстрації, кінцевою метою якої є одержання Свідоцтва 

про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових  брокерів [15]. 

Основними документами, які надаються при цьому є: данні з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців [15]; 

економічне обґрунтування перспектив функціонування; заява щодо внесення 

даних у реєстр; копія кваліфікаційного документа, який підтверджує рівень 

набутих знань та відповідність кваліфікації страхового брокера. 

Як видно із зазначеного, процедура реєстрації страхових брокерів у 

загальних рисах наводиться у вітчизняних фінансово-правових актах. Поряд з 

тим, такі положення потребують систематизації, що може бути досягнуто 

шляхом їх віднесення до комплексного Розпорядження Нацфінкомпослуг «Про 

страхових брокерів».  

Що стосується страхових агентів, то процедура їх реєстрації визначена 

лише для тих, які здійснюють діяльність у сфері ОСЦВ [118]. Щодо страхових 

агентів, які надають страхові послуги відносно інших видів страхування, на 

тепер вони не віднесені до спеціального реєстру, що не відповідає практиці 

європейських країн. Виходячи із зазначеного, на нашу думку, необхідно 

запровадити реєстрацію для всіх страхових агентів. З цією метою слід: 

визначити порядок унесення і виключення осіб з єдиного реєстру страхових 
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агентів; розробити вимоги до осіб, які можуть бути зареєстровані у якості 

страхових агентів; визначити перелік документів необхідних для реєстрації; 

розробити порядок оформлення (переоформлення) свідоцтва про реєстрацію. 

Щодо встановлення рівня кваліфікаційних вимог до діяльності страхових 

брокерів, то протягом тривалого періоду (з моменту втрати чинності у 2005 р. і 

фактично до 2014 р.) дане питання не було конкретизовано. Проте, починаючи 

з 2014 р. (коли були внесені доповнення до Розпорядження Держфінпослуг  від 

25.12.2003 № 183 «Про затвердження Положення про навчання, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які 

провадять діяльність на ринках фінансових послуг») встановлено, що 

необхідним є дотримання вимоги щодо «проходження навчання задля 

підвищення кваліфікації брокерів, що діють у сфері страхування та 

перестрахування, яке триває 72 і більше годин» [115]. Також, підвищення 

кваліфікації, навчання та складання іспитів має повторюватись через кожні 3 

роки. 

Відносно страхових агентів, кваліфікаційні вимоги визначені лише для 

тих з них, які здійснюють посередницьку діяльність з ОСЦВ [114], проте, вони 

носять здебільшого загальний характер, адже не передбачають чіткого 

регламентованого обсягу знань чи їх контролю з боку Державного регулятора.  

Враховуючи прогалини та особливості визначення кваліфікаційних 

вимог, як для страхових брокерів, так і агентів, існуючі фінансово-правові акти 

мають доповнюватись більш глибокими вимогами, що дасть можливість 

запровадити сертифікацію прямих страхових посередників (див. рис. 3.7).  

Розробка єдиної системи має базуватись на встановленні чітких вимог до 

прямих страхових посередників, які підлягатимуть сертифікації. Відповідні 

вимоги, на нашу думку, повинні охоплювати не лише рівень освіти та 

практичних навичок, але й передбачати механізми гарантування професійної 

відповідальності таких страхових посередників [67, c.139]. 
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Рис. 3.7. Основні засади та підходи до запровадження сертифікації 

прямих страхових посередників в Україні  

Джерело: авторська розробка на основі [70, c. 30-31; 105, с.75] 

 

Сертифікація прямих страхових посередників 

Положення існуючих 
фінансово-правових 
актів 
	

Розробка доповнень до 
вже існуючих 
фінансового-правових 
актів 

Фінансово-правові засади 

Розробка нових 
положень та внесення їх 
до нових фінансово-
правових актів 

Основні вимоги до прямих страхових посередників, що підлягають сертифікації 

Вимоги до рівня освіти, 
який відповідає  
необхідній кваліфікації 
страхових брокерів та 
агентів 

Вимоги до рівня знань,  
навичок та умінь у межах 
достатнього для надання 
брокерських та агентських 
послуг у страхуванні 

Забезпечення гарантій 
професійної 
відповідальності 
страхових брокерів та 
агентів 

Напрями підвищення кваліфікаційного рівня прямих страхових посередників 

Розробка Типових програм 
підвищення кваліфікації з 
урахуванням видів 
страхування: особистого, 
майнового та 
відповідальності 

Запровадження додаткових індикаторів вимірювання 
рівня кваліфікаційних навичок:  
- показники, які показують частку загального бюджету 
часу, витраченого на різні види діяльності;  
- середній термін надання консультативних послуг; 
- обсяги додаткової підготовки/перепідготовки, участь у 
спеціалізованих конференціях, семінарах, симпозіумах, 
які страховий посередник відвідував протягом року 

Встановлення мінімально 
необхідного обсягу годин, 
які має обов’язково 
прослухати страховий 
брокер або агент, для 
внесення його до 
Державного реєстру 

Визначення порядку 
періодичного підвищення 
рівня кваліфікації з 
урахуванням спеціалізації 
на певних видах 
страхування 

Встановлення змісту та 
порядку складання 
кваліфікаційних іспитів з 
метою проходження 
первинної та повторної 
сертифікації страховими 
брокерами та агентами 



184 
 

Існують різні підходи, до гарантування професійної відповідальності 

прямих страхових посередників, яке вони може реалізовуватись у вигляді: 

банківських гарантій для забезпечення компенсацій третім особам або шляхом 

придбання страхового полісу професійної відповідальності [105, с. 76;  

149, с. 132]. На нашу думку, обидва варіанти можуть використовуватись і 

мають бути прописані у нових Розпорядженнях Нацкомфінпослуг «Про 

страхових брокерів» та «Про страхових агентів». Що стосується банківських 

гарантій та полісів страхування відповідальності, то, на нашу думку, має 

застосовуватись диференційований підхід, за якого враховуватиметься рівень 

кваліфікації, досвід роботи та інші параметри кваліфікації страхового 

посередника. Шкала таких граничних рівнів банківських гарантій та полісів 

страхування відповідальності має встановлюватись Нацкомфінпослуг і може 

залежати від загального стану розвитку та тенденцій на страховому ринку. 

Щодо напрямів підвищення кваліфікаційного рівня прямих страхових 

посередників, то при розробці типових програм, насамперед необхідно 

врахувати їх спеціалізацію на різних видах страхування: особовому, майновому 

або страхуванні відповідальності. Відповідно до кожного з напрямів доцільно 

розробити окремі типові програми, що дозволять підвищити кваліфікацію  

страхових агентів та брокерів.   

Що стосується тривалості таких програм, то на нашу думку, мінімальна 

кількість годин має становити 72 як для страхових брокерів, так і страхових 

агентів. Періодичність проходження навчання для страхових агентів повинна 

бути подібною до страхових брокерів – раз у 3 роки. 

Проходження програм навчання має супроводжуватись складанням 

кваліфікаційних іспитів. Даний процес у загальних рисах врегульований у 

Розпорядженні Держфінпослуг від 25.12.2003 № 183 «Про затвердження 

Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та 

складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових 

послуг», проте потребує більшої деталізації саме з урахування особливостей, 

притаманних прямим страховим посередникам [115]. 
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Оскільки якість консультаційних послуг страхових брокерів та агентів 

безпосередньо не піддається виміру, в основу розробки підсумкової оцінки 

якості знань та навичок прямих посередників, на нашу думку, доцільно 

покласти використання додаткових індикаторів, серед яких основними мають 

бути: показники, які показують частку загального бюджету часу, витраченого 

на різні види діяльності (наприклад, збір інформації та консультування); 

середній термін консультування; кількість курсів щодо подальшої підготовки та 

конференцій, які страховий посередник відвідував останні дванадцять місяців. 

Чим більшою є частка часу, що витрачається на отримання інформації та 

консультування, тим більшими є обсяги інформації про страхові продукти та їх 

характеристики, а також про конкретні потреби страхувальників [205, c.11]. Все 

це, в кінцевому підсумку, може свідчити про кваліфікаційний рівень прямих 

страхових посередників. 

Серед інших аспектів, які також потребують урегулювання в межах 

вузькоспеціалізованих фінансово-правових актів є встановлення комісійної 

винагороди прямим страховим посередникам. Це насамперед стосується 

страхових брокерів, порядок нарахування комісійної винагороди яких на тепер 

опосередковано визначається у Цивільному Кодексі України [156]. При цьому, 

встановлюється, що таку винагороду мають сплачувати лише страхувальники. 

Це суперечить досвіду та практиці розвинених зарубіжних країн, тому, на нашу 

думку, у Розпорядженні Нацкомфінанпослуг «Про страхових брокерів» 

доцільно передбачити можливість визначення розміру брокерської винагороди 

за погодженням зі страховиком. При цьому, вказати, що плата за послуги, які 

надав страховий брокер може здійснюється, відповідно до брокерської угоди, зі 

страхового платежу, який страховик одержав від страхувальника через брокера.  

Підсумовуючи, слід відмітити, що вдосконалення фінансово-правового 

забезпечення функціонування прямих страхових посередників насамперед має 

бути спрямовано на розробку та прийняття комплексних Розпоряджень 

Нацкомфінанпослуг «Про страхових брокерів» та «Про страхових агентів», в 

яких, необхідно систематизувати всі наявні та неврегульовані до тепер 
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положення щодо: змісту та функцій їх діяльності на страховому ринку; порядку 

реєстрації та внесення (виключення) даних в/з Державного реєстру; прав та 

обов’язків при взаємодії зі страховиками та страхувальниками; проведення 

розрахунків між суб’єктами-учасниками угоди; вимоги відносно 

кваліфікаційного рівня та сертифікації; особливості діяльності іноземних 

прямих страхових посередників на страховому ринкові. 

Щодо непрямих страхових посередників, то діяльність окремих з них 

певною мірою врегульована. Це зокрема стосується актуаріїв та аварійних 

комісарів. Поряд з тим, подібно до фінансово-правових актів прийнятих для 

прямих страхових посередників, вони не містять ознак комплексності, а 

спрямовані лише на регулювання окремих аспектів їх діяльності [113; 117; 122; 

112]. З метою систематизації та визначення змісту діяльності непрямих 

страхових посередників на страховому ринку, на нашу думку, слід прийняти: 

- Розпорядження Нацкомфінпосуг «Про діяльність аварійних комісарів та 

інших страхових посередників, які здійснюють оцінку страхових збитків»;      

- Розпорядження Нацкомфінпосуг «Про діяльність страхових посередників, 

які здійснюють оцінку ризиків»; 

- Розпорядження Нацкомфінпосуг «Про діяльність осіб, які здійснюють 

актуарні розрахунки». 

Основними положеннями таких фінансово-правових актів мають бути 

наступні: визначення змісту та функціонального призначення непрямого 

страхового посередника; встановлення обмежень при здійсненні окремих видів 

діяльності; правовий статус; права та обов’язки непрямих страхових 

посередників; порядок реєстрації та сертифікації (насамперед оцінювачів 

страхових збитків та актуаріїв); вимоги до рівня базової кваліфікації та 

положення щодо перепідготовки.  

Прийняття зазначених фінансового-правових актів дозволить 

впорядкувати хаотичність у процесі регулювання діяльності непрямих 

страхових посередників, що сприятиме прискоренню адаптації вітчизняного 

законодавства до положень останньої Директиви ЄС, в якій, зокрема, 
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окреслюється значна роль непрямих страхових посередників у контексті 

функціонування страхового ринку [29].  

Як було доведено попередньо, окрім державного регулювання, значний 

вплив на розвиток страхового посередництва мають страховики, які протягом 

десятирічь обумовлювали їх розвиток шляхом формування попиту на 

відповідні послуги. З метою визначення перспективних напрямів розвитку 

страхового посередництва на найближчі роки доцільно оцінити потреби 

страховиків у таких послугах. Найбільш оптимальним для цього є 

використання якісного підходу (методу опитування), оскільки він дає 

можливість глибокого розуміння природи конструкцій та їх ролі в теоретичних 

моделях [214, c.9]. 

Для реалізації визначеної мети, нами було проведено опитування 50 

страхових компаній без акцентування на їх видах діяльності. Такий підхід 

пов’язаний з тим, що основною метою анкетування було окреслити загальні 

підходи, теперішнє та перспективне бачення страховиками розвитку страхових 

посередників загалом, а не за окремими видами страхування. Анкетування 

здійснювалось на робочих місцях, з метою збереження контексту. Кожна анкета 

заповнювалась зі слів респондента.  

Тривалість анкетування становила близько однієї години. Список 

анкетних питань був поділений на 2 блоки: загальних для системи страхового 

посередництва питань (табл. 3.5) та спеціалізованих (з поділом за класами  

страхових посередників) (табл. 3.6). За кожним з означених блоків 

респондентам ставились питання.  

Оцінка теперішнього стану розвитку страхового посередництва з позиції 

страховиків дає можливість виявити найбільш суперечливі та слабкі місця, 

задля подальшого їх усунення.    
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Таблиця 3.5 

Результати опитування за блоком питань, які різнобічно характеризують 

загальний стан розвитку вітчизняного страхового посередництва  

Пошукові питання анкети Середня 
оцінка Загальний висновок з анкет 

Оцінка загального рівня розвитку страхового посередництва у межах страхового ринку 
1. Визначте загальний рівень розвитку 
вітчизняного страхового посередництва (1-
найнижчий, 10-найвищий) 

3,52 
Визначено, як низький, що 
також підтверджується 
аналітичними даними 

2. Наскільки відкритою є інформація про  
страхових посередників на ринку?  
(1-закрита, 10- повністю відкрита) 

4,98 
Інформація щодо страхових 
посередників є доступною 
лише частково  

3. Яким є вплив іноземних страхових 
посередників (представництв) на вітчизняний 
страховий ринок? (1-найнижчим, 10-найвищим) 

2,56 
Практично не чинять впливу 
на вітчизняний страхових 
ринок 

4. Оцініть якість Державного регулювання 
сфери страхового посередництва (1-найнижча, 
10-найвища) 5,44 

Рівень Держаного 
регулювання сфери 
страхового посередництва є 
середнім  

5. Наскільки широким є регіональне охоплення 
послугами страхових посередників? (1-занизьке, 
10-охоплюває всю Україну) 

2,18 
 

Рівень регіонального 
охоплення є занизьким 

Середня оцінка по блоку питань 3,736 

Загальний стан розвитку 
системи страхового 
посередництва є 
задовільним 

Оцінка персональної компетенції страхових посередників у межах страхового ринку 
1. Яким є середній досвід роботи страхових 
посередників на ринку (стаж роботи) (1-менше 1 
року, 10- понад 10 років) 

5,92 
 

Переважна більшість 
страхових посередників має 
значний досвід роботи 

2. Оцініть рівень використовуваних в процесі 
діяльності інноваційних підходів та рішень  
(1-найнижчий, 10-найвищий) 

2,4 
Рівень використання 
інноваційних рішень на 
сьогодні є занизьким 

3. Якою є якість консультативної складової у 
процесі надання послуг страхових 
посередників? (1-занизькою, 10-високою) 

8,6 
Якість консультативних 
послуг є досить високою 

4. Якою була якості надання послуг страхових 
посередників за останнє десятиріччя (за умов 
наявності кризових явищ)? (5-без змін, менше 5 
погіршувалась, більше 5- покращувалась)  

4,56 

Рівень послуг протягом 
останнього десятиріччя 
суттєво не змінився 

5. Чи наявний на тепер індивідуалізований 
підхід страхових посередників при наданні ними 
послуг (1-не важлива, 10-дуже важлива) 8,38 

Індивідуалізований підхід у 
сфері страхового 
посередництва є досить 
високим 

Загалом по блоку загального розвитку 
страхового посередництва в Україні 4,788 

 

Стан персональних 
компетенцій страхових 
посередників є середнім  

Джерело: власні розрахунки на основі Додатку Ж 
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Таким чином, з метою з’ясування теперішнього стану страхового 

посередництва, питання були поділені на 2 групи: пов’язані з оцінкою 

загального рівня розвитку вітчизняного страхового посередництва у межах 

страхового ринку та оцінкою персональної компетенції страхових посередників 

у межах страхового ринку. У табл. 3.5. визначено перелік таких питань та 

відповідно до Додатку Ж, розраховано їх середні оцінки згідно з одержаними 

відповідями респондентів. 

 З метою диференціації рівня розвитку страхового посередництва згідно з 

даними одержаними за допомогою проведеного опитування визначимо 

наступні значення для кожного з індикаторів: 

– значення оцінки є високим (10-9 балів); 

– значення оцінки є достатнім (8-7 балів); 

– значення оцінки є середнім (6-5 балів); 

– значення оцінки є задовільним (4-3 бали); 

– значення оцінки є незадовільним (2-1 бали). 

Здійснена оцінка загального рівня розвитку страхового посередництва, 

згідно з анкетними даними, свідчить про його задовільний стан. При цьому, 

слід відмітити, що на думку респондентів, існує нерівномірність розвитку 

окремих видів страхових посередників, що є одним із факторів який обумовив 

недостатньо високий рівень оцінок.     

Деталізуючи одержані оцінки за першою групою питань, можна зробити 

наступні висновки:  

1. загальний стан розвитку системи страхового посередництва є 

занизьким, що також підтверджується і попередньо проаналізованими 

аналітичними даними;  

2. інформація щодо страхових посередників для окремих груп є 

відкритою, для інших – навпаки, що і обумовило середні оцінки; 

3. попри те, що у 2008 р. під час прийняття правок до Закону України 

«Про страхування» існували перестороги щодо посилення впливу іноземних 

висХ

достХ

серХ

задовX

незадовX
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страхових посередників на вітчизняний страхових ринок, на практиці це не 

реалізувалось, про що свідчать занизькі оцінки впливу іноземних страхових 

посередників на вітчизняний страхових ринок; 

4. державне регулювання страхового посередництва потребує суттєвого 

вдосконалення, проте враховуючи наявність реєстрів та фінансово-правового 

забезпечення окремих страхових посередників, загалом його оцінили на 

середньому рівні; 

5. значного розвитку вимагає регіональне розповсюдження послуг 

страхових посередників, що пояснюється тим, що переважна їх більшість 

сконцентрована у великих містах. 

Щодо іншої групи питань – оцінки персональної компетенції страхових 

посередників у межах страхового ринку, то загальний середній бал за 

результатами розрахунків виявився значно вищим і наблизився до середнього 

рівня. Серед основних напрямів, які необхідно розвивати страховим 

посередникам насамперед виокремлено інновації, адже одержані оцінки 

застосування їх на тепер, виявились незадовільними. Також, респонденти 

відзначили сталість розвитку страхових посередників протягом останніх років, 

без стрімких змін у бік покращення чи погіршення загального рівня розвитку 

кваліфікаційних та інших видів професійної компетенції.  

Враховуючи наявність непропонційності розвитку окремих страхових 

посередників та з метою з’ясування характеристик відповідно до видів 

страхових посередників, нами було проведено додаткове опитування. Питання 

конкретизувались задля визначення сучасного стану розвитку прямих та 

непрямими страховими посередниками.  

Результати анкетування, середні оцінки та підсумкові характеристики 

наведено у табл. 3.6. 
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Таблиця 3.6 

Результати опитування за блоком питань, які характеризують розвиток 

окремих класів та видів страхових посередників в Україні 

Пошукові питання анкети 
Середня оцінка 

за всіма 
анкетами 

Загальний 
підсумок за результатами 

анкетування 
1. Чи достатнім є рівень професійного досвіду 
страхових посередників на сьогодні? (1-
недостатнім, 10-достатнім): 

5,81 
 середній 

1.1. Серед прямих страхових посередників 6,56 достатній 
1.2. Серед непрямих страхових посередників: 5,06 середній 
- Оцінювачів ризиків 2,44 незадовільний 
- Оцінювачів збитків 6,12 достатній 
- Актуаріїв 6,62 достатній 
2. Чи достатнім є рівень кваліфікації та знань 
страхових посередників на сьогодні? (1- 
недостатнім, 10- достатнім): 

5,5 середній 

2.1. Серед прямих страхових посередників 6,28 середній 
2.2. Серед непрямих страхових посередників 4,73 середній/задовільний 
- Оцінювачів ризиків 2,3 незадовільний 
- Оцінювачів збитків 5,38 середній 
- Актуаріїв 6,54 достатній 
3. Яка ймовірність порушення умов угоди 
(ризики) у процесі взаємодії зі страховими 
посередниками (1-висока, 10-низька) 

 
6,1 

 

 
середній 

3.1. Прямими страховими посередниками 6,38 середній 
3.2. Непрямими страховими посередниками 5,8 середній 
- Оцінювачами ризиків 3,94 задовільний 
- Оцінювачами збитків 5,62 середній 
- Актуаріями 7,92 достатній 
4. Оцініть майбутні перспективи розвитку 
страхових посередників (1-незначні,10-високі) 

7,4 
 достатній 

4.1. Прямих страхових посередників 7,6 достатній 
4.2. Непрямих страхових посередників 7,22 достатній 
- Оцінювачів ризиків 5,3 середній 
- Оцінювачів збитків 7,96 достатній 
- Актуаріїв 8,62 достатній/високий 
5. Оцініть частоту та незамінність 
використання послуг, що надають страхові 
посередники (1-найнижча, 10-найвища) 

7,82 
 достатній 

5.1. Прямі страхові посередники 8,62 достатній/високий 
5.2. Непрямі страхові посередники 7,03 достатній 
- Оцінювачі ризиків 2,9 задовільний 
- Оцінювачі збитків 9,06 високий 
- Актуарії 9,32 високий 
Середнє значення за всіма питаннями 6,526 середній 

Джерело: власні розрахунки на основі Додатку З 
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Деталізуючи одержані оцінки за другою групою питань, можна зробити 

наступні висновки: 

1. Загальний рівень розвитку та зацікавленості у страхових посередниках з 

боку страховиків коливається на рівні від середнього до достатнього. За 

жодним з питань щодо всіх страхових посередників високої оцінки не було 

одержано. Такі результати свідчать про те, що страховики намагаються 

оптимізувати свої витрати, що, в тому числі, проявляється у значних обсягах 

прямої дистрибуції та залучення спеціалістів по оцінці ризиків та збитків до 

власного штату працівників (задля зменшення витрат на залучення сторонніх 

спеціалістів);  

2. Рівень кваліфікації, загальний стан та подальші перспективи прямих 

страхових посередників, опитані респонденти оцінили вище ніж непрямих, що 

підтверджує попередні висновки щодо їх більшої розвиненості; 

3.  У структурі непрямих страхових посередників, найменш розвиненими і 

такими, в яких страховики мають незначну зацікавленість є непрямі страхові 

посередники-оцінювачі ризиків, що є негативним явищем, адже недостатня 

якість оцінки ризиків може призводити до погіршення страхового портфелю і 

вплинути на стійкість страхової компанії загалом; 

4. Найбільш розвиненими і такими, що мають подальші перспективи 

розвитку, в межах непрямих страхових посередників, визначено оцінювачів 

збитків та актуаріїв, що також пояснює достатність їх фінансово-правового 

забезпечення. 

Отже, з метою покращення регулятивної бази, на основі якої здійснюють 

свою діяльність страхові посередники запропоновано: 

1. Вдосконалити Державне регулювання системи страхового посередництва, 

шляхом:  

- розробки та прийняття нового Закону України «Про страхових 

посередників» та внесення змін до законодавчих актів, які є суміжними зі 

сферою страхового посередництва –  Закону України «Про страхування» та  

Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
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фінансових послуг», оскільки це дасть змогу окреслити середовище 

функціонування страхових посередників та визначити їх завдання на 

страховому та ринку фінансових послуг; 

- розробки та прийняття принципово нових комплексних фінансово-

правових актів, які стосуватимуться прямих та непрямих страхових 

посередників, з урахуванням та включенням до їх складу наявних положень 

вже існуючих Розпоряджень Державного регулятора, що не суперечать 

положенням нової Директиви ЄС. Щодо прямих страхових посередників, то 

запропоновано прийняти Розпорядження Нацкомфінапослуг «Про страхових 

брокерів» та «Про страхових агентів», а непрямих – Розпорядження 

Нацкомфінпосуг «Про діяльність аварійних комісарів та інших страхових 

посередників, які здійснюють оцінку страхових збитків», «Про діяльність 

страхових посередників, які здійснюють оцінку ризиків» та «Про діяльність 

осіб, які здійснюють актуарні розрахунки». Основною метою прийняття нових, 

комплексних фінансово-правових актів є упорядкування хаотичного процесу 

регулювання страхових посередників та закладання базису їх подальшого 

розвитку в контексті страхового ринку; 

- запровадження сертифікації прямих страхових посередників, в основу 

якої буде покладено не лише рівень освіти, кваліфікації, знань та практичних 

навичок, але й механізм дотримання гарантій професійної відповідальності, 

який запропоновано реалізовувати через банківські гарантії або страхування 

відповідальності, використовуючи при цьому диференційований підхід. 

2. На основі використання методу опитування (якісного методу оцінки 

даних) було запропоновано визначити найбільш перспективні напрями 

розвитку страхового посередництва, окремих їх класів та груп, у результаті 

чого з’ясовано що: 

- страховики оцінюють перспективи зростання сфери страхового 

посередництва як середні, проте теперішній його стан задовільно; 
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- прямі страхові посередники мають більші можливості подальшого 

розвитку, що випливає з оцінки їх досвіду, кваліфікації та ступеню  

незамінності для страховиків; 

- серед непрямих страхових посередників найбільші перспективи розвитку 

мають оцінювачі збитків та актуарії, що обумовлюється їх загальною оцінкою 

на рівні достатньої, а також високим ступенем зацікавленості у них з боку 

страховиків. 

 

3.3. Перспективні форми розвитку страхового посередництва 

 

Страхове посередництво, як і страховий ринок загалом, у останні 

десятиріччя зазнає суттєвих змін. За умов розвитку інформаційного 

суспільства, у високорозвинених країнах у страховій сфері, активно 

запроваджуються засоби комунікації, які є принципово іншими за складністю 

та спроможні обробляти набагато більші масиви інформації, ніж раніше.  

Стрімкий розвиток та повсюдне використання інформаційних технологій 

призводить до необхідності переосмислення змісту дистрибуції страхових 

послуг через різноманітні цифрові канали [223].  

Незважаючи на те, що вітчизняна система страхового посередництва є 

недостатньо розвиненою навіть у традиційних формах, поширення 

інформаційних технологій обумовлює необхідність швидкої її адаптації до 

сучасних світових тенденцій [27; c.81]. Саме тому, на нашу думку, окрім 

комплексу заходів щодо стимулювання розвитку страхового посередництва на 

макроекономічному рівні, принципові зміни мають також відбуватись і на рівні 

самих страхових посередників і, в тому числі, передбачати їх адаптацію до 

новітніх світових тенденцій у сфері використання цифрових технологій. 

Це також пов’язано з тим, що зміни, характерні для розвинених країн 

світу, у найближчі роки будуть притаманними і вітчизняному страховому 

ринку, що обумовлюється стрімкими змінами технологічних досягнень, 

мінливістю поведінки та уподобань страхувальників.  
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Такі зміни насамперед впливають на страховиків, які прагнуть 

максимально швидко і ефективно продавати свої продукти і послуги, 

розробляючи нові канали дистрибуції, в тому числі, використовуючи потенціал 

онлайн-простору [71, c. 49]. Це також стосується реалізації страхових продуктів 

через посередників. Нагальна потреба термінової адаптації до новітніх 

технологій також пов’язана із виникненням значного прошарку сучасних 

високоосвідченних страхувальників, які все більше прагнуть використовувати 

цифрові канали для придбання страхових продуктів.  

Згідно з Всесвітнім страховим звітом Capgemini (WIR) 2016 р. очікується, 

що страхувальники різного віку будуть використовувати цифрові канали для 

придбання страхових продуктів все більше. Наведені нижче дані відображають 

використання каналів придбання як для страхування життя, так і для інших 

страхових полісів. Дане опитування проводилось у 30 країнах за участю понад 

15500 респондентів, а тому, може вважатись репрезентативним (рис.3.8). 

 
Рис. 3.8. Тенденції зміни каналів реалізації страхових продуктів  

Джерело: складено за [176; 177] 

 

Результати опитування показують, що відбувається поступове зниження 

темпів використання каналу страхових посередників для придбання нових 

страхових полісів або для відновлення терміну дії існуючих. Так згідно рис. 3.7. 

обсяги реалізації через прямих страхових посередників: страхових агентів та 

брокерів будуть поступово скорочуватись, як і продажі через банки. При цьому, 
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продажі через новітні канали дистрибуції (Інтернет, мобільні додатки та 

соціальні медіа) навпаки зростатимуть [176; 177].   

Таким чином, очевидною є докорінна зміни ролі і значення страхових 

посередників у майбутньому, що обумовлює необхідність трансформації їх 

класичних форм та застосування видозмінених та інтегрованих у онлайн-

простір структур. Поряд з тим, на нашу думку, принциповим є не стільки 

форми в яких будуть існувати страхові посередники, а підходи та засади на 

основі яких вони функціонуватимуть в умовах інформаційного суспільства.  

Україна, як і інші розвинені країни, інтегрована у міжнародні мережі 

обміну інформацією, а населення, в свою чергу, виступає активним 

користувачем інноваційних технологічних досягнень. Таким чином, 

перспективи подальшого розвитку страхового посередництва безпосередньо 

пов’язані саме з використанням цифрових технологій та інноваційних розробок 

[91, c.70].  

Задля розуміння сучасних світових тенденцій, які, в тому числі, будуть 

впливати на подальший розвиток вітчизняного страхового посередництва, 

необхідно визначити: чинники зміни каналів придбання страхових продуктів 

споживачами; сучасні виклики, що постають перед страховими посередниками; 

інноваційні стратегії для підвищення значимості консультантів в розвиненому 

ландшафті розподілу страхування. Розглянемо детальніше кожен з наведених 

аспектів. 

До основних чинників, які впливають на продаж страхових продуктів у 

високорозвинених країнах можна віднести наступні:  

1. Поява цифрових каналів. Поява нових онлайн-каналів дистрибуції, 

таких як веб-сайти і мобільні додатки у сфері страхування, змінює його 

ландшафт, оскільки ці нові канали мають більш широке охоплення і 

привабливість для споживачів. Все частіше споживачі купують поліси 

страхування онлайн, так як ці канали дозволяють їм швидко аналізувати, 

порівнювати і купувати продукт за своїм вибором [84, c. 219]. 



197 
 

2. Еволюція переваг високоосвідченних страхувальників. 

Високоосвідченні страхувальників які мають технічні знання, віддають 

перевагу зручності, персоналізації і прозорості. Ці споживачі страхових послуг 

шукають більше варіантів для здійснення вибору, оскільки здебільшого вони 

обирають не пакетні пропозиції. Прагнучі оптимізувати витрати, вони купують 

лише ті послуги, які найбільше задовольняють їх потреби [193]. 

3. Зростання значення високотехнологічних каналів. Інші традиційні 

галузі, такі як банківська сфера та роздрібна торгівля, використовують 

технології для розширення взаємодії з клієнтами. Таким чином, страхувальники 

очікують подібних змін і у своїх взаємозв’язках/взаємодії зі страховиками. 

Аналогічних змін очікують і принципово нові компанії – InsurTech, які 

надають страхові продукти, які, проте, суттєво відрізняються від традиційних, 

насамперед технологічною складовою. Ці компанії, засновані на технологіях, 

забезпечують високу зручність і додаткову цінність для страхувальників, при 

цьому, вони не обмежені застарілими системами. Крім того, InsurTechs мають 

інноваційний підхід до розробки пропозицій, що робить їх дуже привабливими 

для страхувальників. Зростаюча зацікавленість потенційних страхувальників у 

InsurTech-компаніях може вплинути на зменшення частки страхового 

посередництва у дистрибуції страхових продуктів [188]. 

4. Поява прямих агрегаторів (ресурсів на яких накопичується 

інформація). Це онлайн-страхові ринки, які забезпечують економію для клієнтів 

за допомогою простого порівняння різноманітних політик (пропозицій) у сфері 

страхування. Потенційні страхувальники можуть проводити дослідження, 

аналізувати страхові пропозиції, порівнювати і купувати страхові продукти на 

веб-сайтах агрегатора. Існують також агрегатори, які окрім ціни також можуть 

надавати страхувальникам найбільш прийнятні варіанти страхових продуктів, 

засновані на їх профілі та вподобаннях [184]. 

Наведені чинники, призводять до виникнення ряду викликів та перешкод: 

від зростаючої товарної коммодіфікації та задоволення зростаючих потреб 

споживачів страхових послуг, до залучення нових страхувальників. Серед 
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основних складнощів, з якими стикаються страхові посередники в останні роки 

у своїх спробах збільшити власні продажі і частку на ринку, можна виокремити 

наступні: 

- Коммодіфікація страхового продукту. Оскільки страховики 

прагнуть швидко просувати власні страхові продукти через інтернет-канали, 

вони створюють більш прості і недорогі продукти, що веде до товарної 

коммодіфікації. У зв’язку з цим, страхувальники загалом можуть відмовлятись 

від послуг страхових посередників, адже вони орієнтовані не стільки на вибір 

якісних характеристик страхового продукту, а здебільшого на його ціну [197].  

- Залучення нових страхувальників. Задля збільшення обсягу продаж, 

необхідно задовольнити потреби традиційного сегменту страхувальників, при 

цьому, орієнтуючись на залучення його високопотенційної частки, до якої, 

зокрема, належать високоосвідченні страхувальники. Поряд з тим, через 

відсутність цифрових можливостей, страхові посередники стикаються зі 

складнощами у задоволенні потреб страхувальників у високотехнологічному 

сегменті. 

- Задоволення потреб клієнтів. Оскільки страховики намагаються 

залучити максимально велику кількість страхувальників, вони можуть 

впроваджувати нові продукти в агресивній формі. Страхові посередники 

повинні отримати знання про ці нові продукти, щоб задовольняти мінливі 

потреби страхувальників, оскільки вони вважають за краще вибирати з 

широкого спектру варіантів відповідно до їх конкретних потреб [37, с.196].  

- Новітні технології. Сучасні технологічні розробки, такі як штучний 

інтелект і автоматизація робототехнічних процесів, будуть в значній мірі 

впливати на страхове посередництво, оскільки вони значно знижують вартість 

реалізації продуктів страховиками. Страховики у розвинених країнах вже 

застосовують ці технології для продажу страхових полісів. Тому, страхові 

посередники повинні зосередитися на впровадженні новітніх цифрових 

інструментів і технологій не у віддаленій перспективі, а вже сьогодні [213].  
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З наведеного можна зробити висновок, що страхові посередники 

стикаються з такими сучасними аспектами діяльності, як:  адаптація до 

постійних змін технологій; боротьба зі змінами зовнішніх умов, у тому числі, 

на макроекономічному рівні; використання сучасних онлайн ресурсів для 

просування страхових продуктів, тощо. При цьому, страхові посередники 

мають розглядати такі зміни, як джерело можливого подальшого зростання. 

Перелік можливостей та викликів, що постають перед страховими 

посередниками на теперішній час наведено у табл. 3.7. 

Таблиця 3.7 

Виклики та можливості страхових посередників в контексті 

перспективних та інноваційних технологій розвитку 

Виклики для страхових 
посередників Основні можливості 

Нестача знань про  
страхування з боку 
страхувальників 

Це дає можливість страховим посередникам навчати 
страхувальників, і в процесі цього заробляти поблажливе ставлення 
з їх боку. Багато страхувальників повторно оцінюють свої ризики 
спираючись на поради, які вони отримують від страхових 
посередників, що, ймовірно, дозволить останнім збільшити свою 
вартість продажу 

Періодичні інвестиції у 
технології, оскільки 
нові замінюють старі 
системи за короткі 
проміжки часу 

Інтелектуальні технологічні інвестиції, такі як агентські системи 
управління, рейтингові системи, підключення до оператора та 
інструменти бізнес-аналітики, здатні приносити великі прибутки. 
Страхові посередники, що використовують цифрові технології та 
продовжують адаптуватися до їх змін, мають значні перспективи 
процвітання у майбутньому, при цьому, ті з них, які 
ігноруватимуть дані процеси, збільшують власні ризики щодо 
скорочення розмірів бізнесу, аж до виходу зі страхового ринку 

Невеликим за 
розмірами страховим 
посередникам може 

бути важко залишитись 
на конкурентному 

ринку 

За умов правильної стратегії, страхові посередники, здійснюють 
свою діяльність з урахуванням переваг економії масштабу у 
бізнесі. Консолідація, ймовірно, відбуватиметься і у сфері 
страхового посередництва, оскільки замалим гравцям дуже важко 
досягти успіху в умовах інтенсивного конкурентного середовища 

Потреби участі у 
онлайн ресурсах та 
соціальних медіа 

вимагають багато часу 

Онлайн ресурси та соціальні медіа – це ресурс, який надає 
страховим посередникам надзвичайно широкі  можливості для 
збільшення кількості залучених страхувальників. Страхові 
посередники, які активно працюють у соціальних мережах 
(особливо серед молодших агентів), на практиці свідчать про 
зростання даних можливостей   

Джерело: власна розробка автора на основі [178] 

Таким чином, існує великий перелік складнощів, з якими стикаються 

страхові посередники, які, проте, можуть бути позитивно перетворені у 
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потенційні можливості зростання, за умов застосування цифрових інструментів 

та зосередження уваги на цільовому маркетингові, технологіях, аналітиці та 

роботі із соціальними медіа, задля збільшення їх ролі та актуальності у 

поточному ринковому середовищі. 

На основі зазначеного, з метою адаптації вітчизняного страхового 

посередництва до сучасних інноваційних тенденцій, на нашу думку, 

необхідною є розробка теоретичних підходів до побудови стратегії розвитку 

страхового посередництва, яка враховуватиме найбільш актуальні на тепер 

аспекти: демографічні зміни та сегментацію ринку відповідно до інноваційного 

розвитку суспільства (див. рис. 3.9). Це допоможе страховим посередникам 

забезпечити підвищену цінність для страхувальників та збагатити довготривалі 

відносини, які мають вирішальне значення у даній сфері. 

 
Рис. 3.9. Базові напрями стратегії розвитку страхового посередництва 

Джерело: авторська розробка на основі [178] 

 

Щодо демографічних змін у суспільстві, то даний аспект безпосередньо 

пов’язаний з глобальним питаннями старіння населення. Загалом, у світі, 

чисельність населення у віці 60 років і старше збільшиться приблизно на 56% з 

Демографічні зміни 
в суспільстві 

- Технологічні 
інструменти та 
інформаційно-
аналітичні 
комп’ютерні бази 
даних;
- Соціальні медіа
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901 млн. у 2015 р. до 1,4 млрд. у 2030 р. [238]. При цьому, згідно дослідження 

«Global Burden of Disease Study 2013», глобальна тривалість життя зросла більш 

ніж на шість років у період з 1990 по 2013 рр. [189]. Це має значні наслідки 

насамперед для сфери страхування життя, а також для існуючих пенсійних 

систем, де розрив між активами, доступними для пенсійних виплат, кількістю, а 

також роками пенсійних виплат, постійно збільшується. Україна також 

належить до держав зі старіючим населенням, тому данні питання є 

надзвичайно актуальними. 

Наведена складова має суттєвий вплив на страхових посередників у 

наступних аспектах: 

- природна піраміда може зазнати істотних зрушень, що вимагає від 

страхувальників планування виходу на пенсію на індивідуальному рівні. Це 

відкриває принципово нові можливості для страхових посередників в аспектах 

консультування, розробки індивідуальних страхових рішень, тощо; 

- збільшення тривалості життя призводить до ще більшого тиску на 

суспільство, оскільки старіючому населенню доведеться накопичувати більше 

коштів для фінансування їх потреб у виживанні та підтриманні життєвого рівня 

[181]. Враховуючи, що в Україні спостерігається постійний дефіцит Пенсійного 

фонду, активне започаткування та розвиток страхових продуктів орієнтованих 

на тривалі періоди життя є нагальним питанням найближчих років. Роль 

страхових посередників у даному контексті може бути надзвичайно потужною, 

адже за умов у цілому незначного рівня проникнення страхування у економіку, 

населення має обмеженні знання щодо змісту та особливостей певних видів 

страхових продуктів; 

- збільшення довголіття та зміна соціальних структур може призвести до 

збільшення попиту на страхування довготермінових видів допомоги у 

майбутньому. Вже на тепер для України нагальним є питання диспропорцій у 

тривалості життя чоловіків та жінок, а тому, данні аспекти також мають 

враховуватись при реалізації страхових продуктів; 
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- зміна демографічних показників, таких як зростання середнього віку та 

зміна схем інвестицій, можуть забезпечити нові можливості та розширити 

ринки для страхових посередників. Страхові посередники, як зазначалось 

раніше, здатні відігравати суттєву роль у аспекті управління інвестиційними 

ресурсами страховиків, що може бути особливо актуальним за умов зростання 

розміру залучених страхових премій, особливо у довгостроковій перспективі 

[139, c. 5]. 

Щодо сучасних високоосвідчених страхувальників, то на тепер вони  

входять до числа робочої сили та стають важливим сегментом споживачів 

страхових послуг. При цьому, такі страхувальники мають значно відмінний 

спосіб життя та уподобання, ніж попередні покоління. Саме цей сегмент 

вимагає найбільших змін у традиційних підходах надання страхових послуг. 

Такі споживачі страхових послуг демонструють підвищенний попит на 

зручність, персоналізацію та прозорість, і вони шукають більшого вибору [175].  

Страхові посередники, повинні взаємодіяти з високоосвідченими 

страхувальниками таким чином, який вважають за краще ці клієнти, і який 

відповідає їх запитам і вимогам. Оскільки такі страхувальники віддають 

перевагу взаємодії у цифровому форматі, страхові посередники мають 

пропонувати свої послуги за допомогою цифрових каналів, які не тільки 

збільшать безпосередній контакт і пряму взаємодію, але і зміцнять довіру до 

них. 

Наступним базовим напрямом розробки стратегії розвитку страхового 

посередництва є «Технологічні інструменти та інформаційно-аналітичні 

комп’ютерні бази даних». Розглянемо особливості та переваги використання 

страховими посередниками технологічних інструментів та інформаційно-

аналітичних комп’ютерних баз даних окремо. 

Легкодоступні та зручні технологічні інструменти допомагають 

страховим посередникам у їхньому управлінні та експоненціальному 

розвиткові бізнесу. Існує безліч цифрових інструментів, доступних на ринку 

для задоволення конкретних бізнес-потреб страхових посередників. Одними з 
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найбільш потужних серед них є інтелектуальна та поведінкова аналітика. Такі 

інструменти допомогають у побудові споживацького портфеля на основі 

поточного профеля страхувальника та майбутніх потреб. Ці розширені 

інструменти аналітики надають страховим посередникам потрібну інформацію 

та ідеї у реальному часі для посилення взаємодії зі страхувальниками, і 

зосереджуються на побудові довготривалих відносин [190].  

Цифрові інструменти доступні на ринку забезпечують цілісне управління 

відносинами як зі страховиками, так і страхувальниками. Крім того, згідно  

рис. 3.10, страхові посередники володіють різними функціями, які допомагають 

їм здійснювати власну діяльність. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Цифрові інструменти, які можуть використовуватись 

страховими посередниками 

Джерело: складено за [178] 

 

Широкого розповсюдження у розвинених зарубіжних країнах набувають 
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відносинами із страхувальниками. Програмне забезпечення для управління 

цифровими відносинами зі страхувальниками, таке як «Salesforce» або 

«QQCatalyst», забезпечує ведення документації, збір інформації, у тому числі, 

про їх потреби, у результаті чого, значно підвищується ефективність та 

продуктивність страхових посередників [224]. 

Іншим цифровим інструментом, призначення якого полягає у полегшені 

фунціонування страхових посередників є Цифрова служба обслуговування 

страхувальників. Засоби підтримки страхувальників дозволяють страховим 

посередника інтегрувати їх обслуговування у веб/мобільні додатки та соціальні 

мережі.  

Компанія «Vlocity», запровадила продукти для задоволення конкретних 

потреб як страховиків, так і страхових посередників. Цей інструмент 

використовує анкетні та персональні дані страхувальників, з метою 

максимізації можливостей продажу та надання детальної інформації про 

продукт. Інші компанії, зокрема «PL Rating», допомагають страховим 

посередникам визначати ціни у режимі реального часу від декількох 

страховиків. Це дозволяє страховим посередникам скорочувати обсяги обробки 

даних та час, витрачений на відвідування кількох веб-сайтів різних страховиків, 

а також дозволяє здійснювати підбір найбільш оптимального персонального 

страхового плану [182]. 

Інструменти фінансового планування, такі як «eMoney» та «Finance 

Logix», призначені для того, щоб допомогти страховим посередникам 

проводити кращий аналіз ризиків та виявляти потреби страхувальників. Ці 

інструменти дозволяють страховим посередникам залучати, навчати та 

спілкуватися, а також пропонувати найбільш вигідні для страхувальників 

страхові продукти [231]. 

Інструменти управління комунікаційною лінією призначені для того, щоб 

допомогти страховим посередникам визначати пріоритети своїх дій та давати 

їм змогу контролювати продажі та інші операції. 
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Окрім наведених, існує цілий ряд додаткових інструментів, призначених 

для проведення віртуальних перемовин, спільного використання файлів, 

документооборогу тощо, які мають використовуватися страховими 

посередниками для підвищення ефективності і якості надання послуг. 

Таким чином, технологічні інструменти допомагають страховим 

посередникам на вирішальних етапах розвитку бізнесу, продажу та 

обслуговування страховиків (перестраховиків) та страхувальників 

(перестрахувальників).  

Щодо використання страховими посередниками інформаційно-

аналітичних комп’ютерних баз даних, то вони створюють можливості для 

реалізації персоналізованих та релевантних страхових продуктів за 

конкурентоспроможною ціною більш швидкими темпами (рис. 3.11). 

 
Рис. 3.11. Аналітика для страхових посередників  

Джерело: складено за [178] 

 

Завдяки експонентному збільшення доступності даних і досягненню 

аналітичних можливостей, страхові посередники можуть надавати  

страхувальникам ефективні послуги щодо зниження ризиків. Аналітичні 

інструменти забезпечують кращу оцінку, засновану на профілюванні ризиків. 
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Аналітика також допомогає страховим посередникам у наданні найкращого 

страхового покриття по найбільш оптимальній для страхувальників ціні [172]. 

Наступним базовим напрямом стратегії розвитку страхового 

посередництва є «Соціальні медіа». Соціальні медіа набувають все більшого 

значення в стратегіях взаємодії зі страхувальниками, проте страхові 

посередники досить обмежено використовують дані платформи. В Україні, 

потенціал цього ресурсу практично не розкрито, про що свідчить відсутність 

персональних сторінок страхових посередників та загальної інформації щодо їх 

переважної більшості.  

Поряд з тим, соціальні медіа у всьому світі використовуються досить 

активно, адже вони дозволяють страховим посередникам ефективно управляти 

взаємодією і розвивати партнерські відносини зі страхувальниками [220]. 

Можливості використання соціальних медіа на різних етапах взаємодії 

страхових посередників із страхувальниками наведені на рис. 3.12.  

 
Рис. 3.12. Напрями використання соціальних медіа страховими 

посередниками  

Джерело: складено за [229] 

 

Загалом, соціальні медіа є потужною платформою для розповсюдження 

контенту, адже вони здатні надавати страховим посередникам можливість 

демонструвати інвестиційні ідеї, інтелектуальний капітал та лідерство у 

інтелектуальній галузі. Дійсні і потенційні страхувальники можуть звернутися 

за порадами та рекомендаціями до страхових посередників щодо фінансового 

планування та розуміння змісту страхових продуктів. 

За допомогою інструментів, які використовуються у соціальних медіа, 

страхові посередники здатні покращити взаємодію та налагодити більш щільні 
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особисті контакти зі страхувальниками [230]. Інформація, яка розміщується 

потенційними страхувальниками на цих платформах, має аналізуватись і 

використовуватись страховими посередниками при відповідному 

персональному спілкуванні та пропозиції окремих страхових продуктів. 

Страхові продукти постійно змінюються, диференціюються та 

ускладняються, а тому, професійне консультування у майбутньому, буде навіть 

більш затребуваним ніж тепер [229]. Соціальні медіа можуть стати зручною 

платформою для страхових посередників, які надають консультації споживачам 

страхових послуг. 

Соціальні медіа мають значний потенціал для страхових посередників в 

аспекті забезпечення індивідуалізованого підходу до кожного страхувальника. 

Дані, зібрані за допомогою цих каналів, надають страховим посередникам 

можливість пропонувати відповідні, своєчасні та персоналізовані послуги та 

продукти, в тому числі, для високоосвічених страхувальників. 

Таким чином, на нашу думку, не використання інструментів соціальних 

медіа страховими посередниками вже на тепер зменшує перспективи їх 

зростання у майбутньому, а отже, вони ризикують залишитись без додаткових 

переваг на висококонкурентному страховому ринкові. 

Як розглядалось попередньо, окремі страхові посередники функціонують 

в межах самих страховиків (до таких в Україні належать, як прямі страхові 

посередники (страхові агенти), так і окремі непрямі страхові посередники), а 

тому, останні також можуть відігравати суттєву роль у підвищенні потенціалу 

розвитку страхового посередництва. Відповідні заходи страховиків дозволяють 

підвищити знання страхових посередників і розширити їх можливості завдяки 

використанню інновацій та технологій (рис. 3.13). 
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Рис. 3.13. Інноваційна стратегія впливу страховиків на розвиток 

страхових посередників  

Джерело: складено за [176] 

 

Побудова рівноправної спільної мережі для страхових посередників дає 

їм змогу обмінюватись досвідом, знаннями та тенденціями, які вони можуть 

використати для перетворення потенційних клієнтів у реальних, шляхом 

укладання угод. Страховики мають розвивати, навчати та допомагати 

страховим посередникам, які входять до їх штату. Для цього можуть 

використовуватись різноманітні цифрові інструменти, які допоможуть 

підвищити продуктивність, покращити взаємодію з клієнтами та вдосконалити 
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мобільного консультанта дозволяє більш швидко надавати послуги 

страхувальникам. Використання цифрових технологій також дає можливість 
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страховики можуть надавати страховим посередникам конкретну інформацію, 

що забезпечить їм вихід на ринки, які раніше були недосяжними для них [178]. 

Певна частка страхових посередників, які адаптувались до встановлених 

процедур, можуть протистояти змінам, що виникають при впровадженні нових 

технологій. Страховикам необхідно розкрити для страхових посередників 

потенціал можливостей та переваг інновацій, а також заохотити їх 

застосовувати ці нові технології. 

Агреговане та цілісне представництво страхувальника дає страховим 

посередникам всеохоплюючий досвід, що дозволяє покращити рівень взаємодії 

та збереження зацікавленості сторін і тим самим збільшити коефіцієнт 

конверсії. 

Підсумовуючи, слід відмітити, що умови дистрибуції страхових 

продуктів з розвитком технологій і появою нових гравців (особливо InsurTech 

компаній) швидко змінюються. Ці зміни у розвинених країнах вже призвели до  

збільшення комодитизації і складності продуктів. Щоб адаптуватися до змін 

середовища, страхові посередники повинні розробляти цілісні стратегії для 

орієнтації на нових клієнтів, використовувати цифрові інструменти і соціальні 

медіа для розширення взаємодії зі споживачами страхових послуг.  

Отже, проведене дослідження перспективних форм розвитку страхового 

посередництва дало можливість запропонувати: 

- напрями забезпечення потенціалу розвитку страхового посередництва, з 

урахуванням чинників, які визначатимуть принципові зміни у ландшафті 

розвитку страхування у найближчому майбутньому (поява цифрових каналів, 

еволюція переваг високоосвідченних страхувальників, зростання значення 

високотехнологічних каналів); 

- теоретичні підходи до побудови стратегії розвитку страхового 

посередництва, в основу якої покладено наступні аспекти: демографічні зміни в 

суспільстві; технологічні інструменти та інформаційно-аналітичні комп’ютерні 

бази даних; соціальні медіа. Визначено, що страхові посередники повинні 

використовувати можливості пов’язані зі змінами демографічних показників. 
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Також, вони мають звертати увагу на пропозицію послуг для цільових 

страхувальників у спосіб, якому віддають перевагу їх конкретні категорії (такі 

як високоосвічені страхувальники). Доведено, що страхові посередники мають 

використовувати соціальні медіа для покращення взаємодії зі 

страхувальниками на всіх етапах, що не лише дозволить їм зберегти зв’язок з 

поточними клієнтами, але й краще зрозуміти зміни, які відбуваються. Крім 

того, соціальні медіа надають платформи для поширення інформації, надання 

індивідуального обслуговування та загалом сприяють збільшенню довіри 

страхувальників до страхових посередників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 
 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

Аналіз перспективних напрямів розвитку страхового посередництва в 

України дав можливість одержати наступні висновки: 

1. На основі використання методики VAR моделювання було 

здійснено перевірку та отримано підтвердження зв’язку між основним 

показником, який характеризує активність страхових брокерів (найбільш 

розвинених прямих страхових посередників) – страховими преміями 

залученими страховиками через страхових брокерів з одного боку, показниками 

страхового ринку (валовими страховими преміями, валовими страховими 

виплатами та загальними активами страховиків) та основним показником 

макрорівня – ВВП, з іншого боку. Результати моделювання, підтвердили 

наявність взаємозв’язків між сталим розвитком страхового посередництва та 

страхового ринку, що одержало кількісне вираження. Щодо макроекономічного 

рівня, то шокове зростання темпів приросту ВВП впливає на премії залучені 

страховиками через брокерів відтерміновано (через 3 і 4 квартали) і 

реалізується через мезоекономічний рівень (страховий та ринок фінансових 

послуг). Одержані данні підтверджують наявність значного потенціалу впливу 

страхового посередництва на сталий розвиток страхового та  ринку фінансових 

послуг; 

2. Розроблено пропозиції до вдосконалення Державного регулювання 

системи страхового посередництва, шляхом: прийняття нового Закону України 

«Про страхових посередників»; внесення змін до суміжних зі сферою 

страхування законів (Закону України «Про страхування», а також Закону 

України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг»); прийняття спеціалізованих Розпоряджень Державного регулятора 

«Про страхових брокерів» та «Про страхових агентів» (для прямих страхових 

посередників), а також Розпоряджень «Про діяльність аварійних комісарів та 

інших страхових посередників, які здійснюють оцінку страхових збитків», 

«Про діяльність страхових посередників, які здійснюють оцінку ризиків», «Про 
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діяльність осіб, які здійснюють актуарні розрахунки» (для непрямих страхових 

посередників), у контексті адаптації вітчизняного фінансово-правового 

середовища до вимог нової Директиви ЄС; 

3. Удосконалено теоретичні підходи до сертифікації прямих 

страхових посередників в основу якої, окрім рівня освіти, знань, кваліфікації та 

практичних навичок, включено механізм забезпечення гарантій професійної 

відповідальності, який запропоновано реалізовувати шляхом страхування 

відповідальності або банківських гарантій, при цьому, обґрунтовано 

необхідність використання диференційованого підходу до визначення розмірів 

та сум даних фінансових інструментів; 

4. З метою поглибленого розуміння перспектив подальшого розвитку 

страхового посередництва, за допомогою опитування представників мікрорівня 

(страховиків) здійснено оцінку, як загального його стану, так і окремих класів 

та груп страхових посередників. Це дозволило виокремити тих з них, які мають 

високий потенціал розвитку у майбутньому (прямих страхових посередників, 

оцінювачів збитків та актуарії), а також виявити сфери де необхідне значне 

вдосконалення (рівня кваліфікації та професіоналізму); 

5. Запропоновано теоретичні підходи до побудови стратегії розвитку 

страхового посередництва та визначено її основні аспекти, серед яких: 

демографічні зміни в суспільстві; технологічні інструменти та інформаційно-

аналітичні комп’ютерні бази даних; соціальні медіа. Визначено, що страхові 

посередники повинні використовувати можливості пов’язані зі змінами 

демографічних показників, а також орієнтуватись на зміни в окремих 

соціальних групах, насамперед щодо задоволення потреб високоосвічених 

споживачів страхових послуг. Обґрунтовано необхідність використання 

страховими посередниками цифрових інструментів та технологій, що дає змогу 

досягти підвищення рівня фінансової обізнаності, і вдосконалити планування. 

Доведено значну потенційну роль і значення соціальних медіа, як одного з 

ефективних каналів, через які можуть розповсюджуватись страхові продукти. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене комплексне дослідження страхового посередництва в 

забезпеченні сталого розвитку ринку фінансових послуг України дало змогу 

сформулювати низку узагальнюючих висновків теоретичного та науково-

практичного характеру, які розв’язують основні завдання дисертаційної роботи 

відповідно до поставленої мети, а саме: 

1. Визначено сутність та запропоновано підходи до визначення системи 

економічних інтересів суб’єктів страхового ринку (страховик – посередник – 

страхувальник) та ефектів від їх реалізації (запровадження інноваційної 

діяльності, диверсифікація ризиків, зростання попиту на страхові послуги, 

збільшення кількості страхових премій, сприяння налагодженню механізму 

ринкової конкуренції, зменшення асиметрії інформації на ринку тощо), що 

сприятиме розвитку страхового ринку та ринку фінансових послуг загалом. 

2. Виявлено глибинні взаємозв’язки та конкретизовано зміст понять 

«страхове посередництво» та «страховий посередник». Авторське визначення 

поняття «страхове посередництво» розглядається крізь призму узгодження і 

реалізацію економічних інтересів страховиків та страхувальників, що дає 

можливість чітко оцінити ефекти від його функціонування. Вдосконалене 

визначення поняття  «страховий посередник» дає змогу характеризувати зміст 

його діяльності та окреслити основні засади на яких вони функціонують 

(платності), а також сприяє ефективному узгодженню та реалізації економічних 

інтересів суб’єктів страхового ринку.  

3. Запропоновано комплексний підхід до систематизації різноманітних 

страхових посередників за допомогою використання фасетної та класифікації за 

ієрархічною структурою. Відповідно до фасетної класифікації, виокремлено 

основні (спеціалізація страхових посередників, залежність, сфера страхування, 

тип послуг, види страхування) та другорядні (категорія суб’єктів, країна 

походження, ступінь спеціалізації послуг, розміри тощо) ознаки поділу 

страхових посередників. Ієрархічна класифікація передбачає виокремлення  
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класів, груп та видів страхових посередників. Наведений комплексний підхід до 

класифікації страхових посередників надає можливість визначати основні та 

другорядні їх види задля виявлення ймовірного впливу на сталий розвиток 

страхового та ринку фінансових послуг загалом. 

4. Здійснено періодизацію фінансово-правового забезпечення страхового 

посередництва шляхом виокремлення первинного етапу розвитку, етапів 

становлення та інтеграції. З’ясовані основні законодавчі та нормативно-правові 

засади реалізації діяльності страхових посередників у дані періоди, що дало 

змогу окреслити системні недоліки, зокрема, у оцінці рівня їх кваліфікації, а 

також запропонувати підходи до вдосконалення, які передбачають адаптацію 

до новітніх Конвенцій ЄС у сфері страхового посередництва. 

5. На основі SWOT-аналізу прямого страхового посередництва в Україні 

окреслено його: сильні сторони, які характеризуються позитивними 

тенденціями зростання базових показників розвитку страхових (перестрахових) 

брокерів та агентів; слабкі сторони, зміст яких  обумовлюється недоліками 

економіко-правового і законодавчого регулювання; можливості, що 

перебувають у площині диверсифікації ризиків, збільшення кількості 

інституціональних одиниць страхових (перестрахових) брокерів та агентів, а 

також зменшення асиметрії інформації на страховому та ринку фінансових 

послуг; перепони, пов’язані із загальноекономічною ситуацією, 

недорозвиненість інфраструктури страхового та ринку фінансових послуг, і 

недостатнім розвитком фінансового ринку.  

6. Доведено значення окремих груп непрямих страхових посередників у 

забезпеченні сталого розвитку страхового та ринку фінансових послуг на основі 

чого з’ясовано, що оцінювачі ризиків реалізують функції мінімізації ризиків 

страхового портфеля і здійснюють технічні експертизи об’єктів страхування; 

оцінювачі збитків – створюють необхідні умови для функціонування механізму 

встановлення причин та визначення розмірів збитків при настанні страхових 

випадків; актуарії шляхом покращення якості оцінки ризиків у процесі надання 
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страхових послуг реалізують контроль за діяльністю страховиків, що позитивно 

впливає на їх фінансовий стан загалом. 

7. На основі використання підходів VAR-моделювання виявлено 

взаємозв’язки страхового посередництва з показниками мікро-, мезо- та 

макроекономічних рівнів за умов шокових змін економічних умов. Одержані 

результати довели наявність взаємозв’язків між страховими преміями, 

залученими через страхових брокерів, та показниками мезоекономічного рівня 

безпосередньо, і макроекономічного – відтерміновано, що підтверджує 

положення трирівневого підходу до призначення страхового посередництва і 

свідчить про здатність страхового посередництва генерувати імпульси для 

забезпечення сталого розвитку страхового та ринку фінансових послуг.  

8. У аспекті фінансово-правового забезпечення запропоновано заходи щодо: 

прийняття нового, а також доповнення положень чинного суміжного 

законодавства у сфері страхового посередництва; прийняття спеціалізованих 

нормативно-правових актів щодо діяльності окремих страхових посередників; 

адаптації всього наявного законодавства до вимог нової Директиви                      

№ 2016/97/ЄС. У сфері регулювання та контролю за діяльністю страхових 

посередників запропоновано здійснити заходи щодо вдосконалення підходів до 

сертифікації прямих страхових посередників, а до обов’язкових  вимог рівня 

освіти, знань, кваліфікації та практичних навичок також долучити положення 

щодо гарантування професійної відповідальності шляхом страхування 

відповідальності або банківських гарантій на диференційованій основі. 

9. Запропоновано концепцію розвитку страхового посередництва, яка 

охоплює  демографічні зміни в суспільстві та сегментацію ринку за рахунок 

сучасних технологічних інструментів, соціальних медіа. Такий підхід дасть 

можливість суттєво розширити традиційні канали дистрибуції страхових 

продуктів, вплинути на покращення стану страхового та ринку фінансових 

послуг, а також закласти передумови до їх сталого розвитку в майбутньому. 
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Додаток А. 

Підходи до визначення поняття «страхове посередництво» 
Автор Визначення поняття «страхове посередництво» 

Розгляд поняття «страхове посередництво», як господарської діяльність страхових 
посередників 

О.М. Залєтов  
[144, с. 84] 

Страхове посередництво – врегульоване нормами права господарська 
діяльність страхового посередника (страхового (перестрахового) 
брокера, страхового агента), як правило, за винагороду, що 
передбачає такі різновиди діяльності, як агентську і брокерську 

А. С. Головачова  
[22, c.82] 

Страхова посередницька діяльність – господарська діяльність у сфері 
нематеріального виробництва, спрямована на оплатне надання 
страхових посередницьких послуг і здійснюється суб’єктами 
господарювання (страховими посередниками), які отримали право 
займатись нею у порядку, встановленому законодавством, з метою 
отримання прибутку 

Закон Польщі «Про 
страхове 
посередництво» [236] 

Страхове посередництво полягає у виконанні посередником за 
винагороду фактичної або юридичної діяльності, пов’язаної з 
укладанням чи виконанням договорів страхування 

М. В. Дубина,  
М. В. Тунік, 
К. В. Білоус,  
Т. О. Соболєва 
 [32, c. 165] 

Страхове посередництво – професійна діяльність страхових 
посередників на страховому ринку, а саме осіб, які надають страхові 
послуги і внесені до відповідного реєстру у порядку, встановленому 
законом, що функціонують з метою отримання прибутку та 
задоволення потреб суб’єктів цього ринку в певних послугах 

Розгляд поняття «страхове посередництво», як господарська діяльність загалом 

Глосарій IAIS [21] 

Страхове посередництво – діяльність щодо сприяння або полегшення 
укладання та реалізації договору страхування між страховиком і 
покупцем, продажу або спроби продати послуги від імені страховика, 
надання консультацій потенційним покупцям щодо певного 
страхового продукту фізичною чи юридичною особою, яка продає 
або ініціює укладання договору страхування  

Проект Закону 
України «Про 
внесення змін до 
Закону України «Про 
страхування» [107] 

Страхове посередництво – це діяльність щодо пропонування 
укладання договорів страхування (перестрахування), а також інші дії, 
спрямовані на укладання таких договорів, у тому числі, можливість 
визначення ступеня страхового ризику, його оцінка і аналіз; 
супроводження договорів страхування, сприяння врегулюванню 
заявлених страхових випадків, виплати страхового відшкодування 

Директива 
Європейського 
Парламенту і Ради № 
97 від 9.12.2002 р. 
«Про страхове 
посередництво»[183] 

Страхове посередництво – діяльність щодо представлення, 
пропозиції або виконання іншої роботи, що передує укладанню 
договорів страхування, укладення договорів, чи сприяння в 
адмініструванні та їх виконанні, зокрема у випадку виникнення 
претензій 

В. Рєзнікова  
[134, с. 163] 

Страхові посередницькі послуги – діяльність щодо вчинення 
фактичних та юридичних дій з метою задоволення потреб як 
страхувальників (при здійсненні брокерської діяльності у 
страхування), так і страховиків (при здійсненні брокерської 
діяльності у перестрахуванні) у захисті їх майнових інтересів, а 
також з метою просування страхової послуги на ринку страхування 
(при здійсненні агентської діяльності) 

Джерело. Побудовано автором на основі [22;134;32;144;21;107;183;26] 
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Додаток Б. 

Підходи до визначення поняття «страховий посередник» 
Автор Визначення поняття «страховий посередник» 

І. Звужений підхід 
Н. Ткаченко, О. Кри-
вицька [151,c.48] 

Страхові посередники – це особи, за допомогою яких потенційні 
страхувальники змінюють свій статус на застрахованих осіб 

Глосарій IAIS [21] 

Будь-яка фізична або юридична особа, яка займається страховим 
посередництвом (в будь-якому середовищі). Найбільш поширеними 
видами є незалежні посередники, які представляють покупця у 
відносинах із страховиком (також відомі як незалежні брокери), а 
також агенти (які, як правило, включають декількох агентів і 
субагентів), які представляють страховика 

Законі України «Про 
страхування» [128] 

Страхова діяльність в Україні може провадитися за участю 
страхових посередників. Страховими посередниками можуть бути 
страхові або перестрахові брокери, страхові агенти 

Insuranceinfo [180] 
Страховий посередник – фізична або юридична особа, яка допомагає 
купувати страхові послуги. До страхових посередників відносяться 
страхові агенти, брокери та фінансові консультанти 

Швейцарський 
Федеральний закон 
про нагляд за 
страховими 
компаніями [192] 

Страховими посередниками, незалежно від їх призначення, є особи, 
які пропонують або укладають договори страхування на користь 
страхових компаній або інших осіб 

ІІ. Розширений підхід 
М. Дубина,  
М. Тунік, К. Білоус, 
Т. Соболєва  
[32, c. 165] 

Страховий посередник – особа, яка надає страхові послуги та 
внесена до відповідного реєстру, здійснює свою діяльність на 
страховому ринку з метою отримання прибутку та задоволення 
потреб суб’єктів цього ринку в певних послугах 

Директива (ЄС) 
2016/97 від 20 січня 
2016 р. про 
реалізацію страхових 
продуктів [31] 

Страховий посередник – будь-яка фізична або юридична особа, 
окрім страхової або перестрахувальної компанії або її працівників та 
окрім будь-якого посередника, для якого реалізація страхових 
продуктів є додатковим видом діяльності, яка за винагороду 
розпочинає або проваджує діяльність з реалізації страхових 
продуктів 

Н. Ткаченко,  
О. Кривицька 
 [151, c.48] 

Страхові посередники – це фізичні або юридичні особи, які 
здійснюють свою діяльність на ринку фінансових послуг та 
співпрацюють із компаніями зі страхування життя виключно на 
договірних відносинах та налагоджують страхові відносини між 
ними та потенційними страхувальниками 

Рада страхових 
агентів і Брокерів 
CIAB [171] 

Страхові посередники полегшують розміщення і купівлю страховки 
і надають послуги страховим компаніям і споживачам, які 
доповнюють процес розміщення страховки. До них відносяться 
страхові агенти або страхові брокери. Різниця між ними пов’язано з 
тим, як вони функціонують на ринку 

Дж. Д. Куммінс,  
Н. А. Доерті [179] 

Страхові посередники – учасники ринку, які задовольняють потреби 
страхувальників та страховиків, отримують за це компенсацію, яка 
включає комісійні на основі премій, виражені у відсотках від 
сплаченої премії, та умовної комісії на основі рентабельності, 
стійкості та / або обсягу бізнесу, розміщеного у страховика 

Джерело. Побудовано автором на основі [32; 21; 151; 128; 180; 192; 31; 

171; 179] 
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Додаток В. 

Таблиця В.1 

Сюрвеєрські компанії, які уклали договір з Адміністрацією Одеського 

морського порту 
№ Назва компанії 

1 ФОП Елфимов С.Ю. 
2 ООО «Марко ЛТД» 
3 ГП «Интертек Украина» 
4 ООО «Бел Марин» 
5 СПД Ахметов Ф.М. 
6 ЧП «Траст Контрол Интернешенл» 
7 ООО «Бастико Украина» 
8 ЧМ «Юмакс Марин» 
9 ООО «Чайка групп» 
10 ООО «Контрол Юнион Украина» 
11 ООО «Инспекторат Украина» 
12 ЧП «Сиго-Марин» 
13 Предприятие в форме ООО «БОТРАНС ЛТД» 
14 ООО «ДИПИЭС-МАРИНЕКС» 
15 ООО «Котекна Украина Лимитед» 
16 ООО «Инженерное Бюро Франке Интернешенел» 
17 ПИИ «Сейболт-Украина» 
18 ООО «Электрик-инжиниринг» 
19 «G.S.L.» компания «ВИЛЛОУ ИНТЕРПРАЙСЕС ЛТД» 
20 ПИИ ООО «Бюро Веритас Украина» 
21 ООО «Ар Си Инспекшн Украина» 
22 ООО «Энмас» 
23 ИП «СЖС Украина» 
24 ФЛП Соколова С.С. 
25 ООО «Балтик Контрол Юкрейн» 
26 ООО «КОЛІБРІ’С ГРУП» 
27 ООО «Интер Тех Сервис» 
28 МШК «Кондор» в виде ООО 
29 ТОВ «АЛЬФРЕД НАЙТ-ОДЕСА» 
30 ТОВ «СІ.АЙ.ЕС.КИЇВ» 
31 Благодійний фонд «Міжнародний фонд моряків» 
32 ООО «Евромарін Південь» 
33 ООО «Світовий контейнерний сервіс» 
34 ООО «ПІІ «Проконтрол» 
35 ООО «ВІК Україна» 
36 ООО «Посейдон Інжинірінг» 
37 ООО «АСІТЕР ІНСПЕКШН» 
38 ООО «ДЖИ ЕС ПІ» 
39 ООО «Амспек Україна» 
Джерело: складено за[146] 
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Додаток Г 

Таблиця Г.1 

Вимоги до рівня кваліфікації осіб, які можуть займатись актуарними 

розрахунками в Україні 

Рівень 
кваліфіка-
ційних 
вимог 

Для осіб, які претендують 
на право займатися 
актуарними розрахунками, 
посвідчувати їх та отримати 
Свідоцтво (без обмеження 
строку  дії) 

Для осіб, які 
претендують на право 
займатися актуарними 
розрахунками зі 
страхування життя, 
посвідчувати їх та 
отримати Свідоцтво 
(строком на 3 роки) 

Для осіб, які 
претендують на право 
займатися актуарними 
розрахунками з видів 
страхування, інших, 
ніж страхування життя, 
посвідчувати їх та 
отримати Свідоцтво 
(строком на 3 роки) 

Рівень 
освіти Вища освіта 

Досвід 
практичної 
діяльності 

Досвід роботи з виконання актуарних розрахунків у межах території України не 
менше 3-х років 

Спеціальні 
знання 

(кваліфіка-
ція) 

 

Кваліфікаційне свідоцтво, видане відповідно до Положення № 183 від 
25.12.2003 

диплом магістра за 
спеціальністю та/або 
спеціалізацією з актуарної 
(страхової) та (і) фінансової 
математики або документи 
про успішне складання 
професійних екзаме-нів, 
передбачених 
американською (за кодами 
SOA Course 1/P - SOA 
Course 6, або SOA Exam P - 
SOA Exam C, або CAS 
Course 1 - CAS Course 6, або 
CAS Exam 1 - CAS Exam 6) 
та/або британською (за 
кодами 101 - 109 або CT1 - 
CT8) екзаменаційними 
системами 

документи про 
успішне складання 
професійних екзаменів, 
передбачених 
американською (за 
кодами SOA Course 1/P 
- SOA Course 4/C, або 
SOA Exam P - SOA 
Exam M/MFE, або CAS 
Course 1 – CAS Course 
4, або CAS Exam 1 – 
CAS Exam 4) та/або 
британською (за 
кодами 101 - 105 або 
CT1, CT3 - CT5) 
екзаменаційними 
системами 

документи про 
успішне складання 
професійних екзаменів, 
передбачених 
американською (за 
кодами SOA Course 1/P 
- SOA Course 4/C, або 
SOA Exam P - SOA 
Exam M/MFE, або CAS 
Course 1 - CAS Course 
4, або CAS Exam 1 - 
CAS Exam 4) та/або 
британською (за 
кодами 101 - 104 та 106 
або CT1, CT3, CT4, 
CT6) екзаменаційними 
системами 
 

Джерело: складено за даними [113] 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Динаміка змін валових страхових премій, валових страхових виплат, страхових 

платежів (премій) одержаних через брокерів, загальних активів страховиків, 

валового внутрішнього продукту в цінах попереднього року  

протягом 2008-2017 рр. (у млн. грн.) 

Період 

Валові 
страхові 
премії 

(млн. грн.) 

Валові 
страхові 
виплати 

(млн. грн.) 

Страхові 
платежі 
(премії) 

одержані через 
брокерів, 
всього (млн. 

грн.) 

Валовий 
внутрішній 

продукт (млн. грн) 
у цінах 

попереднього року 

Загальні 
активи 

страховиків 
(млн. грн.) 

1 кв.2008 5360 1543,1 8,4966 191459 32 691,20 
2 кв.2008 5919,5 1832,6 1,4945 236033 35 561,70 
3 кв.2008 6099,8 1705,2 22,1389 276451 37 306,80 
4 кв.2008 6629,3 1969,8 9,2205 244113 41 930,50 
1 кв.2009 4677,2 1507,2 5,0919 189028 39 636,40 
2 кв.2009 4836,8 1768,3 10,5800 214103 41 999,50 
3 кв.2009 4669,7 6286,5 4,4753 250306 41 753,50 
4 кв.2009 6258,4 2824,8 11,7523 259908 41 970,10 
1 кв.2010 4697,7 1255,8 7,3711 217074 41 312,10 
2 кв.2010 4938,2 1363,6 7,7487 255545 43 166,20 
3 кв.2010 5798,8 1334,1 3,5051 300446 43 917,20 
4 кв.2010 7647 2151,1 21,2509 306281 45 234,60 
1 кв.2011 6092,9 1152 4,0539 243380 41 590,60 
2 кв.2011 4949,1 1329,7 11,1925 271023 42 844,60 
3 кв.2011 5388,3 1000,5 5,7643 319384 45 248,50 
4 кв.2011 6263,2 1381,8 7,4303 304551 48 122,70 
1 кв.2012 4517,2 1458,6 5,2683 284690 46 769,50 
2 кв.2012 5064,7 1141 11,8552 318939 49 234,30 
3 кв.2012 6219,4 1382,9 4,7984 360059 52 371,60 
4 кв.2012 5706,9 1168,5 6,8516 339406 56 224,70 
1 кв.2013 8180,3 1100,4 45,9526 302816 62 091,80 
2 кв.2013 6154 1183,6 5,7719 339549 63 863,60 
3 кв.2013 7030,7 1338,1 16,4617 383792 65 804,90 
4 кв.2013 7296,9 1145,4 8,8930 378136 66 387,50 
1 кв.2014 5267,1 1223,7 19,3880 312914 64 771,20 
2 кв.2014 5773,2 1174,2 12,4543 339034 66 156,70 
3 кв.2014 6041,3 1267,2 12,3454 379399 68 120,30 
4 кв.2014 9685,7 1400,3 22,5188 337843 70 261,20 
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1 кв.2015 6092,2 1561,7 14,4022 304 749 63 454,30 
2 кв.2015 7373,3 1493,5 17,1080 336 002 63 558,80 
3 кв.2015 8253,2 1619,6 42,6863 408 994 60 588,90 
4 кв.2015 8017,3 3425,7 25,2090 382 081 60 729,10 
1 кв.2016 8273,9 1965,3 13,3090 423 463 53 535,90 
2 кв.2016 8053,1 1989,2 6,4872 473 630 54 722,20 
3 кв.2016 8517,2 2316,8 58,3394 581356 55 377,20 
4 кв.2016 10326,1 2568,2 10,2302 555 981 56 075,60 
1 кв.2017 10895,9 2343,5 14,2268 510447 53 862,70 
2 кв.2017 10326,9 2440,4 16,8664 570690 55 173,30 
3 кв.2017 10168,3 2591,2 85,2769 700131 56 813,80 
4 кв.2017 12040,7 3161,7 14,7584 664319 57 381,00 

 
Джерело: складено за даними [46; 47; 9] 
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Додаток Е 

Напрями вдосконалення нормативно-правової бази регулювання діяльності прямих страхових посередників 
Напрями 

вдосконалення 
нормативно-
правової бази 

Для страхових брокерів Для страхових агентів 

1. Прийняття 
нових 
комплексних 
нормативно-
правових актів 

Розпорядження Нацфінкомпослуг «Про страхових 
брокерів» Розпорядження Нацфінкомпослуг «Про страхових агентів» 

2. Включення до 
нових 
нормативно-
правових актів 
положень вже 
існуючих 

- положення статей 3 та 4 Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про порядок провадження діяльності страховими 
посередниками» від 18.12.1996 р. № 1523; 
- окремі аспекти, які стосуються діяльності страхових 
брокерів щодо укладання договорів у Розпорядженні 
Держфінпослуг «Про затвердження Порядку та вимог щодо 
здійснення посередницької діяльності на території України з 
укладання договорів страхування зі страховиками-
нерезидентами» від 25.10.2007 р. № 8170; 
- включення у повному обсязі Розпоряджень 
Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про 
реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення 
державного реєстру страхових та перестрахових брокерів» 
від 28.05.2004 р. № 736 та Розпорядження Держфінпослуг 
«Про затвердження Порядку складання та подання звітності 
страхових та/або перестрахових брокерів» від 4.08.2005 р. 
№ 4421  

- положення (в аспекті укладання договорів) Розпорядження 
Держфінпослуг «Про затвердження Порядку та вимог щодо 
здійснення посередницької діяльності на території України з 
укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами» від 
25.10.2007 р. № 8170; 
- Положення Розділу 2. Постанови КМУ «Про порядок провадження 
діяльності страховими посередниками» від 18.12.1996 р. № 1523; 
- включення у повному обсязі Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про 
затвердження Порядку реєстрації страхових агентів, які мають право 
здійснювати посередницьку діяльність з обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів, у Моторному (транспортному) страховому бюро України» від 
18.04.2013 № 1270 та «Про затвердження Кваліфікаційних вимог до 
страхових агентів, необхідних для здійснення посередницької 
діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 
23.07.2013 № 2401 

Джерело: авторська розробка на основі [124; 120; 119; 118; 114] 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Результати анкетних даних за блоком питань «Оцінка загального стану 

системи страхового посередництва» 

 Н
ом
ер

 р
ес
по
н-

де
нт
а 

П
ит
ан
ня

 №
 1

 

П
ит
ан
ня

  №
2 

П
ит
ан
ня

 №
3 

П
ит
ан
ня

  №
4 

П
ит
ан
ня

 №
5 

П
ит
ан
ня

 №
6 

П
ит
ан
ня

 №
7 

П
ит
ан
ня

 №
8 

П
ит
ан
ня

 №
9 

П
ит
ан
ня

 №
10

 

1 1 5 3 7 1 6 1 10 5 8 
2 3 3 3 6 2 7 2 9 6 7 
3 4 4 2 7 4 7 3 9 5 8 
4 5 5 1 8 2 6 2 9 4 9 
5 3 4 4 4 2 6 1 9 5 7 
6 5 5 2 5 3 6 2 7 5 7 
7 4 4 2 6 4 7 2 8 5 6 
8 2 3 1 7 5 6 2 7 4 8 
9 5 3 1 3 1 2 2 8 5 7 

10 2 3 1 5 1 5 3 8 6 6 
11 4 4 2 6 1 5 1 9 5 7 
12 5 6 3 5 1 5 1 8 5 6 
13 6 5 4 5 2 4 1 7 6 7 
14 3 6 3 6 3 5 2 10 4 8 
15 2 6 2 7 2 5 3 10 5 9 
16 3 7 3 6 2 4 4 9 6 9 
17 4 9 4 1 2 5 5 8 5 9 
18 5 8 5 5 2 4 2 10 5 9 
19 2 7 2 5 3 3 3 8 5 8 
20 4 6 2 4 4 4 2 10 5 9 
21 1 5 2 5 2 6 1 7 5 10 
22 1 7 2 6 3 7 2 10 4 9 
23 5 7 2 8 4 5 2 8 3 9 
24 6 8 3 9 4 9 2 9 4 10 
25 4 7 1 4 3 6 3 8 4 9 
26 3 5 1 4 4 5 4 9 3 7 
27 2 4 2 3 5 8 3 8 4 8 
28 1 5 2 4 2 6 3 9 2 9 
29 4 6 3 5 1 5 2 9 5 10 
30 3 7 4 6 2 6 2 9 4 9 
31 5 6 5 6 3 6 1 9 5 10 
32 2 5 1 4 4 6 2 9 5 9 
33 6 6 2 5 2 5 3 8 5 9 
34 3 7 3 5 2 6 3 10 5 8 
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35 4 5 2 3 1 5 2 10 4 9 
36 5 4 3 3 2 4 3 10 5 7 
37 2 6 2 3 3 3 2 7 5 8 
38 4 7 3 4 4 5 3 9 5 9 
39 5 9 3 3 3 4 2 7 4 9 
40 2 9 2 5 4 6 2 7 5 9 
41 4 8 3 5 3 5 3 7 5 7 
42 5 6 4 4 2 7 3 9 4 9 
43 2 9 2 1 3 8 2 8 3 10 
44 4 5 3 5 3 6 1 8 1 10 
45 5 6 2 4 3 5 1 10 5 8 
46 2 7 3 6 2 3 1 8 5 8 
47 4 5 1 3 2 6 1 9 4 7 
48 2 7 2 5 2 7 2 9 5 10 
49 3 10 1 6 2 4 2 9 5 10 
50 5 5 1 7 1 6 2 8 4 9 

Середня 
оцінка за 
кожним 
питанням  

3,52 5,92 2,4 4,98 2,56 5,44 2,18 8,6 4,56 8,38 
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Додаток З 

Таблиця З.1 

Результати анкетних даних за питанням «Чи достатнім є рівень професійного 

досвіду страхових посередників на сьогодні? (1-найнижчий, 10-найвищий)» 

 Номер респондента Прямі Непрямі Оцінювачів ризиків Оцінювачів збитків Актуарії 
1 6 5,7 3 7 7 
2 5 6,0 4 6 8 
3 6 4,3 2 5 6 
4 7 5,0 1 7 7 
5 5 4,7 1 5 8 
6 4 4,7 1 5 8 
7 5 4,3 1 4 8 
8 6 5,0 2 7 6 
9 7 4,7 3 6 5 

10 8 6,0 4 5 9 
11 9 4,7 5 4 5 
12 8 4,7 4 3 7 
13 7 4,3 3 5 5 
14 7 5,0 4 7 4 
15 6 6,3 3 9 7 
16 7 5,7 2 8 7 
17 7 5,3 2 7 7 
18 8 6,3 2 8 9 
19 6 4,3 2 7 4 
20 7 4,7 3 6 5 
21 5 6,7 5 8 7 
22 5 3,7 1 5 5 
23 7 5,3 2 8 6 
24 4 5,3 3 6 7 
25 3 4,0 2 5 5 
26 5 5,7 2 7 8 
27 4 5,3 1 8 7 
28 3 3,7 1 5 5 
29 5 4,7 1 6 7 
30 6 5,0 2 6 7 
31 7 4,3 3 4 6 
32 8 5,7 4 6 7 
33 9 5,0 1 7 7 
34 10 6,0 2 8 8 
35 8 5,0 3 6 6 
36 9 6,7 4 8 8 
37 9 7,0 4 8 9 
38 8 5,3 3 6 7 
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39 7 4,7 5 4 5 
40 8 5,3 4 6 6 
41 9 6,0 3 7 8 
42 8 5,7 3 7 7 
43 6 3,7 2 4 5 
44 5 4,7 1 6 7 
45 5 5,3 1 7 8 
46 4 3,3 1 4 5 
47 6 5,0 1 7 7 
48 7 3,3 2 3 5 
49 8 4,7 2 6 6 
50 9 5,3 1 7 8 

Середня оцінка за 
Кожним питанням 6,56 5,06 2,44 6,12 6,62 
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Таблиця З.2 

Результати анкетних даних за питанням «Чи достатнім є рівень кваліфікації та 

знань страхових посередників на сьогодні? (1-найнижчий, 10-найвищий)» 

  Номер респондента Прямі Непрямі 
Оцінювачів 
ризиків 

Оцінювачів 
збитків Актуарії 

1 6 5,3 2 6 8 
2 4 6,0 3 7 8 
3 5 4,3 4 4 7 
4 8 5,7 5 5 7 
5 4 4,7 2 4 8 
6 5 4,7 1 5 8 
7 6 5,0 1 6 8 
8 7 5,0 3 5 7 
9 7 3,7 1 5 5 
10 8 4,7 2 4 8 
11 9 4,3 2 5 6 
12 6 4,3 3 3 7 
13 7 4,0 2 5 5 
14 6 4,7 3 6 5 
15 5 4,7 2 5 7 
16 5 5,3 1 8 7 
17 5 5,0 1 7 7 
18 6 5,0 2 5 8 
19 7 4,0 2 5 5 
20 5 4,0 1 6 5 
21 4 4,7 2 4 8 
22 5 3,7 1 5 5 
23 6 4,7 2 5 7 
24 7 5,3 3 6 7 
25 8 4,7 4 5 5 
26 8 5,3 4 5 7 
27 4 4,7 2 6 6 
28 7 4,3 3 5 5 
29 5 4,3 2 5 6 
30 6 4,3 1 6 6 
31 6 4,7 3 5 6 
32 5 5,7 4 6 7 
33 7 5,0 3 6 6 
34 8 5,3 2 7 7 
35 7 5,0 3 6 6 
36 9 4,3 2 5 6 
37 7 5,0 2 6 7 
38 6 5,7 3 6 8 
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39 7 4,7 3 5 6 
40 6 5,3 4 6 6 
41 6 4,7 3 5 6 
42 8 4,7 3 5 6 
43 6 5,3 3 6 7 
44 6 5,0 2 6 7 
45 7 4,3 1 6 6 
46 7 3,3 1 4 5 
47 7 4,0 1 5 6 
48 6 4,7 2 5 7 
49 6 4,7 2 6 6 
50 6 4,7 1 5 8 

Середня оцінка за 
Кожним питанням 6,28 4,72667 2,3 5,38 6,54 
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Таблиця З.3 

Результати анкетних даних за питанням «Яка ймовірність порушення умов 

угоди (ризиків) у процесі взаємодії зі страховими посередниками  

(1-найбільша, 10-найменша)» 

Номер респондента Прямі Непрямі Оцінювачів ризиків Оцінювачів збитків Актуарії 
1 4 6,3 4 6 9 
2 7 5,3 3 5 8 
3 6 4,3 5 4 9 
4 5 5,3 4 3 9 
5 5 6,0 5 5 8 
6 6 6,0 3 6 9 
7 9 6,3 3 7 9 
8 8 5,3 2 6 8 
9 7 5,7 3 5 9 

10 8 6,0 4 6 8 
11 7 7,0 5 7 9 
12 9 5,3 3 4 9 
13 8 5,3 3 5 8 
14 7 6,3 4 6 9 
15 6 5,7 5 4 8 
16 7 7,0 6 6 9 
17 7 7,0 5 7 9 
18 8 5,7 4 5 8 
19 9 6,0 5 4 9 
20 7 5,7 4 4 9 
21 7 5,0 4 5 6 
22 6 5,3 3 6 7 
23 7 6,0 3 7 8 
24 7 5,3 2 6 8 
25 6 5,3 4 5 7 
26 6 6,0 4 6 8 
27 7 5,3 3 6 7 
28 6 5,3 2 6 8 
29 5 5,0 2 5 8 
30 5 5,0 2 6 7 
31 6 6,0 3 7 8 
32 5 5,0 2 6 7 
33 7 4,7 3 5 6 
34 8 5,0 1 6 8 
35 7 6,0 3 7 8 
36 6 5,7 4 6 7 
37 6 6,7 5 7 8 
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38 4 6,3 5 6 8 
39 5 5,3 3 7 6 
40 5 6,0 4 6 8 
41 6 6,3 5 7 7 
42 5 6,3 6 6 7 
43 5 6,7 5 7 8 
44 7 6,7 6 6 8 
45 7 6,0 7 4 7 
46 6 6,3 6 5 8 
47 5 5,7 5 5 7 
48 6 5,7 6 4 7 
49 5 5,7 4 5 8 
50 6 6,3 5 6 8 

Середня оцінка за 
кожним питанням 6,38 5,79333 3,94 5,62 7,92 
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Таблиця З.4 

Результати анкетних даних за питанням «Оцініть майбутні перспективи 

розвитку страхових посередників (1-найнижчий, 10-найвищий)» 

 Номер респондента Прямі Непрямі Оцінювачів ризиків Оцінювачів збитків Актуарії 
1 8 8,3 6 9 10 
2 7 8,3 7 9 9 
3 8 4,3 6 9 9 
4 8 8,0 7 8 9 
5 7 8,0 6 9 9 
6 9 7,3 5 8 9 
7 9 7,3 6 7 9 
8 8 8,3 7 9 9 
9 7 7,3 5 8 9 

10 7 5,7 4 7 6 
11 6 7,0 6 8 7 
12 7 7,3 6 7 9 
13 8 7,0 5 8 8 
14 8 7,3 6 7 9 
15 9 8,0 6 8 10 
16 8 8,7 7 9 10 
17 7 7,3 5 7 10 
18 8 7,7 6 8 9 
19 8 7,0 5 7 9 
20 8 7,0 4 8 9 
21 7 6,3 4 7 8 
22 8 6,0 4 6 8 
23 9 6,3 5 7 7 
24 7 6,7 5 7 8 
25 8 7,0 5 7 9 
26 7 7,3 4 8 10 
27 7 7,3 5 9 8 
28 8 7,0 5 8 8 
29 8 7,0 4 9 8 
30 7 7,3 5 8 9 
31 6 7,3 5 9 8 
32 8 7,7 4 10 9 
33 8 6,7 5 8 7 
34 8 6,3 4 7 8 
35 7 7,0 5 7 9 
36 8 7,0 4 7 10 
37 7 6,7 3 8 9 
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38 7 7,7 5 9 9 
39 8 7,0 4 9 8 
40 7 7,7 5 9 9 
41 6 7,0 4 9 8 
42 6 6,7 5 8 7 
43 7 7,3 6 7 9 
44 8 8,0 7 8 9 
45 8 8,7 8 9 9 
46 9 7,7 6 8 9 
47 8 6,7 5 7 8 
48 7 7,0 6 8 7 
49 8 7,3 6 7 9 
50 8 8,0 7 8 9 

Середня оцінка за 
кожним питанням 7,6 7,22 5,3 7,96 8,62 
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Таблиця З.5 

Результати анкетних даних за питанням «Оцініть частоту та незамінність 

використання послуг, що надають страхові посередники  

(1-найнижчий, 10-найвищий)» 

Номер респондента Прямі Непрямі Оцінювачів 
ризиків 

Оцінювачів 
збитків Актуарії 

1 9 8,0 4 10 10 
2 9 7,0 3 9 9 
3 9 4,3 4 10 9 
4 10 7,7 5 8 10 
5 8 8,0 6 9 9 
6 10 8,0 4 10 10 
7 10 6,7 2 9 9 
8 10 7,3 3 9 10 
9 9 6,3 1 9 9 

10 9 6,3 3 8 8 
11 8 7,3 4 9 9 
12 7 7,0 3 9 9 
13 8 7,3 4 9 9 
14 10 8,3 5 10 10 
15 8 7,7 3 10 10 
16 8 7,3 2 10 10 
17 7 8,0 4 10 10 
18 9 7,7 5 9 9 
19 8 7,7 6 8 9 
20 9 7,0 3 9 9 
21 9 6,7 2 9 9 
22 9 6,7 2 9 9 
23 8 6,3 1 9 9 
24 8 6,7 2 9 9 
25 8 6,3 1 9 9 
26 8 7,0 1 10 10 
27 9 6,7 1 10 9 
28 10 6,3 2 8 9 
29 8 7,0 4 9 8 
30 7 6,7 3 8 9 
31 10 7,7 4 9 10 
32 8 7,7 3 10 10 
33 9 7,3 3 9 10 
34 9 7,3 3 9 10 
35 9 7,3 4 9 9 
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36 10 7,0 2 9 10 
37 8 6,3 2 8 9 
38 8 7,0 1 10 10 
39 9 7,0 1 10 10 
40 8 7,7 5 9 9 
41 9 6,7 2 9 9 
42 8 6,3 2 8 9 
43 9 7,3 2 10 10 
44 8 6,7 3 8 9 
45 7 6,3 1 9 9 
46 10 6,7 3 8 9 
47 7 8,0 4 10 10 
48 8 6,7 3 8 9 
49 9 5,7 2 7 8 
50 9 7,3 2 10 10 

Середня оцінка за 
кожним питанням 8,62 7,02667 2,9 9,06 9,32 
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Додаток 4 

Список опублікованих праць за темою дослідження: 

Статті в наукових фахових виданнях: 

1. Кудрявська Н. В. Теоретико-методичні засади діяльності страхових 

посередників / Н. В. Кудрявська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №5. 

С. 78-80. (стаття належить до міжнародних наукометричних баз даних Index 

Copernicus, Google Scholar) (0,44 друк. арк.). 

2. Кудрявська Н. В. Розвиток страхового посередництва в розвинутих 

європейських країнах / Н. В. Кудрявська, Д. С. Нестерова // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2016. – №3 

(180). – С. 45-51. (стаття належить до міжнародних наукометричних баз 

даних Index Copernicus, Google Scholar, DOAJ, RePec) (0,85 друк. арк., з яких 

особисто автору належить 0,41 друк. арк.). 

3. Кудрявська Н. В. Роль страхових посередників в забезпеченні сталого 

розвитку страхового ринку / Н. В. Кудрявська // Збірник наукових праць 

Тернопільського національного економічного університету «Економічний 

аналіз». – 2016. – Том 24. – № 3. – С. 144-149. (стаття належить до 

міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus, Google Scholar) (0,75 

друк. арк.). 

4. Кудрявська Н. В. Фінансово-економічні та правові основи діяльності 

страхових посередників / Н. В. Кудрявська // Економіка та держава. – 2016. – 

№12 . – С. 86-89. (стаття належить до міжнародних наукометричних баз 

даних Index Copernicus, Google Scholar) (0,59 друк. арк.). 

5. Кудрявська Н.В. Перспективи розвитку сертифікації страхових посередників 

/ Н.В. Кудрявська // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва. – 

2017. – № 1(16). – С. 28-33. (стаття належить до міжнародних 

наукометричних баз даних Index Copernicus) (0,55 друк. арк.). 

6. Кудрявська Н. В. Напрямки вдосконалення регулятивної бази діяльності 

страхових посередників в забезпеченні сталого розвитку страхового ринку /  

Н. В. Кудрявська // Науковий вісник Ужгородського національного 
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університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове 

господарство». – 2017. – № 12. – С. 172-174. (стаття належить до 

міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus, Google Scholar, 

CrossRef) (0,4 друк. арк.). 

7. Кудрявська Н. В. Світові та національні традиції страхового посередництва: 

особливості виникнення і розвитку / Н. В. Кудрявська // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки». – 2017. – № 

26 (2) – С. 57-61. (стаття належить до міжнародних наукометричних баз 

даних Index Copernicus, Google Scholar) (0,8 друк. арк.). 

8. Кудрявська Н. В. Особливості правових основ діяльності страхових 

посередників України / Н. В. Кудрявська // Наукові записки національного 

університету «Острозька академія». – 2018. – № 9 (37). – С. 137-141. (стаття 

належить до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus, Google 

Scholar) (0,67 друк. арк.). 

9. Кудрявська Н. В. Особливості функцій і принципів діяльності страхових 

посередників / Н. В. Кудрявська // Вісник Волинського інституту економіки та 

менеджменту. – 2018. – № 21. – С. 153-165. (Журнал у переліку наукових 

фахових видань України: Видання ДАК) (0,89 друк. арк.). 

10. Кудрявська Н. В. Сутність і класифікація страхового посередництва: 

Європейський та український досвід / Н. В. Кудрявська // Вісник 

Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні 

науки. – 2018. – № 2(84). – С. 125-131 (стаття належить до міжнародних 

наукометричних баз даних Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar, РІНЦ) (0,94 

друк. арк.). 

Статті в іноземних наукових виданнях: 

11. Кудрявська Н. В. Модель взаимодействия страховых посредников и 

страховых компаний в обеспечении стабильного развития страхового рынка / 

Н.В. Кудрявська // Baltic Journal of Economic Studies. Riga. – 2017. – №1. –  

Vol. 3. – С. 58-63. (стаття належить до міжнародних наукометричних баз 

даних Index Copernicus, Web of Science) (0,71 друк. арк.). 
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12. Kudriavska N. V. Іnsurance mediators in the conditions of formation and 

development of ukrainian insurance market / N. V. Kudriavska // Maguar 

Tudomanyos Journal. Budapest. Hungary. – 2017. – № 11. – р. 12-16. (0,49 друк. 

арк.). 

13. Kudriavska N. V. The modern tendencies of the activity of ukrainian insurance 

intermediaries / N. V. Kudriavska // Scientific letters of academic society of Michal 

Baludansky. Kosice, Slovakia. – 2017. – № 5. – Р. 79-81. (0,51 друк. арк.). 

14. Kudriavska N. Prospects of development of insurance mediation in Ukraine / R. 

Pikus, N. Prykaziuk, N. Kudriavska // Baltic Journal of Economic Studies. Riga. – 

2018. vol. 4. – №. 2. – P. 169-177. (стаття належить до міжнародних 

наукометричних баз даних Web of Science) (1,14 друк. арк., з яких особисто 

автору належить 0, 36 друк. арк.). 

15. Kudriavska N. V. The perspective new forms of insurance mediation in Ukraine / 

N. V. Kudriavska // The global competitive Environment : development of modern 

social and economic systems. Proceedings of the International Scientific-Practical 

Conference, April 21, 2017. – Chisinau: Moldova State University, 2017. – Р. 137-

138. (0,15 друк. арк.). 

16. Kudriavska N. V. Role and importance of insurance intermediaries operation / 

N.V. Kudriavska // Innovative potential of socio-economic systems: the challences of 

the Global World. Proceedings of the international scientific-practical conference, 30 

June 2016. – Lisbon: Nova University, Nova School of Business and Economics, 

2016. – Part II. – Р. 126-129. (0,23 друк. арк.). 

Опубліковані праці апробаційного характеру: 
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