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В статье рассматривается институциональный подход в 
исследовании финансовых отношений субъектов страхового 
рынка. Исследуются сущность и роль финансовых институтов как 
элементов институциональной структуры страхового рынка. 
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The article examines the institutional approach to the research of 
financial relations of the subjects of the insurance market. We 
investigate the essence and role of financial institutions as elements of 
the institutional structure of the insurance market. Were disclosed the 
directions of the institutionalization of this market by the state and other 
organizations. 
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У статті розглядається інституційний підхід у дослідженні 
фінансових відносин суб’єктів страхового ринку. Досліджено суть і 
роль фінансових інститутів як елементів інституційної структури 
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страхового ринку. Розкрито напрями інституціоналізації даного 
ринку державою і іншими організаціями. 

Ключові слова: інституціоналізм, інститути, інституційні 
зміни, фінансовий інститут. 

 
Страховий ринок виконує особливі функції у національній 

економіці, пов’язані з регулюванням, розподілом ризиків і 
відшкодуванням пов’язаних з ними різного роду втрат і збитків. 
Обов’язковою умовою існування страхового ринку є наявність та 
задоволення суспільно значущої потреби — забезпечення 
безпеки і захисту інтересів економічних суб’єктів від 
несприятливих подій, ризиків, пов’язаних з невизначеністю і 
асиметричністю інформації. Це припускає наявність відповідних 
суб’єктів страхового ринку — страховиків, здатних задовольнити 
цю потребу, і страхувальників, що усвідомили ці потреби і 
зацікавлені в задоволенні їх на умовах, запропонованих 
страховиком. Але, система фінансових відносин суб’єктів 
страхового ринку, що склалася в Україні, не в повній мірі 
враховує економічні інтереси цих суб’єктів, зокрема 
страхувальників і держави, як органу контролю і нагляду за 
страховою діяльністю, і не забезпечує їх взаємного узгодження. З 
метою вдосконалення економічних і організаційних основ 
страхової діяльності, підвищення ступеня реалізації потенціалу 
страхування як важливого інструменту ринкової інфраструктури 
використано інституційний напрямок при аналізі фінансових 
відносин суб’єктів страхового ринку України. 

Сутність інституціонального підходу полягає в тому, що 
суспільство розглядається як цілісна система, механізми і зв’язки 
суб’єктів ринкових відносин досліджуються у нерозривному 
взаємозв’язку із соціальними, політичними, правовими, 
організаційними, психологічними явищами, які характерні для 
даного суспільства у конкретно-історичний момент розвитку [1].  

Основою дослідження інституційного напрямку в економічній 
науці були праці таких відомих зарубіжних учених, як Т. Веблен, 
Дж. Гэлбрейт, Р. Коуз, Р. Нельсон, Д. Норт, О.Уильямсон, Т. 
Еггертсон, Т. Парсонс, Дж. Хікс, Дж. Ходжсон, російських 
науковців, як И. Балабанов і О. Гончарук. Ними розроблено 
понятійний апарат інституційної теорії, що включає такі 
категорії, як інститут, інституційна структура, 
інституціоналізація та інші, виявлені причини трансформації 
різних інститутів, основні вектори їх змін, визначені критерії 
оцінки ефективності інститутів і їх вплив на національне 
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господарство в цілому. Вітчизняні напрацювання у сфері 
інституціональної теорії з проекцією на економічну поведінку 
суб’єктів господарювання, дослідження передумов використання 
інституційного підходу в теорії фінансів здійснюються В. Якубенком, 
Т. Паєнтко, В. Зимовцем, О. Прутською та ін. Разом з тим, 
напрацювання інституціональної теорії недостатньо 
використовуються в дослідженнях фінансових відносин суб’єктів 
страхового ринку. 

Метою дослідження є розробка науково обґрунтованих 
положень інституційного підходу в дослідженні фінансових 
відносин суб’єктів страхового ринку в Україні. 

Реалізація інституціонального підходу у дослідженні 
фінансових відносин суб’єктів страхового ринку потребує 
визначення головних методологічних принципів в 
інституційному дослідженні фінансових відносин суб’єктів 
страхового ринку; характеристики інституційних основ 
фінансових відносин суб’єктів страхового ринку; розкриття 
напрямків інституціоналізації страхового ринку державою та 
іншими організаціями.  

Основними методологічними принципами в інституційному 
дослідженні фінансових відносин суб’єктів страхового ринку, є: 

1) принцип історизму — виражається в генетичному підході 
до вивчення реальних економічних структур, у прагненні 
виявити рушійні сили і чинники розвитку, основні тенденції 
суспільної еволюції, а також обґрунтувати цілеспрямовану дію на 
перспективи суспільного розвитку; 

2) принцип холізму або міждисциплінарний підхід, 
пов’язаний з самим об’єктом дослідження — інститутами, 
структурними і функціональними аспектами економічної 
системи як частини суспільного механізму.  

Принцип історизму вимагає розгляду фінансових відносин 
суб’єктів страхування у розвитку та історичному взаємозв’язку, а 
не тільки з точки зору їх сучасного стану (табл. 1) [2, с. 14—23].  

 
 

Таблиця 1 
ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ У XVIII—XXI СТ. 

Період Основні економічні, 
соціальні та правові умови Стан страхової галузі 

Кінець 
ХVIII ст. 

Перехід до цивілізованого 
самодержавства. 

Поява державних комерційних 
страховиків, обмеження іноземних 
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Звільнення дворянства, 
підйом економіки.  

страховиків, здійснення морського 
страхування, страхування на 
випадок пожежі, страхування 
посівів від знищення або 
пошкодження градом 

30-ті роки 
XIX ст. 

Посилення державного 
апарату і абсолютизму 
влади, зародження 
державного капіталізму, 
стагнація економіки 

Імператорська підтримка 
створення приватних страхових 
суспільств, поширюється морське, 
вогневе страхування, від нещасних 
випадків, поява страхування життя 

70—80-ті 
роки ХIX ст. 

Лібералізація 
самодержавства. 
Звільнення селянства. 
Розвиток приватного 
капіталізму 

Бурхливий розвиток приватного і 
взаємного страхування, 
з’являються страхові картелі та 
концерни. Введення окладного 
страхування селянських 
господарств від вогню, поширення 
самострахування 

Початок 
XX ст. 

Зниження авторитету і 
ослаблення 
самодержавства. 
Бурхливий розвиток 
економіки. Підйом рівня 
життя. Боротьба 
трудящих за свої права 

Бурхливий розвиток страхування. 
Введення обов’язкового соціального 
страхування на казенних 
підприємствах. Розвиток 
добровільного соціального 
страхування на умовах паритету 
працівників і працедавців 

Закінчення табл. 1 

Період Основні економічні, 
соціальні та правові умови Стан страхової галузі 

30-ті роки 
XX ст. 

Перехід до тоталітаризму. 
Бурхливий розвиток 
державної економіки. 
Падіння рівня життя 

Державний розвиток добровільного 
страхування, відновлення 
обов’язкового страхування від вогню 
приватних будинків. Впровадження 
обов’язкового страхування в 
державній промисловості, 
індивідуального змішаного 
страхування, страхування на випадок 
смерті і втрати працездатності, 
страхування від нещасних випадків 

60—80-ті 
роки XX ст. 

Поступове ослаблення 
тоталітаризму і перехід 
до демократії. 
Уповільнення темпів 
розвитку економіки. 
Підйом рівня життя. 
Турбота про людину 

Введення обов’язкового 
страхування врожаю. Розвиток 
накопичувального страхування 
життя. Державні підприємства 
дістали право на здійснення 
добровільного страхування майна 
та відповідальності 

1-ша пол. 
90-х років 

XX ст. 

Політичні та економічні 
зміни. Криза у всіх сферах 

Зародження страхового ринку. 
Перехід соціального забезпечення 
на страхові принципи. Бурхливий 
розвиток приватного страхування 
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2-га пол. 
90-х років 

XX ст. 

Подолання кризи, 
зміцнення демократії з 
окремими проявами 
авторитаризму. Розвиток 
економіки, перш за все в 
сировинному секторі. 
Відновлення рівня життя 

Цивілізація страхового ринку, 
відновлення добровільного 
страхування. Інтенсивний розвиток 
всіх форм і видів страхування 

Початок 
XXI ст. 

Підйом національної 
самосвідомості. Перехід, в 
рамках демократії, від 
авторитаризму до 
патерналізму. Різкий 
підйом з подальшим 
спадом економіки. 
Загальне підвищення 
рівня життя 

Вдосконалення законодавчих норм, 
регулюючих галузь страхування. 
Адаптація українського фінансове 
законодавство до європейських 
стандартів. Розвиток обов’язкових 
видів страхування. Розвиток сервісної 
складової страхової послуги.  

 
Слід зауважити, що інституціональний підхід у дослідженні 

фінансових відносин суб’єктів страхового ринку предметом 
свого аналізу висуває як економічні, так і неекономічні аспекти 
соціально-економічного розвитку, не відокремлюючи їх від 
еволюційної концепції суспільного прогресу [3, с. 5].  

Вивчаючи передумови використання апарату 
інституціональної теорії у дослідженні фінансових процесів, 
підсумовуючи погляди різних учених на сутність і роль 
інститутів [4, с. 6; 5, с. 47; 6, с. 30; 7, с. 4], Т. Паєнтко зробив 
висновок, що інститут — це сукупність формальних і 
неформальних обмежень, які впливають на поведінку індивідів і 
прийняття ними рішень про вибір тих чи інших альтернативних 
варіантів дій, а фінансовий інститут — особлива сфера 
фінансових відносин (обмежена формальними та неформальними 
рамками), приналежність до яких є підґрунтям акумуляції та 
перерозподілу фінансових ресурсів і капіталу [8, с. 18]. 
Науковець визначив ознаки інституту як інструменту аналізу 
економічних процесів у суспільстві, серед яких суспільне 
визначення, легітимність, власна сфера функціонування та 
можливість здійснення впливу на прийняття рішень індивідами 
та членами суспільства. 

Виходячи з цього, функціонування сучасної національної 
економіки ґрунтується на цілій системі інститутів — 
організаційних, законодавчих, фінансових, які формують 
поведінку економічних суб’єктів і взаємопов’язані між собою. 
Складовою їх частиною є інститути, властиві страховому ринку 
як важливій сфері фінансових відносин, де об’єктом купівлі-
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продажу виступає страховий захист, формується попит і 
пропозиція на нього. 

Відповідно до інституційного підходу, страховий ринок є 
складною інтегрованою системою фінансових відносин між 
різними взаємодіючими інститутами — страховиками 
(страховими компаніями) та їх об’єднаннями, страхувальниками 
(фізичними і юридичними особами) та державою, яка здійснює 
правове забезпечення і нагляд за страховою діяльністю з метою 
забезпечення його стабільного функціонування. 

З розвитком ринкової економіки страхові компанії стають 
первинним, найважливішим інститутом сучасного 
національного господарства, що забезпечує його безперервне і 
ефективне функціонування за допомогою перерозподільних 
відносин, пов’язаних, з одного боку, з формуванням 
страхового фонду за допомогою заздалегідь фіксованих 
страхових платежів, з іншого — з відшкодуванням збитків з 
цього фонду учасникам страхування.  

Специфічність фінансових відносин суб’єктів страхового 
ринку полягає в імовірнісному характері цих відносин, оскільки 
страхується тільки ймовірний (можливий за певних умов) ризик. 
Страховик убачає свій економічний інтерес у тому, що за певних 
обставин ризик не реалізується, певна подія не відбудеться, і він 
отримає сплачену страхувальником премію для власного 
використання. У разі ж настання страхового випадку наявність 
створеного страхового фонду забезпечить економічні умови для 
виконання страховиком його обов’язків щодо оперативного 
відшкодування збитків страхувальника. Економічний інтерес 
страхувальника виявляється у ймовірності певного ризику, 
реалізація якого може призвести до небажаних економічних 
наслідків. Аби уникнути втрат від ризикових подій чи зменшити 
їх економічні наслідки, страхувальник погоджується сплатити 
страховику певну частку своїх коштів заради відшкодування 
втрат при настанні страхового випадку. Отже, вірогідність збитку 
лежить в основі побудови страхових платежів, за допомогою 
яких формується страховий фонд, використання коштів якого 
пов’язане з настанням і наслідками страхових подій [9, с. 16—
17]. 

Таким чином, різноманіття і складність фінансових відносин 
сфери страхування дозволяють визначити інституційні основи 
фінансових відносин суб’єктів страхового ринку, серед яких 
невизначеність, ризик, як вимірна невизначеність з негативними 
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наслідками, вірогідність збитку і настання страхової події, 
можливість страхового захисту. 

Оскільки інституціоналісти підтримують ідею державного 
регулювання економіки, відкидаючи здібність капіталістичної 
системи до саморегулювання, неможливо не визначити роль на 
національному страховому ринку держави. Держава виконує 
численні функції, але нас цікавлять тільки ті підсистемні 
інститути держави, що виступають суб’єктами впливу на 
фінансові відносини учасників страхового ринку. 

Державне регулювання страхової діяльності в Україні 
здійснюється на базі двох взаємопов’язаних і найвпливовіших 
форм: правового забезпечення і здійснення нагляду за страховою 
діяльністю. Правове забезпечення встановлює необхідні 
“правила гри” і передбачає сприятливі умови для розвитку 
страхової діяльності за пріоритетними напрямками. Державний 
нагляд за страховою діяльністю дає змогу реалізувати всі функції 
державного регулювання щодо найважливіших завдань розвитку 
страхової діяльності як на стадії запобігання системному ризику, 
так і на стадії стимулювання ефективності страхової системи [10, 
с. 44]. 

Можна стверджувати, що інституційний підхід полягає в 
розумінні страхового ринку як системи з багатьма елементами, 
що взаємодіють один з одним та з елементами зовнішніх систем. 
Серед зовнішніх інституційних систем, які безпосередньо 
впливають на внутрішні фінансові відносини суб’єктів 
страхового ринку і формують зовнішні фінансові відносини, 
необхідно виділити Європейський Комітет страховиків, до 
складу якого входить Ліга страхових організацій України 
(ЛСОУ). Членство у Європейському Комітеті страховиків 
дозволяє ЛСОУ представляти національну страхову галузь на 
міжнародних ринках, здійснювати захист економічних інтересів 
українських страховиків, а також вирішувати питання, пов’язані 
із страхуванням, на європейському рівні. 

Таким чином, застосування інструментарію інституціоналізму 
при дослідженні фінансових відносин суб’єктів страхового ринку 
дозволило оцінити важливість формальних інститутів в 
інституційній системі і розкрити зміст інституційного устрою 
страхового ринку як багаторівневої системи взаємопов’язаних 
елементів, до складу якої слід включати первинні інститути, що 
функціонують на страховому ринку — страховики та 
страхувальники; державу, яка встановлює правила та норми 
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взаємодії економічних суб’єктів у страховому секторі та контролює 
їх дотримання усіма учасниками; інші інститути — організації 
(Європейський Комітет страховиків), які оптимально поєднують 
інтереси всіх суб’єктів страхового ринку. 

Запропоноване інституційне дослідження фінансових 
відносин суб’єктів страхового ринку України припускає 
розширення рамок економічного аналізу за рахунок чинників, що 
формують соціально-культурне середовище, в якому протікають 
економічні процеси. Напрямками подальших досліджень має 
бути аналіз особливостей організації фінансових відносин 
суб’єктів страхового ринку України в контексті розбудови 
ефективного механізму узгодження економічних інтересів. 
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