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Захист прав застрахованих є однією із важливих та нероз-
в’язаних проблем сьогодення. Потреба охорони споживачів стра-
хових послуг виникла в умовах трансформації планової економі-
ки до ринкових умов господарювання. Насамперед це поясню-
ється нерівними позиціями страховика і страхувальника як менш
компетентної сторони укладення страхового договору. Недостат-
ня обізнаність та брак досвіду поведінки в ринкових умовах ро-
бить страхувальників мішенню для страхових компаній з агре-
сивними правилами ведення бізнесу, активною маркетинговою
політикою та наявністю професійних кадрів у сфері страхової
економіки і юриспруденції. Як наслідок — у страхувальників не
рідко виникає почуття безпорадності, тривоги та недовіри до
страхових компаній.

Основне завдання, поставлене перед нами при написанні стат-
ті, полягає у спробі проаналізувати місце споживача на страхо-
вому ринку, знайти пояснення нерівності між учасниками стра-
хового договору, а також з’ясувати причини, що її зумовлюють;
виявити причини ігнорування безпеки страхувальника на ринку
та обґрунтувати необхідність у його захисті.

Поштовхом до наукових роздумів у цій проблематиці став
аналіз іноземної літератури, зокрема польських джерел, що стали
відправною точкою формування поглядів у справі забезпечення
захисту прав страхувальників. На жаль, в українській науковій
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думці ще недостатньо приділена увага дослідженням цього ас-
пекту розвитку страхування.

Прагнення до досягнення безпеки є однією з основних по-
треб людини. Саме безпеку нарівні з потребою до фізичного іс-
нування А. Маслоу визначив як первинну у своїй відомій «піра-
міді потреб». Безпека становить основу Загальної декларації
прав людини, прийнятої ООН. Вона складає одне з найважливі-
ших прав охорони споживачів, сформульованих Міжнародною
організацією споживачів як у деклараціях ООН із питань захис-
ту споживачів, так і основних правах споживача Європейського
Союзу.

Роздуми над місцем споживача на ринку завжди супроводжу-
ються поняттям нерівності. Споживач та продавець не функціо-
нують на рівних засадах на ринку. Останні мають значну перева-
гу. Зменшити бар’єр між двома сторонами можна звичаєвим,
правовим чи інформаційним способами. Важливо також усвідом-
лення почуття залежності між ними, яке виникає із засад суспіль-
ної солідарності.

Слабша позиція споживача на ринку, його незнання є рушій-
ним мотивом потреби в охороні. Як зазначає А. Ланьцуцький,
«не стільки слабша сторона, яка не може успішно протистояти
економічно-інтелектуальній силі» [1, с. 3]. Такий підхід розпо-
всюджений у більшості країн ЄС. Варто зазначити, що польські
науковці часів соціалістичного устрою оперували категорією ін-
тересу. Інтерес виступає предметом охорони споживачів. Саме
такої позиції дотримувався С. Пьонтек на початку 80-х років ХХ
ст. На його думку, поняття інтересу має ту особливу цінність, яка
дає змогу встановити платформу між економічними явищами та
конструкціями, що застосовуються у правознавстві [2, с. 13].

Що можна визнати за інтерес споживача? На думку С. Пьонт-
ка інтерес споживача можна сформулювати двояко. В широкому
сенсі — як інтерес творця-споживача, що бере участь у суспіль-
ному процесі створення, придбання (привласнення) і споживан-
ня, у вузькому понятті — інтерес полягає у прагненні задоволен-
ня споживчих потреб за наявних доходів [2, с. 17—18].

Економічні одиниці та споживачі оперують різнорідними, ди-
ференційованими інтересами, що є формою вияву їх фактичної
економічної позиції. Інтереси кожної з груп в окремих аспектах
знаходяться у суперечності і можуть спричинювати дії, що по-
рушують інтереси однієї зі сторін. Особливо підвладний цьому
ризику інтерес споживача як слабшої сторони з економічної точ-
ки зору [2, с. 13—14]. Наукова література окреслює низку пев-
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них обставин, що впливають на послаблення позиції споживача
[3, c. 17]:

• примусова ситуація, в якій знаходиться споживач страхових
послуг;

• відсутність належної підготовки щодо встановлення дого-
вірних відносин;

• дії «поодинці»;
• менший майновий потенціал;
• обмежені можливості щодо часу та коштів, що можуть слу-

гувати для задоволення потреб страхувальників.
Якщо С. Пьонтек для забезпечення рівноваги між сторонами

на ринку приділяв значну роль державі, то В. Шпінгер підтри-
мання «паритету ринкової позиції» споживача та підприємства
вбачав у правовому спектрі. Саме ринкова позиція споживача, а
не особистий інтерес становить предмет його захисту.

Споживач меншою мірою усвідомлює існюючі або потенційні
загрози. Нерівність та слабшу позицію споживача обумовлює:

• дефіцит знань;
• відсутність досвіду;
• відсутність чи недостатня кількість кваліфікованого персо-

налу;
• асиметрія інформації.
Асиметрія інформації пояснюється тим, що споживач і вироб-

ник володіють інформацією, різною за змістом та кількістю щодо
певної трансакції. Це створює диспропорції та породжує нерів-
ність між ними. Товари для покупця є гомогенічними, і якщо во-
ни ще й різної якості, то важко відрізнити якісний товар від не-
якісного. В умовах недосконалої інформації споживач, а на
страховому ринку — це страхувальник, не в змозі належним чи-
ном оцінити якість страхового продукту. Широка гама страхових
продуктів на ринку лише сприяє появі нових загроз. Масовість
страхових послуг у кінцевому результаті стандартизує умови са-
мих договорів, появу так званих загальних умов договору, на фор-
мування яких клієнт не мав жодного впливу. Інколи фахівцю у
страховій галузі необхідний час для детального їх ознайомлення
та аналізу, не кажучи про звичайних страхувальників, які діють в
умовах обмеженого часу, відсутності спеціалізованих знань та
нестачі інформації.

Наслідки асиметрії інформації можна представити двояко. На-
самперед — це зменшення ефективності на ринку. В умовах не-
досконалої та неправдивої інформації ціни не відображають реаль-
ної якості продукту, а «вільний» ринок не в змозі реалізувати чи
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«позбутися» продукту гіршої якості, що спричинює зменшення
обміну, а в окремих випадках навіть занепад ринку. По-друге, ін-
формаційна перевага однієї сторони може спричинювати пору-
шення інтересів другої сторони під час обміну, або навіть ошуку-
вання через відсутність належного контролю дій зі сторони по-
купця [4, c. 91—96].

Фінансові послуги — це «послуги довіри» (trust goods) [5,
с. 159—160], якість яких не є очевидною повною мірою навіть
після їх «споживання». Характерною ознакою фінансових послуг
є підвищений економічний ризик для споживачів, а страхування є
тим видом господарської діяльності, де захист страхувальника
потрібен фактично найбільше. Страхування є специфічною сфе-
рою фінансових послуг, в якій виступає інверсиційний цикл та
асиметрія інформації сторін. Споживач оплачує страховий захист
«наперед», а тим самим отримує фінансовий інструмент типу
«ф’ючерс». Останній, як і кожен дериватив, обтяжений підвище-
ним ризиком. Споживач не має ані можливості, ані компетенції
для повної оцінки цього ризику [6, с. 82].

Особливі ризики приховані на етапі реалізації страхового про-
дукту. По-перше, реалізація страхового продукту та укладення
страхового договору здійснюється при представленні нав’язаних
страховою компанією загальних умов страхування, на розробку
яких страхувальник не мав жодного впливу. Другим аспектом є
те, що споживача стимулювали до купівлі страхового продукту
страхові агенти, які діють від імені та за дорученням страхової
компанії. Враховуючи заанґажованість та ввічливість страхового
агента, страхувальник не занадто заглиблюється у суть страхово-
го продукту та аналізує деталі страхового договору щодо прихо-
ваних загроз, а вірить у представлений образ, змальований стра-
ховим агентом для нього. Останнім часом більшість страхових
компаній досягли значних успіхів у підготовці страхових агентів
у налагодженні контактів з клієнтами, вмінні переконувати стра-
хувальників придбати страховий продукт, а також у здійсненні
якнайбільшого тиску на страхувальника [7, c. 422]. Причина та-
кож криється у розроблених системах мотивації агентів, дохід
котрих прямо пропорційно залежить від кількості укладених
страхових угод, що, звичайно, стимулює агента дбати про кіль-
кість реалізованих продуктів, але не надмірно витрачати час на
клієнта, пояснюючи окремі деталі страхового поліса, що може
спричинити відмову від купівлі продукту. Саме у цій ситуації
найбільш доречною є фраза: «час — це гроші».
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Страховий продукт стає тим товаром, якого страхувальник
фактично не потребував і не хотів, і загалом не розуміє змісту
страхового договору. Це є результат у міру спрямованого тиску
на страхувальника, що посилюється в умовах недостовірної і не-
достатньої інформації та обмеженого доступу до неї. Посилює
дану ситуацію на українському страховому ринку сучасна філо-
софія маркетингу, що полягає у маніпулюванні свідомістю і під-
свідомістю споживача з метою стимулювання збуту продукції.

Кількість укладених страхових договорів демонструють тен-
денції поступового росту. Якщо на страховому ринку за 2006 рік
укладено 554 402 тис. договорів страхування, то за 2007 рік цей
показник зріс до 8 % до рівня 599 767 тис. договорів, при цьому
загальна кількість укладених страхових договорів фізичними
особами за ризиковими видами страхування становила 12 277,2
тис. Частка надходжень фізичних осіб складає 28,7 % валових
страхових премій за 2007 рік. Валові надходження страхових
премій від фізичних осіб, а це найбільш незахищена категорія
споживачів страхових послуг, за останні п’ять років практично
збільшилися у 5 разів, що дещо перевищили темпів зростання ва-
лових страхових премій загалом.

Рис. 1. Надходження валових страхових премій
на страховому ринку України за 2003-2007 рр., млн грн [8]

В Україні фактично відсутній соціально-етичний страховий
маркетинг, що зводиться до партнерства між страхувальником
та страховиком з одночасним взаємовигідним врахування інтере-
сів сторін та збереження благополуччя споживача. Зміна ідеології
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в страховій компаній не є швидким процесом, однак поворот
страховиків обличчям до споживачів у значній мірі сприятиме
активна позиція громадських організацій та суспільна думка [9,
с. 70—71].

На жаль, ринок не часто змушує до наявності якісних продук-
тів, а компанії, що порушують безпеку споживача, не одразу зни-
кають із нього. Більше того, не завжди конкуренція на ринку
сприяє зростанню якості. В окремих випадках, з метою завою-
вання окремого сегменту ринку, наприклад, у страховій галузі,
може спричинити продаж страхових продуктів за заниженими
цінами, що при недостатніх страхових резервах та великій часто-
ті страхових випадків за окремими ризиками є постійною загро-
зою невиконання страховиком взятих на себе зобов’язань у разі
настання страхового випадку. Це обумовлює необхідність інтер-
венції держави задля забезпечення реальності захисту споживача
на ринку.

У ході проведення перевірок Департаментом страхового на-
гляду Держфінпослуг України за 9 місяців 2006 року було вияв-
лено 1065 фактів порушень, з них на долю страхових компаній
припадає 1048 порушень, та застосовано 400 заходів впли-
ву. Найбільша кількість правопорушень страховиками здійсню-
валася за позиціями «дотримання фінансових нормативів» —
451 правопорушення, та «додержання правил надання фінансо-
вих послуг» — 351 правопорушення [8], що становлять загрозу
безпеці страхувальників на страховому ринку, а особливо фізич-
них осіб як найуразливішу категорію споживачів страхових по-
слуг.

Менша обізнаність споживача зі своїми правами та можливос-
тями на практиці виявляється у врахуванні презумпції вини стра-
хових компаній, тобто сумніви, що виникли у ході судового роз-
гляду страхової компанії з фізичною особою майже завжди
трактуються на користь страхувальника. Це є суттєвим фактором
захисту та зміцнення позиції споживача на ринку. Негативним
аспектом цього процесу є зростання витрат страховиків, а як на-
слідок — підвищення страхових тарифів [9, с. 71].

Надмірний захист споживача на страховому ринку може
спричинити перекіс сил та порушення рівноваги. Коливання за-
хисту «страхувальник-страховик» створює відповідний дисба-
ланс на ринку, що не сприяє його ефективності, а навіть дефор-
мує. Переважання захисту однієї зі сторін, навіть слабшої, ство-
рює підвалини до зростання рівня претензій та сприяє морально-
му ризикові [2, c. 159].
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Вирішення більшості згаданих проблем загалом знаходиться
поза можливостями самих страхувальників, щоправда, низку
причин можна мінімізувати або ліквідувати. Прикладом цього
може слугувати підготовка споживача до укладення страхового
договору. Як зазначили Й. Куфель та Х. Мрук, досить часто в лі-
тературі підкреслюється інтелектуальна слабкість чи обмеже-
ність страхувальника, але подолати цю слабкість просто: шляхом
відповідного навчання, аналізу інформаційних даних, ефекти
яких повинні проявитися у близькій перспективі [3, c. 20]. Стра-
хувальнику варто з усією серйозністю підійти до купівлі страхо-
вого продукту, адже купівля страхового продукту — це не лоте-
рея чи виграш джек-поту. Страхувальники повинні бути свідомі
свого вибору: що обирають і з якою метою, оскільки врешті самі
остаточно приймають рішення щодо того, яким буде їх шлях як
споживача.

Зростання добре поінформованих та свідомих споживачів ли-
ше сприятиме ефективності страхування. Саме тому органам
державної влади доцільно сприяти підвищенню рівня інформова-
ності споживачів. Це може бути фінансування здійснення дослі-
джень, інформаційні компанії. Як зазначає О. Барановський, «на
фоні зростання вітчизняного страхового ринку особливо гостро
відчувається нестача вичерпних відомостей про нього. Однак,
чим раніше буде подоланий цей недолік, тим скоріше всі учасни-
ки ринку отримають можливість приймати стратегічні рішення,
покладаючись не лише на інтуїцію, але й на достеменне знання
галузі» [10, с. 52].

Поле захисту та формування безпеки на страховому ринку,
безперечно, повинно знаходитися під гарантіями держави і охоп-
лювати забезпечення страхувальника доступною, транспарент-
ною, повною і зрозумілою інформацією, гарантування асимет-
ричного розкладу прав із користями для страхувальника, а також
формування інституційної охорони споживачів на страховому
ринку. Страхувальник повинен бути активними учасником цього
процесу, а не пасивною стороною з відведеною роллю потерпіло-
го. Обізнаність та свідомість є тими силами страхувальника, що
гарантують підвищений рівень безпеки та формують його як рів-
ноправну сторону у діалозі на страховому ринку.

Причину більшості проблем у суспільстві можна пояснити
відсутністю етики чи дефіциту моралі. Саме дефіцит моралі
підштовхує страховиків до неетичних дій на ринку: ошукуван-
ня, порушення прав страхувальників, невиконання взятих на се-
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бе зобов’язань. Встановлення рівноваги за даних умов можливе
насамперед у правових рамках. Право стає тим інструментом,
який встановлює правила гри і визначає ефективність дій на
ринку. Споживач, як і страховик, становлять певний замкнутий
цикл страхових відносин. Взаємозалежність та неможливість
існування осібно створює підвалини до їх гармонійного функ-
ціонування.
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