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СПЕЦИФІКА РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

У результаті технічного прогресу та економічного зростання ви-
никає потреба суспільства в страхуванні нових, великих ризиків,
про які ніхто і не здогадувався кілька десятиліть тому. Вирішення
даної проблеми практично неможливе без перестрахування.

Стан ринку перестрахування та його формування досліджува-
ли досить багато видатних учених, серед яких можна виділити
проф. Базилевича В. Д., доцента Пікус Р. В., професора Гаманко-
ву О. О., професора Осадця С. С., Зарубу О. Д., Клапківа М. С.,
Мниха П. В., Шумелду Я. П. й інших учених і працівників стра-
хової галузі, які займаються проблемами страхування та пере-
страхування.

Перестрахування є самостійним видом діяльності страховика.
Даний вид страхування захищає прямого страховика від фінансо-
вих втрат, які могли б виникнути при здійснення страхових ви-
плат за договорами страхування, не маючи перестрахового по-
криття. До того ж, перестрахування виконує певну функцію
переливу капіталу, так як підтримує необхідну рівновагу в діяль-
ності страховиків. Ціллю перестрахування як системи економіч-
них відносин є створення збалансованого портфелю страховика,
забезпечення його фінансової стабільності та рентабельності
страхових операцій. За допомогою перестрахування вирішуються
наступні поставленні задачі:

— забезпечення додаткового подрібнення збитку.
— розширення фінансових можливостей страховика при при-

йняті на страхування великих ризиків і ризиків, які мають високу
ймовірність реалізації.

— надання додаткового захисту на випадок зміни величини
ризику та можливості збитку протягом терміну дії договору стра-
хування.

— забезпечення захисту страховика від ймовірних коливань
страхових виплат в результаті великих або надвеликих збитків, їх
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кумуляції, а також захист від ризику зниження надійності стра-
хових операцій у результаті недостатньо вірних актуарних розра-
хунків [2].

Однією з головних особливостей функціонування ринку пере-
страхування є його законодавче регулювання перестрахових опе-
рацій. В Україні ринок перестрахування регулюється лише Зако-
ном України «Про страхування» ст. 12 [1], постановами КМУ та
розпорядженнями Держфінпослуг. Саме ці документи регулюють
відносини між резидентами та нерезидентами на ринку перестра-
хування.

Особливістю ринку перестрахування також є його місткість,
яка включає нетто (власні фінансові ресурси) та брутто (обліга-
торний захист, який наданий українським компаніям перестрахо-
виками-нерезидентами) місткість ринку [3]. Нетто-місткість
українського ринку характеризується тим, що перестрахування
ризиків можливе лише за умови отримання ліцензій на той чи
інший вид страхування; можливість розміщення ризику у сере-
дині країни, але внаслідок великої кількості компаній, тільки не-
значна частина може це здійснити; надійність місткості визнача-
ється величиною власного втримання кожної компанії-перестра-
хувальника (політика внутрішнього андерайтингу).

Брутто-місткість характеризується величиною облігаторних
договорів між українськими страховими компаніями та перестра-
ховиками-нерезидентами. Внаслідок економічної кризи міжнарод-
ні облігаторні договори мають тверді застереження й винятки. Ці
пункти стосуються формулювань і викладу тих або інших ризи-
ків, недопущення кумуляції бізнесу й можливих збитків, обме-
ження ретроцесійних секцій та багато інших застережень, які
стосуються іноді специфічних умов страхування. Отже, українсь-
ка брутто-місткість може бути використана внутрішніми страхо-
виками для перестрахування тільки невеликих і середніх ризиків
по всіх класах бізнесу. Українська брутто-місткість є і буде за-
лишатися стійким і перспективним каналом доступу до світової
місткості перестрахування як окремо взятої компанії, так і ринку
в цілому.

Серед основних завдань українського ринку перестрахуван-
ня можна виділити такі: удосконалення законодавчої бази (ви-
значення перестрахування як виду діяльності), підвищення імі-
джу перестрахування (затвердження в українському бізнес-
суспільстві позитивного сприйняття перестрахування як механіз-
му захисту окремо взятої компанії і страхового ринку в цілому,
а не як засіб оптимізації грошових потоків), стандартизація про-
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дуктів, підвищення рівня професіоналізму страхових послуг,
збільшення облігаторних місткостей, формування ринку пере-
страхування.

Список літератури

1. Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 року
№ 85/96-ВР // Верховна Рада України: [www.rada.gov.ua]. — Режим до-
ступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96- %D0 %B2 %D1 %80

2. Страхование: учебник для бакалавров / под ред. Л. А. Орланюк-
Малицкой, С. Ю. Яновой. — М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт,
2011. — 828 с. — Серия: Бакалавр.

3. Страхование: экономика, организация, управление: Учебник; В
2 т. / СПбГУ, экон.факультет; Под ред. Г. В. Черновой. — М.: ЗАО
«Издательство «Экономика», 2010. — (Учебники экономического фа-
культета СПбГУ).

УДК 368

Ryszard Pukala,
канд. екон. наук,
завідувач кафедри фінансів,
Інститут економіки та управління,
Державна вища технічно-економічна школа у Ярославі

BANCASSURANCE ЯК ШАНС ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ
ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Kінець XX i початок XXI століття ознаменувалися в рамках
світової економіки прогресуючими глобалізаційними та інтег-
раційними процесами. За цих умов і лібералізації, що з ними
була зв’язана, а також дерегуляції фінансових ринків — націо-
нальні ринки у великій мірі залежні від зовнішніх факторів.
Спостерігаючи за їх розвитком на протязі останніх десятиліть
слід вказати, що під впливом цих процесів на світових фінан-
сових ринках кінця XX століття почала формуватися тенденція
для утворення капітальних груп, що об’єднують банки і стра-
хові компанії. Відносини, що з’єднують страховий і банківсь-
кий сектор, є особливими. Причиною є подібний характер про-


