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СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ СТРАХОВОЇ СИСТЕМИ  

ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ 
 

На основі теоретичного аналізу наукових праць щодо визначення економічної сутності комерційного та 

соціального страхування удосконалено дефініцію «страхова система». Використання основних положень 

системної теорії дозволило виокремити організаційно-структурні складові елементи страхової системи: 

систему комерційного страхування та систему соціального страхування. Шляхом визначення функцій систем 

комерційного та соціального страхування ідентифіковано їхній зміст як соціально-економічної категорії. 

Визначено роль, яку системи комерційного та соціального страхування відіграють у розвитку економіки та 

захисті суспільства.  

Ключові слова: страхова система, система комерційного та соціального страхування, роль страхової 

системи. 

 

Вступ. Національна страхова система є 

потужним соціально-економічним інститутом, який 

здатний стати одним із стратегічних драйверів 

економіки країни і забезпечити соціально-

економічну стабільність у суспільстві. Разом з тим, 

розвиток страхової системи України відбувається в 

складних умовах, пов’язаних із економічною 

кризою, загрозами природного та техногенного 

характеру, глобальною інтеграцією, необхідністю 

кардинального реформування страхової сфери. 

Перераховані фактори впливу на страхову систему 

носять глибинний та системний характер, тому 

формування цілісної та ефективної страхової 

системи неможливе без ґрунтовного наукового 

осмислення її соціально-економічної природи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питання економічного змісту страхування, страхо-

вого ринку, системи соціального страхування 

знайшли своє відображення у наукових працях 

таких вітчизняних і зарубіжних науковців, як 

В. Абрамова, Г. Козоріз, Н. Пацурії, П. Рабиновича, 

Н. Ткаченко, В. Тропіної, Т. Федорової, В. Фурмана 

та інших вчених. У роботах зазначених дослідників 

науково обґрунтовані теоретико-методологічні 

засади системи комерційного страхування, її 

функції, структура та призначення, визначено 

економічний зміст та роль соціального 

страхування. Теоретико-методологічні положення 

сутності, розвитку та фінансового механізму 

страхової системи досліджено у працях 

вітчизняного вченого В. Баранової.  

Досягнення світової та вітчизняної 

економічної думки в галузі дослідження страхової 

системи як цілісного утворення мають дещо 

вузький і незавершений характер. На сьогодні не 

викликає сумніву актуальність проведення 

глибинних соціально-економічних реформ у 

страховій сфері. Підґрунтям практичної реалізації 

реформування страхової системи є поглиблене 
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теоретичне обґрунтування змістовних основ та 

сучасних трансформацій понятійного апарату, 

поелементного структурування та соціально-

економічного значення страхової системи. Отже, 

тема цієї статті є винятково актуальною. 

Метою статті є теоретико-методологічне 

обґрунтування сутності та змісту страхової системи 

як соціально-економічної категорії.  

Основна частина. Економічний розвиток 

України передбачає кардинальну соціальну 

трансформацію, передумовою якої є перегляд 

традиційної ролі страхової системи. Сучасні реалії 

зростання ролі страхування вимагають наукового 

осмислення соціально-економічної природи систем 

комерційного і соціального страхування, без чого 

неможливе формування цілісної та ефективної 

страхової системи. Еволюційна природа розвитку 

страхової системи характеризується постійними 

трансформаціями, що продукує оновлення її 

наукової парадигми.  

Формування концептуальних основ 

страхової системи ґрунтується на філософському 

осмисленні її економічної сутності, змісту, функцій 

та соціально-економічної ролі. Недостатність 

наукового осмислення сутності страхової системи, 

висвітлювання процесів її трансформації на основі 

онтологічного спрямування та зіставлення 

кількісних характеристик, сприяли створенню 

слабкого підґрунтя системи знань у цій галузі.  

На сьогодні існує незначна кількість 

наукових праць щодо визначення сутності та 

соціально-економічної ролі страхової системи. В 

науковій літературі часто дефініція «страхова 

система» ідентифікується як «сукупність страхових 

компаній, що функціонують у цьому економічному 

середовищі» [1, с. 39], або як «сукупність різних 

видів страхових компаній в їх взаємозв’язку із 

страховим наглядом, що існує в тій чи іншій країні 

в певний історичний період» [2, с. 204]. На нашу 

думку, ці визначення є помилковими, так як 

ідентифікація сутності поняття «страхова система» 

здійснюється через призму тільки кількісних 

характеристик, не визначено організаційну 
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структуру, складові елементи системи, взаємозв’яз-

ки і взаємозалежність між ними.  

Нерідко в науковій літературі ототожнюють 

поняття «страхова система» та «страховий ринок». 

Зокрема В.М. Фурман [3, с. 116] визначає сутність 

страхового ринку як «систему стійких економічних 

відносин між покупцями (споживачами, 

вигодонабувачами), посередниками і продавцями, 

пов’язаними з формуванням попиту, пропозиції та 

ціни на прямий страховий захист і перестрах-

хування…». Однак, по-перше, економічні відно-

сини між покупцями, продавцями та посеред-

никами не є стійкими, а залежать від цілої низки 

факторів (прямих та опосередкованих, внутрішніх 

та зовнішніх); по-друге, страховий ринок, ринок 

перестрахування доцільно було б ідентифікувати як 

підсистеми цілісної страхової системи з певними 

взаємозв’язками, властивостями, функціональними 

та процесуальними характеритиками. 

Повністю погоджуємося із думкою 

Н. Ткаченко [4], що страхова система не є 

аморфною, неструктурованою сукупністю 

страхових компаній, а є «певним чином 

організованою системою, в основі якої 

знаходяться інтегровані між собою головні умови 

функціонування страхової системи». Вчений до 

головних умов функціонування страхової 

системи відносить такі, як «сукупність 

достатньої кількості елементів, закономірно 

пов’язаних між собою; взаємодія елементів між 

собою відповідно до структури і функцій 

системи; цілісність і властивості функціонування 

системи підкоряються певним об’єктивним 

законам і не є аналогічні властивостям і 

функціям окремих її елементів». Разом з тим, 

ідентифікація головних умов функціонування 

страхової системи вступає у протиріччя з точкою 

зору того ж автора, що «страхова система – це 

певним чином упорядкована єдність страхових 

компаній та інших суб’єктів економічних 

відносин, які об’єднані внутрішніми 

взаємозв’язками в межах національ-ного 

господарства, на певному проміжку часу 

взаємодіють між собою та зовнішнім середови-

щем…». Тобто вчений, з одного боку, до 

страхової системи відносить тільки систему 

комерційного страхування, зважаючи на 

визначені відмінності між соціальним та 

комерційним страхуванням, а з іншого – 

стверджує, що властивості і функції окремих 

елементів системи можуть суттєво відрізнятися, 

що не впливає на властивості та функції 

страхової системи як цілісного утворення. 

Один із дослідників системної теорії 

Р. Акофф [5] зазначає, що «істотні властивості 

системи, взятої як ціле, випливають із взаємодії її 

частин, а не з їх дій взятих окремо». Таким чином, 

властивості страхової системи як цілісності 

формуються не за рахунок окремих властивостей 

структурних елементів системи, а під впливом 

взаємодії і взаємозв’язку між цими елементами. 

Множина підсистем, елементи цих підсистем, що 

знаходяться у постійній взаємодії і взаємозв’язку, 

формують цілісну організаційну структуру страхо-

вої системи. 

У науковій праці В. Баранової [6] 

обґрунтовано необхідність дослідження страхової 

системи «як єдиного цілісного явища з 

урахуванням взаємозв’язку та взаємовпливу її 

елементів – інститутів соціального і ризикового 

страхування». Вченим «страхова система» 

визначається «як організаційно оформлена та 

юридично закріплена організаційно-правова 

система економічних (фінансових) відносин, що 

мають специфічний замкнений характер, з 

перерозподілу грошових ресурсів з метою надання 

страхового захисту за ризиками, які визначені 

суспільством як страхові». Це визначення має 

неточності, так як система страхового захисту 

формується на основі попиту та пропозиції на 

ринку комерційного страхування та визначених 

соціальних стандартів у системі соціального 

забезпечення. Слід зазначити, що акцентування 

уваги лише на «наданні страхового захисту» 

суттєво звужує зміст поняття «страхова система».  

Пропонуємо ідентифікувати страхову 

систему як динамічну цілісну єдність, яка має 

визначену структуру, складається із взаємо-

залежних та взаємопов’язаних елементів, кожний з 

яких може розглядатися як окрема система, 

виконує функції перерозподілу грошових потоків з 

метою страхового захисту та встановлення 

визначених соціальних стандартів. Організаційну 

структуру страхової системи означимо таким 

чином: страхова система складається із системи 

комерційного і системи соціального страхування. В 

свою чергу, система комерційного страхування 

складається із елементів, які корелюються із 

внутрішньою структурою та зовнішнім середо-

вищем страхового ринку. Архітектура системи 

соціального страхування складається із елементів, 

які відповідають видам та формам соціального 

захисту.  

Неможливо однозначно визначити пріори-

тетність розвитку однієї із складових страхової 

системи. Тому категорії «система комерційного 

страхування» та «система соціального страхуван-

ня» в сучасній науковій літературі досліджуються 

як цілісна система, а взаємодія між її структурними 

елементами все більше будується за принципом 

гетерархії [7, с. 55], який передбачає взаємо-

залежність між елементами системи. «Гетерархіч-

ність супроводжується позитивними синергетич-

ними ефектами, тобто здатністю елементів 

системи…до такої когерентної взаємодії, яка 

дозволяє отримати максимальні результати…» [8]. 

Застосування принципу гетерархії у дослідженнях 

страхової системи дозволяє ідентифікувати її як 

прояв певних процесів, в яких домінантними є 

внутрішні взаємозв’язки та взаємодія між 

елементами системи. 

Головною умовою виникнення страхових 

відносин у системі комерційного страхування є 

наявність страхового ризику, формування попиту 
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та пропозиції на страхову послугу, отримання 

страхового захисту за певну винагороду. Тобто 

реалізується економічна функція страхування, яка 

чітко простежується через логічний взаємозв’язок 

між потребою у відшкодуванні матеріальних 

збитків, що є наслідками реалізації страхових 

ризиків, та поступовим акумулюванням спеціаль-

них (страхових) фондів за рахунок надходження 

страхових/перестрахувальних премій. Українське 

законодавство визначає юридичні та економічні 

принципи формування страхових відносин, 

відносить систему комерційного страхування до 

фінансової системи і ідентифікує її як фінансового 

посередника небанківського сектору економіки.  

Водночас, на думку професора 

П. Рабиновича [9, с. 4], страхуванню притаманна 

соціальна сутність, яка полягає у здатності 

слугувати засобом задоволення потреб членів 

суспільства. Вчені визначають низку чинників, що 

стали підставою виникнення страхування як 

соціально-економічного явища, серед яких 

виокремлюють:  

- наявність небезпек, здатних заподіяти 

майнових та/або інших збитків, настанню яких 

неможливо ні запобігти, ні попередити (об’єк-

тивний фактор);  

- наявність у фізичних осіб потреби у 

схоронності і цілісності належних їм матеріальних 

цінностей (суб’єктивний фактор); 

- прагнення фізичних осіб долати наяв-

ними засобами небезпеки, які викликають у них 

страх і побоювання щодо настання негативних 

наслідків (об’єктивно-суб’єктивний фактор) [10, 

с.29]. 

Слід зауважити, що ідентифікація системи 

комерційного страхування як соціально-еконо-

мічної категорії відбувається через призму соціаль-

ного ефекту, який досягається в суспільстві завдяки 

її функціонуванню. Отже, «соціальний ефект 

інституту страхування проявляється у його 

функціях, які визначають конкретні напрями 

досягнення мети, що покладена в основу 

страхування» [11, с. 91]. Соціальний характер 

функцій системи комерційного страхування прямо 

чи опосередковано проявляється на всіх рівнях 

національної економіки. На макрорівні система 

комерційного страхування надає захист суспільству 

у боротьбі із катастрофами природного та 

техногенного характеру, екологічними ризиками, 

епідеміями, ризиками міжнародного характеру та 

іншими загрозами. Система комерційного 

страхування виконує соціально-економічну функ-

цію опосередковано через розміщення страхових 

резервів у реальні сектори економіки, наповнення 

бюджету за рахунок сплати податків, що сприяє 

забезпеченню сталого розвитку економіки, 

підвищенню рівня життя населення та рейтингу 

держави на міжнародному рівні.  

У науковій праці [12, с. 138] Г. Козоріз 

визначає форми впливу системи комерційного 

страхування на соціально-економічний та суспіль-

ний розвиток України. Зокрема, автор зазначає, що 

соціальна функція системи комерційного 

страхування на мікрорівні проявляється у наданні 

страхового захисту «окремим громадянам, групам 

населення, суб’єктам господарювання (юридичним 

особам)», за рахунок недержавного пенсійного 

страхування та інших видів страхування життя 

здійснюється накопичення коштів населенням. 

Отже, в сучасних реаліях рецесії вітчизняної 

економіки, поглиблення соціально-економічних 

протиріч у суспільстві забезпечення неперервності 

суспільного відтворення та захисту населення від 

зростаючих ризиків неможливі без ефективної 

соціально орієнтованої системи комерційного 

страхування.  

Вище вже зазначалося, що одним із 

елементів організаційної структури страхової 

системи є система соціального страхування, яка 

слугує джерелом фінансового забезпечення 

державних соціальних гарантій населення. 

Економічна функція соціального страхування 

реалізується через систему відносин з «розподілу та 

перерозподілу національного доходу, що 

полягають у формуванні за рахунок страхових 

внесків, які сплачуються роботодавцями та 

працюючими громадянами, а також державних 

дотацій спеціальних страхових фондів для 

утримання осіб, які не беруть участі в суспільній 

праці» [13]. Соціальний ефект системи соціального 

страхування полягає у стабілізації та ефективному 

розвитку суспільного виробництва, акумулюванні 

значних коштів страхових резервів, які мають 

стабілізуючий вплив на фінансову систему 

держави, виступають джерелом фінансового 

забезпечення соціального захисту населення. 

У науковій праці [14] система соціального 

страхування в контексті джерела фінансування 

державних соціальних гарантій представлена як 

«система правових, економічних і організаційних 

заходів, які є частиною фінансової системи 

держави, перерозподілу фінансових ресурсів через 

соціальні фонди для подолання наслідків реалізації 

соціальних ризиків з настанням страхового 

випадку». На нашу думку, наведене визначення 

потребує корекції з точки зору системної 

методології, а саме: систему соціального 

страхування слід ідентифікувати як структурно-

організаційну складову страхової системи, яка 

може розглядатися як підсистема фінансової 

системи; системи правових, економічних і 

організаційних заходів доцільно вважати 

нормативно-правовими та функціональними 

елементами, які забезпечують діяльність системи 

соціального страхування.  

Таким чином, система соціального 

страхування є багатогранною економічною 

категорією, яка ідентифікується як сукупність 

страхових інститутів, які забезпечують фінансово-

економічні відносини з приводу перерозподілу 

ВВП шляхом акумулювання страхових внесків у 

визначені страхові фонди та подальшого їх 

використання з метою забезпечення населення при 

настанні соціальних ризиків. 



Серія Економіка. Випуск 1(47).Т.2. 

 

382 

В сучасних умовах політико-економічної 

нестабільності країни виникають нові динамічні 

стани страхової системи, які відображають не 

тільки внутрішні взаємовідносини структурних 

елементів системи, а й зовнішні фактори впливу. 

Зростання частоти та глибини рецесії у страховій 

сфері пояснюється розбіжністю розвитку окремих 

елементів страхової системи та зростанням 

невизначеності фінансово-економічних процесів у 

ній. Водночас, ефективне функціонування 

страхової системи залежить не стільки від 

оптимізації фінансово-економічних процесів, 

скільки від адаптації системи до непередбачуваних 

змін як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. 

Висновки. Отже, страхова система є 

соціально-економічною категорією, представляє 

собою складне цілісне утворення, до структурних 

елементів системи відноситься система комер-

ційного та соціального страхування, між складо-

вими елементами системи існує тісний 

взаємозв’язок та взаємозалежність. Подальшого 

дослідження потребують функції страхової 

системи, принципи її організації та функціо-

нування, її властивості та роль в економіці та 

суспільстві.  
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