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БЛОК ПЕРШИЙ: ПОНЯТТЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ

Статтею 5 Закону про страхування1 визначено, що страхування може бути обов’язковим та добровільним. 
Закріпивши в Законі про страхування поняття «добровільне страхування», законодавець, в той же час, не 
визначав, що ж слід розуміти під «обов’язковим страхуванням» (далі – ОС). Закон про страхування містить 
лише перелік видів обовязкового страхування, який закріплений його статтею 7.

Відсутність в рамковому Законі про страхування визначення поняття «обов’язкове страхування» призводить 
до подвійного тлумачення можливих випадків його застосування. 

Так, окрім того, що обов’язкове страхування означає обов’язкові вимоги до громадян та суб’єктів 
господарювання щодо укладення ними відповідних договорів страхування (інструмент управління ризиками), 
це поняття також означає, що обов’язкові види страхування можуть здійснювати ліцензіати, що вже мають 
досвід роботи на ринку добровільного страхування та відповідають певним додатковим вимогам (інструмент 
обмеження доступу до ринків). Для отримання можливості здійснення будь-якого з видів господарської 
діяльності, що визначені в статті 7 Закону про страхування, ліцензіат має знову як здобувач звернутися до 
органу ліцензування за отриманням права на їх здійснення. Саме тому такі види страхування і мають назву 
видів обов’язкового страхування.

На перевагу існуючому в Україні подвійному тлумаченню поняття «обов’язкове страхування», європейський 
досвід говорить про те, що поняття «обов’язкове страхування» означає виключно обов’язкові вимоги до 
громадян та суб’єктів господарювання з обов’язкового укладення ними відповідних договорів страхування у 
певних сферах (інструмент управління ризиками).

В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ  
поняття «обов’язкового страхування»:

В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПРАКТИЦІ  
поняття «обов’язкового страхування»:

Інструмент обмеження доступу до ринків 
(означає додаткові вимоги до ліцензіатів, які бажають 
здійснювати страхування певних видів)

Інструмент управління ризиками 
(означає обов’язкові вимоги до фізичних та юридичних 
осіб щодо наявності в них страхового захисту)

Інструмент управління ризиками 
(означає обов’язкові вимоги до фізичних та юридичних 
осіб щодо наявності в них страхового захисту)

ВИСНОВОК: Відсутність визначення поняття «обов’язкове страхування» призводить до можливості
подвійного його тлумачення та застосування.

1 Закон України «Про страхування»



БЛОК ДРУГИЙ: АНАЛІЗ ЯКОСТІ НОРМАТИВНОГО ПОЛЯ 
СФЕРИ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ

Норми, які регулюють сферу обов’язкового страхування, містяться 
в 377 нормативно-правових актах. З них 3 нормативно-правові 
акти мають ознаки незаконних та 15 нормативно-правових актів 
є неактуальними.

Також виявлена низка прогалин. Всупереч вимогам рамкового Закону про страхування, з 40 видів ОС, які 
встановлені статтею 7 Закону про страхування, у 18 видах ОС не затверджено порядок та правила його 
проведення, форми типового договору, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів, 
що складає 45% від загальної кількості видів ОС. 

40 
видів

45%  18 видів

не затверджено порядок та правила проведення ОС, форми 
типового договору, розміри страхових сум та максимальні 
розміри страхових тарифів

медичне страхування

страхування відповідальності морського судновласника

страхування майна, переданого у концесію

Окрім цього, у дослідженні виявлені прогалини при визначенні предметів страхування у деяких видах ОС. 
Так, Кабінетом Міністрів України не затверджено ні перелік об’єктів космічної  діяльності, що підлягають 
обов’язковому страхуванню, ні перелік осіб, професійна діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам 
та має бути застрахована в обов’язковому порядку, хоча рамковий Закон про страхування встановлює 
необхідність затвердження Кабінетом Міністрів України таких переліків.

ВИСНОВОК: Наявність незаконних та неактуальних актів у нормативному полі спричиняє засмічення
правового поля хибною інформацією. А наявність такої кількості прогалин фактично призводить до 
відсутності здійснення обов’язкового страхування майже за половиною видів обов’язкового страхування, 
встановлених Законом про страхування. Якість нормативного поля є низькою. 

актів є неактуальними

акти є незаконними377 
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БЛОК ТРЕТІЙ: АНАЛІЗ ЗДІЙСНЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ 
СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ

ЩОДО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДОСТУПУ ДО РИНКУ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ

Законом про страхування визначається, що cтраховиками є фінансові установи, що одержали у встановленому 
порядку ліцензію на здійснення страхової  діяльності. Таким чином, доступ до ринку страхування суб’єктів 
господарювання здійснюється шляхом ліцензування. 

Процедура ліцензування страхової діяльності, перш за все, визначається Законом про ліцензування, який є 
рамковим законодавчим актом у сфері ліцензування.

Орган ліцензування з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) є 
Нацкомфінпослуг1.

Згідно даних Нацкомфінпослуг у 2017 році на провадження діяльності зі страхування було видано 104 ліцензії2. 
Станом на кінець 2017 року кількість діючих ліцензій на здійснення страхової діяльності становила 
3878  одиниць (61% від усієї кількості діючих ліцензій з надання фінансових послуг). Кількість страхових 
компаній у 2017 році, що здійснювали діяльність з обов’язкового страхування, тобто укладали договори 
страхування за видами обов’язкового страхування та отримували страхові платежі, складає 148 страхових 
компаній.

Закон про ліцензування, як рамковий закон у сфері ліцензування, не визначає, що ліцензування господарської 
діяльності з надання фінансових послуг, в тому числі і послуг зі страхування, здійснюється з особливостями. 
Проте, всупереч положенням Закону про ліцензування, в Законі про страхування, Законі про фінансові 
послуги3 та Постанові КМУ № 9534 міститься 17 особливостей здійснення ліцензування страхової діяльності. 
Такі особливості та нормативно-правові акти, в яких вони відображені, мають бути приведені у відповідність 
до Закону про ліцензування та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових 
послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)5 (далі – ліцензійні умови).

Відповідно до ліцензійних умов, різниця між обов’язковими та добровільними видами страхування полягає 
у додаткових вимогах до здобувачів ліцензії та ліцензіатів обов’язкових видів страхування. Так, для здобуття 
права на провадження діяльності з обов’язкового страхування, суб’єкт господарювання має відповідати 
додатковим вимогам, а саме: на момент звернення за отриманням права на здійснення обов’язкових видів 
страхування, не менше двох років провадити страхову діяльність за добровільними видами страхування. 
Окрім цієї формальної «додаткової» вимоги, лише для двох видів обов’язкового страхування містяться інші 
додаткові вимоги при отриманні ліцензії, та лише для трьох видів обов’язкового страхування встановлюються 
інші додаткові вимоги при провадженні господарської діяльності.

Тому зараз поняття «обов’язковий вид страхування» полягає, по-перше, у додаткових вимогах до здобувачів 
ліцензії, що змушує ліцензіатів знову як здобувачів звернутися до органу ліцензування за отриманням права 
на здійснення видів ОС, по-друге, у додаткових вимогах до деяких ліцензіатів обов’язкових видів страхування. 

1 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України” від 5 серпня 2015 р. № 609

2 Дані опубліковані у Публічному звіті про діяльність Нацкомфінпослуг за 2017 рік
3 Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
4 Постанова Кабінету Міністрів України «Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду» від 23 червня 2003 р. № 953
5 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної 

діяльності на ринку цінних паперів)» від 7 грудня 2016 р. № 913



Вважаємо, що такий підхід є недоцільним, оскільки додаткові вимоги до страхових компаній слід, за 
необхідності, визначати у відповідних ліцензійних умовах без отримання додаткової ліцензії. А поняття 
«обов’язковий вид страхування» має означати обов’язкові вимоги щодо здійснення страхування фізичними 
та юридичними особами.

Слід відмітити, що в рамках виконання Угоди про асоціацію1, передбачається імплементація Директиви 
2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року про початок і ведення діяльності 
у сфері страхування і перестрахування (Платоспроможність II) (далі - Директива 2009/138/ЄС). Згідно якої, 
ліцензія на провадження страхової діяльності буде видаватись страховим компаніям (як тим, що планують 
здійснювати страхування життя, так і тим, що планують провадити страхову діяльність не пов’язану із 
страхуванням життя) в залежності від обраного класу та ризику страхової діяльності, визначених Директивою. 
Це повністю змінює поточний підхід українського законодавця щодо ліцензування страхування в залежності 
від конкретних видів страхування, визначених законодавством. Окремо слід зазначити, що підхід до 
процедури ліцензування страхової діяльності, як і усього спектру фінансових послуг, відповідно до Директиви  
2009/138/ЄС має бути переглянутий.

Директивою 2009/138/ЄС встановлюються загальні однакові вимоги до компаній при отриманні ліцензії чи 
провадженні страхової діяльності за усіма класами страхування, незалежно від того чи є таке страхування 
обов’язковим, чи ні. 

В той же час, Директивою 2009/138/ЄС не заборонено державам-членам встановлювати певні додаткові 
вимоги до страхових компаній, які провадять діяльність з певного класу страхування чи ризику страхування.

СТРАХУВАННЯ СТРАХУВАННЯ 

LIFE ДОБРОВІЛЬНЕ

23 ВИДИ 40 ВИДІВ

РИЗИКИ

NON-LIFE ОБОВ’ЯЗКОВЕ 

КЛАС 
1

КЛАС 
2

КЛАС 
3

КЛАС 
9

КЛАС 
1

КЛАС 
2

КЛАС 
3

КЛАС 
18

1 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони



ЩОДО ПОРЯДКІВ ТА ПРАВИЛ ПРОВЕДЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ, 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ ЩОДО ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ

У правовому полі точаться дискусії щодо недоцільності затвердження порядків, правил та форм типових 
договорів здійснення ОС державою, в особі уряду, а затвердження їх самими страховими компаніями. 

Відповіді на дані питання надає Директива 2009/138/ЄС, стаття 179 якої визначає, що якщо держава-член 
вимагає здійснення обов’язкового страхування, то відповідний страховий договір не повинен задовольняти 
таку обов’язкову вимогу, доки в ньому не буде дотримано загальних норм стосовно даного страхування, які 
встановлюються державою-членом. Окрім того, положеннями частини 2 статті 181 Директиви 2009/138/ЄС 
встановлюється, що держава-член, яка робить страхування обов’язковим, може вимагати, щоб страхова 
організація повідомляла відповідному органу реєстрації страхових компаній про загальні і спеціальні умови 
такого страхування, що містяться в страховому полісі, перед тим, як їх застосувати.

Іншими словами, це означає, що при запровадженні обов’язкового страхування (обов’язкових вимог щодо 
здійснення страхування фізичними та юридичними особами) держава має встановити загальні положення 
щодо здійснення такого страхування. Одночасно, вона може вимагати подання страховою компанією умов 
договору обов’язкового страхування, перед тим, як така страхова компанія буде їх застосовувати.

Вважаємо, що таку вимогу в українському законодавстві можна реалізувати через встановлення:

1  або істотних умов договорів обов’язкового страхування в спеціальних законодавчих актах;

2 або типової форми договорів обов’язкового страхування того чи іншого виду. Таку типову форму 
може затверджувати Регулятор страхового ринку (Нацкомфінпослуг) разом з центральним органом 
виконавчої влади, що відповідає за сферу, в якій вимагається здійснення обов’язкового страхування;

3 або загальних вимог страхування у відповідних законодавчих актах.

ЩОДО ТАРИФОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ

Більшість встановлених страхових тарифів є надзвичайно низькими, не переглядалися протягом тривалого 
періоду та не відповідають вимогам сьогодення.

Наприклад, при особистому страхуванні медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в 
установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом 
імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов’язків розмір страхового тарифу складає 
17  копійок (0,17 гривень), які сплачуються один раз на рік у термін передбачений договором, а розмір 
страхової суми, яку виплачують страховики у разі тимчасової втрати працездатності працівником внаслідок 
інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним службових обов’язків складає за кожну 
добу 5 гривень 10 копійок, але не більш як 850 гривень за весь час тимчасової втрати працездатності 
протягом дії договору обов’язкового страхування.

Слід зазначити, що згідно євроінтеграційних зобов’язань, які містяться в статті 181 Директиви 2009/138/ЄС, 
держави-члени не можуть вимагати попереднього схвалення, зокрема, страхових тарифів та платежів, які 
страхові компанії будуть використовувати у своїй діяльності зі страхувальниками. Згідно даної Директиви, 
можливість держави визначати страхові тарифи та платежі при здійсненні страхування також відсутня. 

Таким чином, тарифоутворення при здійсненні обов’язкового страхування страховими компаніями має бути 
вільним та встановлюватись на розсуд самих страхових компаній.



ЩОДО РІВНЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ СТРАХОВИКІВ

Законом про страхування встановлено обов’язок створення об’єднань страховиків, як для страховиків, 
які здійснюють обов’язкові види страхування (МТСБУ1 та Ядерний страховий пул), так і для страховиків, які 
здійснюють добровільне страхування (Аграрний страховий пул).

Проте, з вищезазначених пулів, діє лише два: МТСБУ та Ядерний страховий пул. Діяльність МТСБУ є публічною 
та відкритою. Членами МТСБУ є 54 страхові компанії. Діяльність Ядерного страхового пулу не є відкритою та 
публічною. Відсутній сайт Ядерного страхового пулу та будь-яка інша інформація про його діяльність. 

Також рамковим Законом про страхування передбачено можливість функціонування необов’язкових 
об’єднань страховиків: Морське страхове бюро та Авіаційне страхове бюро. Однак, станом на сьогоднішній 
день такі бюро не утворені та не функціонують.

ВИСНОВОК: Додаткові вимоги до страховиків, які бажають здійснювати або здійснюють обов’язкове 
страхування наразі є формальними. За таких умов розподіл страхування на добровільне та обов’язкове 
втрачає доцільність. 

В рамках імплементації Угоди про асоціацію, Україна повинна імплементувати Директиву 2009/138/ЄС, 
зокрема впровадити ліцензування страхової діяльності в залежності від обраного класу та ризику страхової 
діяльності, встановити загальні вимоги до страхових компаній, які бажають отримати ліцензію на здійснення 
страхової діяльності або вже здійснюють страхову діяльність за будь-якими класами та ризиками страхування. 
Слід зазначити, що не є забороненим запроваджувати спеціальні (додаткові) вимоги до страхових компаній, 
які здійснюють окремі види страхування, де це є необхідним. Вважаємо, що такі додаткові вимоги до страхових 
компаній слід, за необхідності, визначати у відповідних ліцензійних умовах, без встановлення вимоги про 
отримання додаткової ліцензії.

Поняття «обов’язковий вид страхування» має означати виключно обов’язкові вимоги щодо здійснення 
страхування фізичними та юридичними особами, тобто обов’язкову наявність у фізичних та юридичних осіб 
страхового захисту при провадженні певної діяльності.

Згідно Директиви 2009/138/ЄС, при запровадженні обов’язкового страхування (обов’язкових вимог щодо 
здійснення страхування фізичними та юридичними особами) держава має встановити загальні положення 
щодо здійснення такого страхування. Одночасно, вона може вимагати подання страховою компанією умов 
договору обов’язкового страхування, перед тим, як така страхова компанія буде їх застосовувати. Шляхи 
реалізації такої вимоги потребують обговорення, проте, вважаємо, що її можна реалізувати через встановлення:

1 або істотних умов договорів обов’язкового страхування в спеціальних законодавчих актах;

2 або типової форми договорів обов’язкового страхування того чи іншого виду. Таку типову форму 
може затверджувати Регулятор страхового ринку (Нацкомфінпослуг) разом з центральним органом 
виконавчої влади, що відповідає за сферу, в якій вимагається здійснення обов’язкового страхування;

3 або спеціальних вимог обов’язкового страхування у відповідних законодавчих актах.

Також, відповідно до положень Директиви 2009/138/ЄС тарифоутворення при здійсненні обов’язкового 
страхування страховими компаніями має бути вільним та встановлюватись на розсуд самих страхових 
компаній.

1 Моторне (транспортне) страхове бюро України



БЛОК ЧЕТВЕРТИЙ: АНАЛІЗ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ВИМОГ ДО ЗДІЙСНЕННЯ 
СТРАХУВАННЯ ФІЗИЧНИМИ ТА ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ

ЛАБІРИНТ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ

Обов`язкова наявність страхування для фізичних та юридичних осіб при здійсненні тієї чи іншої діяльності 
в нормативному полі означає покладення на таких осіб обов’язку укладати договори страхування. Згідно 
усталеної практики страхового ринку, такі вимоги, окрім статті 7 Закону про страхування, містяться і в інших 
нормативно-правових актах. Нами було здійснено інвентаризацію 11000 (одинадцяти тисяч) нормативно-
правових актів, з метою виявлення таких вимог в нормативному полі.

В ході дослідження було встановлено фактичне існування 108 сфер обов’язкового страхування. Таким чином, 
сфера ОС в 2,7 рази більше, аніж визначено рамковим Законом про страхування. Причинами цього є, зокрема:

1 наявність підвидів обов’язкового страхування у видах, передбачених статтею 7 Закону про страхування. 
Так, загальна кількість сфер ОС , які містяться в статті 7 Закону про страхування, складає 54 сфери ОС  
(40 видів ОС, з яких 5 видів поділяються на 19 підвидів);

2 існування обов’язкових вимог до здійснення страхування фізичними та юридичними особами, які 
не передбачені статтею 7 Закону про страхування, а містяться в інших нормативно-правових актах. 
Так, в ході дослідження було встановлено 47 таких сфер ОС (36 видів, з яких 6 видів поділяються на  
17 підвидів);

3 існування норм про необхідність здійснення ОС тих видів діяльності, обов’язкове страхування яких 
скасовано на рівні рамкового Закону про страхування (неактуальні види ОС). Таких видів ОС та 
спеціальних нормативно-правових актів, які містять застарілі норми, налічується 7.

Сфери ОС, визначені статтею 7 
Закону про страхування

Сфери ОС, які відсутні в статті 
7 Закону про страхування, 
проте, передбачені іншими 
законодавчими актами

7 Неактуальні

35 
сфер

30 
сфер

5 
сфер

6 
сфер

19 
підсфер

17 
підсфер

47 
сфер 
 ОС

54 
сфери 

ОС

Окрім вищезазначеного, в ході дослідження також було проаналізовано програмні документи, державні 
стратегії та концепції на предмет наявності в них вимог щодо здійснення обов’язкового страхування фізичними 
та юридичними особами. У 8 таких документах було виявлено пропозиції щодо запровадження нових видів 
обов’язкового страхування до тих чи інших правовідносин у майбутньому.



ЩОДО РІВНЯ ЗАКРІПЛЕННЯ НОРМ ПРО ОБОВ’ЯЗКОВІ ВИМОГИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХУВАННЯ

Було встановлено, що 47 обов’язкових вимог до здійснення страхування фізичними та юридичними особами, 
які не передбачені статтею 7 Закону про страхування, передбачені такими нормативно-правовими актами:

47 
вимог

23  48,9%  Закон   

9  19,2%   Постанова КМУ 

5  10,6%   Постанова Правління НБУ 

10  21,3%   Наказ ЦОВВ 

Відсутність таких обов’язкових вимог, серед переліку видів ОС, що містяться в статті 7 Закону про страхування, 
призводить до відсутності встановлених державою спеціальних вимог до здійснення такого страхування.

ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХУВАЛЬНИКІВ ЗА НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ 
ЩОДО ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ

Відповідальність страхувальників є розгалуженою в нормативно-правових актах та застосовується до фізичних 
та юридичних осіб, які не виконали свої зобов’язання з укладення відповідних договорів страхування.

Встановивши вимоги щодо обов’язковості здійснення страхування у 40 випадках (стаття 7 Закону про 
страхування), держава лише у 11 випадках (27,5%) передбачила відповідальність за його не здійснення. Таким 
чином, у 72,5% випадках ОС, відповідальність за не здійснення ОС не передбачена. 

40 
видів ОС

72,5%
не передбачено відповідальність 
страхувальників за неукладання договору ОС

27,5%
передбачена відповідальність страхувальника

страхування майнових ризиків при 
промисловій розробці родовищ нафти і газу

авіаційне страхування цивільної авіації

страхування засобів водного транспорту

страхування цивільної відповідальності суб’єкта 
господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно 
третім особам унаслідок проведення вибухових робіт

Переважна більшість існуючої відповідальності є адміністративно-господарською і пов’язана зі спеціальним 
статусом страхувальника, як ліцензіата, та наявністю у відповідних ліцензійних умовах вимог щодо необхідності 
укладення тих чи інших договорів страхування. В таких випадках, суб’єкт господарювання, який є ліцензіатом 
та отримав право на провадження певної діяльності, має відповідати вимогам, які встановлені в ліцензійних 
умовах. Саме серед таких вимог і зустрічається обов’язок укласти договір ОС з того чи іншого виду діяльності. 



Вважаємо, що відповідальність має бути запроваджена до усіх видів обов’язкового страхування. Не 
запровадження відповідальності за не укладення договорів ОС призводить до невиконання суб’єктами 
господарювання та громадянами вимог нормативно-правових актів, в частині обов’язкового укладення 
договорів страхування та нівелює сам інститут обов’язкового страхування. 

ЩОДО МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ У СФЕРІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ

Здійснення обов’язкового страхування того чи іншого виду діяльності в деяких випадках пов’язано з 
міжнародними зобов’язаннями України, які містяться в міжнародних Конвенціях, Угодах тощо. Загалом 
міжнародні зобов’язання щодо необхідності укладення договорів страхування при здійсненні тієї чи іншої 
діяльності нараховуються в 11 (одинадцяти) сферах діяльності.

ВИСНОВОК: Через відсутність визначення поняття «обов’язкове страхування» вимоги щодо здійснення
страхування в обов’язковому порядку встановлюються різними нормативно-правовими актами, окрім 
рамкового Закону про страхування. Фактично сфера обов’язкового страхування в 2,7 рази більше, аніж 
визначено рамковим Законом про страхування.

Вважаємо, що запровадження обов’язкових вимог до здійснення страхування фізичними та юридичними 
особами, має бути здійснено лише на рівні Закону. 

Окремої уваги заслуговує слабкий механізм «інфорсменту» обов’язкового страхування, тобто забезпечення 
здійснення страхування фізичними та юридичними особами в обов’язковому порядку. Беручи до уваги 
статтю  7 Закону про страхування (де встановлені вимоги щодо обов’язковості здійснення страхування у  
40 випадках), держава лише у 11 випадках передбачила відповідальність за його не здійснення.

При запровадженні обов’язкового страхування в тих чи інших випадках, необхідно брати до уваги міжнародні 
зобов’язання України щодо необхідності укладення договорів страхування при здійсненні тієї чи іншої 
діяльності, яких нараховується 11. 



БЛОК П’ЯТИЙ: ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ 
ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ

МОДЕЛЬ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ

Нова модель обов’язкового страхування має ґрунтуватися на визначенні поняття «обов’язкового страхування» 
як зобов’язанні фізичних та юридичних осіб укладати договори страхування у тому випадку, коли такий 
обов’язок на них покладено законом та має включати наступні компоненти:

запровадження обов’язкового страхування (випадків зобов’язань фізичних та юридичних 
осіб укладати договори страхування) має здійснюватися виключно законами України.  
В свою чергу рамковий закон у сфері страхування має містити загальні принципи запровадження 
обов’язкового страхування для мінімізації випадків впровадження нових необґрунтованих видів 
обов’язкового страхування;

необхідність встановлення державою загальних вимог до здійснення обов’язкового 
страхування. Вважаємо, що таку вимогу в українському законодавстві можна реалізувати через 
встановлення:

1) істотних умов договорів обов’язкового страхування в спеціальних законодавчих актах;
2) типової форми договорів обов’язкового страхування того чи іншого виду. Таку типову форму може

затверджувати Регулятор страхового ринку (Нацкомфінпослуг) разом з центральним органом
виконавчої влади, що відповідає за сферу, в якій вимагається здійснення обов’язкового страхування;

3) спеціальних вимог страхування у відповідних спеціальних законодавчих актах;

необхідність вільного тарифоутворення. Вільне тарифоутвореня дозволить страховикам 
встановлювати розміри страхових платежів з урахуванням ризико-орієнтовного підходу до 
діяльності суб’єкта господарювання (дій фізичної особи); прорахувати розмір реальних збитків 
внаслідок настання страхового випадку; спонукати страхувальника до мінімізації ризиків від 
настання страхового випадку та вживання заходів превентивного характеру для попередження 
його настання;

ліміти відповідальності мають відповідати міжнародним зобов’язанням України у разі їх 
наявності та мають бути визначені серед вимог до здійснення обов’язкового страхування, що 
встановлюються державою;

встановлення вимог до діяльності страховиків. Всі страховики мають відповідати загальним 
вимогам до здійснення господарської діяльності у сфері страхування і тільки деякі - спеціальним, 
якщо такі спеціальні вимоги встановлені до виду страхування, що ними здійснюється. 
Встановлення спеціальних вимог до діяльності страховика, як ліцензіата, має здійснюватися на 
рівні ліцензійних умов і лише у випадках виключної необхідності. Це ще раз підтверджує, що 
визначати специфічні вимоги до страхових компаній через поняття «обов’язкове страхування» 
є недоцільним і не слід ототожнювати поняття «обов’язкові види страхування» зі специфічними/
додатковими вимогами до страхових компаній; 

відкриті реєстри укладених страхових договорів. Є важливою частиною функціонування 
обов’язкового страхування і дозволяє не тільки контролюючим органам здійснювати за 
громадянами та суб’єктами господарювання так званий дистанційний нагляд, а й сприяє 
постраждалим внаслідок настання страхового випадку реалізувати своє право на відшкодування 
спричиненої їм шкоди;



перевірка укладення договорів ОС при здійсненні заходів державного нагляду (контролю). 
Є вкрай важливою умовою для реалізації запроваджених видів обов’язкового страхування. 
Відсутність державного нагляду (контролю) за укладенням договорів страхування залишає 
впроваджені види страхування лише «задекларованими на папері». Такі обов’язкові види 
страхування фактично перетворюються на добровільні і або взагалі не виконуються, або не 
виконуються більшістю суб’єктів господарювання та фізичних осіб. Отже, державний нагляд 
(контроль) за дотримання вимог щодо укладення суб’єктами господарювання/фізичними 
особами договорів страхування є однією із ключових складових частин механізму обов’язкового 
страхування;

забезпечення відповідальності (при встановленні вимог щодо ОС, держава має одразу 
встановити міру відповідальності за його не здійснення). Встановлення відповідальності є 
ще однією з обов’язкових вимог для реалізації та впровадження ОС. При чому, встановлення 
незначної відповідальності не спонукає громадян та суб’єктів господарювання до укладення 
договорів обов’язкового страхування, бо багатьом з них набагато дешевше сплатити штраф, 
особливо, якщо такий суб’єкт господарювання відноситься до незначного ступеня ризику та 
перевіряється не частіше ніж один раз на п’ять років, ніж кожного року сплачувати страхові 
платежі за страховку. Отже, важливо не тільки запровадити відповідальність, а й встановити її у 
достатньому розмірі.

МЕТОДОЛОГІЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ  
(ВИМОГ ДО ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЩОДО ОБОВ’ЯЗКОВОГО УКЛАДЕННЯ 

ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ)

Обов’язкове страхування має бути спрямоване на (цілі):

мінімізацію ризиків настання страхової події (превентивна функція);

забезпечення всебічної та максимально можливої компенсації шкоди, завданої внаслідок 
страхового випадку (компенсаторна функція);

створення та підтримання безпечного довкілля;

мінімізацію майнових ризиків держави та територіальних громад;

захист державою прав та інтересів своїх громадян.

Критерії, за наявності яких доцільно застосовувати обов’язкове страхування:

відповідальність перед третіми особами;

провадження діяльності, яка має високий ступінь ризику та поширюється на велике коло осіб/ 
експлуатація об’єкта підвищеної небезпеки, державної або комунальної форми власності;

міжнародні зобов’язання.



РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ТА 
СПЕЦИФІЧНИХ ВИМОГ ДО СТРАХОВИКІВ

Аналізу доцільності застосування обов’язкового страхування підлягала така 101 сфера ОС:

47 
сфер 

 ОС

54 
сфери 

ОС 35 
видів

30 
видів

19 
підвидів

17 
підвидів

5 
видів

6 
видів

За результатами перегляду сфер ОС, було виявлено, що:

35 застосовуються правильно

19 застосовуються неправильно

12 застосовуються правильно

35 застосовуються неправильно
47 54

ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ПРАВИЛЬНО 
ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ У 47 ВИПАДКАХ З 101

ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ НЕ ПРАВИЛЬНО 
ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ У 54 ВИПАДКАХ З 101
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