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ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОГО ПРАВА  
В КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  

ТА ЙОГО ПОДАЛЬШЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Сьîгîдні страõóвання стає ваæли-
вим ваæелем для рîçвиткó екîнîміки 
та çабеçïечення її стабільнîсті. Ïри 
öьîмó çрîстає ùîрічниé îбіг єврîïеé-
ськиõ страõîвиõ кîмïаніé, якиé стає 
ïîрівняним іç ïîкаçниками банків-
ськîгî каïіталó, тîбтî страõîві кîм-
ïанії стають ваæливими інвестîрами 
в екîнîмікó бóдь-якîї країни. Значні 
відміннîсті в çакîнîдавчиõ нîрмаõ кра-
їн Єврîïеéськîгî Сîюçó (далі – ЄС) 
çавæди станîвили ïерешкîдó вільнîмó 
ïереміùенню та наданню страõîвиõ 
ïîслóг, вільнîмó çдіéсненню îïераöіé 
страõîвиків ó всіõ країнаõ ЄС, а єди-
ниé ринîк страõîвиõ ïîслóг вõîдив і 
вõîдить ó єдиниé ринîк ЄС ç îсîбли-
вîстями ріçниõ ïідõîдів дерæав-членів, 
які ïрîтягîм відîмîгî істîричнîгî ïе-
ріîдó ïрîдîвæóють гармîніçóватися 
çа раõóнîк гармîніçаöії çакîнîдавства 
країн-членів ЄС.

Метою статті є дîслідæення ïра-
вîвиõ асïектів ùîдî рîçвиткó страõî-
вîгî ïрава в країнаõ-членаõ ЄС і îб-
ґрóнтóвання наïрямó éîгî ïîдальшîгî 
вдîскîналення ç óраõóванням дîсвідó 
ôóнкöіîнóвання як ЄС çагалîм, так і 
дîсвідó ç ïитань страõóвання в éîгî 
країнаõ-членаõ.

Ïрîблемам ôîрмóвання é ôóнкöі-
îнóвання страõîвиõ ринків країн-чле-
нів ЄС ïрисвячені ïевна кількість рî-
біт, серед якиõ рîбîти такиõ óчениõ, 
як Б. Єрîшенкî [1], Н. Ïаöóрія [2],  
Б. Òарабарін [3] та деякі інші. Ðаçîм 
іç тим наóкîві дîслідæення сôери 
страõóвання в ЄС ïîтребóють теîре-
тикî-ïрактичнîгî дîîïраöювання, çî-

крема, в частині дîслідæення ïравîвиõ 
ïитань і ïрактики страõóвання в ЄС 
ç метîю вïрîвадæення їõ ó ïрактикó 
кîмïаніé, ùî ïраöюють в Україні. 

Страõîве ïравî ЄС являє сîбîю га-
лóçь ïрава ЄС, ùî ïîв’яçана çі ствî-
ренням, діяльністю é ліквідаöією стра-
õîвиõ ïідïриємств, включаючи нагляд 
çа їõньîю діяльністю. Ïри öьîмó стра-
õîве ïравî ЄС має свîї îсîбливîсті та 
сïеöиôічні риси, свîю нîрмативнî-ïра-
вîвó баçó, çа дîïîмîгîю якîї регóлю-
ються віднîсини в галóçі. Ïід час рîç-
глядó страõîвîгî ïрава встанîвленî 
сóсïільні віднîсини, ùî регóлюються 
нîрмами ïрава. Відçначенî, як саме 
öі ïравîвіднîсини стали óнікальними і 
вçаємîïîв’яçаними çа свîєю сóтністю і 
сïеöиôікîю: вîни виникають, існóють 
і ïриïиняються в çв’яçкó çі страõóван-
ням і ïîçа страõóванням виникати не 
мîæóть, тîбтî страõîві ïравîвіднîси-
ни існóють іç ïривîдó чи ó стîсóнкó 
страõóвання і страõîвîгî çаõистó. Од-
нак сóттєвими чинниками в öиõ óмîваõ 
стають надіéність, істîрія діяльнîсті é 
термін ïрисóтнîсті страõîвиõ кîмïаніé 
на ринкó в кîнкретніé країні. 

Оснîвîю ствîрення é рîçвиткó 
страõîвîгî ïрава ЄС слóгóвав Дîгî-
вір ïрî çаснóвання Єврîïеéськîгî 
екîнîмічнîгî сïівтîвариства (далі – 
ДЄЕСï) (Ðимськиé Дîгîвір 1957 р.), 
ùî регламентóвав ствîрення єдинîгî 
ринкó каïіталó тîварів і ïîслóг, ó тîмó 
числі страõîвиõ ïîслóг. Відïîвіднî дî 
ст. 8 (а) öьîгî Дîгîвîрó (стара редак-
öія), єдиниé ринîк тîварів і ïîслóг – 
öе «ïрîстір беç внóтрішніõ кîрдîнів і 
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бар’єрів, ó якîмó çабеçïечóється, від-
ïîвіднî дî ïîлîæень öієї óгîди, вільниé 
рóõ тîварів, îсіб, ïîслóг і каïіталó».

ДЄЕСï óстанîвлював ïравî на свî-
бîдó çаснóвання, ïравî на свîбîдó 
надання ïîслóг і свîбîдó рóõó каïіта-
лó на теритîрії країн-óчасниöь Дîгî-
вîрó. Іç öьîгî виïливають ïринöиïи, 
çа дîïîмîгîю якиõ çабеçïечóється ді-
яльність страõîвиõ кîмïаніé в óмîваõ 
єдинîгî єврîïеéськîгî ринкó. Це такі 
ïринöиïи:

• свîбîда çаснóвання (ст. 54 
ДЄЕСï ó ред. 1957 р.), відïîвіднî дî 
якîї страõîва кîмïанія, яка çнаõîдить-
ся в îдніé дерæаві-члені ЄС, має ïравî 
встанîвлювати чи відкривати дîчірню 
кîмïанію, ôілію чи відділ в іншіé дер-
æаві-члені ЄС беç бóдь-якиõ îбмеæень 
çа óмîви, ùî такі îбмеæення відсóтні в 
ïершіé дерæаві-члені ЄС;

• свîбîда надання ïîслóг (ст. 59 
ДЄЕСï ó ред. 1957 р.) – ïравî стра-
õîвîї кîмïанії, яка рîçташîвана в îд-
ніé дерæаві-члені ЄС, беçïерешкîднî 
надавати страõîві ïîслóги грîмадянам 
чи юридичним îсîбам, ùî çнаõîдяться 
в іншіé дерæаві-члені ЄС. Ïри öьîмó 
страõîва кîмïанія не çîбîв’яçана мати 
îôіс, ïредставниöтвî чи ôілію в öіé ін-
шіé дерæаві-члені ЄС; 

• вільниé рóõ каïіталó (ст. 69 
ДЄЕСï ó ред. 1957 р.) ïередбачає, ùî 
юридичні та ôіçичні îсîби мîæóть ін-
вестóвати é рîçміùóвати свîї çасîби 
на теритîрії бóдь-якîї ç країн-óчасниöь 
Ðимськîї óгîди.

Неîбõіднî відмітити, ùî на мîмент 
ïідïисання ДЄЕСï кîæна дерæава-член 
ЄС мала власне страõîве çакîнîдав-
ствî в рамкаõ наöіîнальнîї системи 
ïрава, яке відріçнялîся від нîрм, ùî 
регóлюють страõîві ïравîвіднîсини в 
іншиõ дерæаваõ-членаõ ЄС. Òîмó в га-
лóçі страõóвання ставилîся складне é 
кîмïлексне çавдання – ствîрити нîвó 
ïравîвó системó, яка б дîтримóвалася 
вæе чинниõ ïравîïîрядків, але вîд-
нîчас ôîрмóвала абсîлютнî нîве óні-
кальне регóлювання ç метîю ствîрення 
та ôóнкöіîнóвання єдинîгî ринкó стра-
õîвиõ ïîслóг. 

Оснîвна складність ó ствîренні 
єдинîгî страõîвîгî ïрава ЄС виïлива-
ла ç наявниõ відміннîстеé, ïритаман-
ниõ наöіîнальним ïравîвим системам 
дерæав-членів ЄС, а саме міæ рîма-
нî-германськîю (кîнтинентальнîю) 
та англî-американськîю (англîсак-
сîнськîю) ïравîвими системами. Òак, 
страõîве ïравî Великîбританії çаснî-
ванî на ïравîвîмó ïреöеденті, тîбтî 
вîнî менше систематиçîване та регла-
ментîване, ніæ кîнтинентальне страõî-
ве ïравî. З іншîгî бîкó, навіть çакîнî-
давства дерæав, ùî налеæать дî îднієї 
ïравîвîї системи, є óнікальними і çнач-
нî відріçняються îдне від îднîгî як çа 
ôîрмîю викладення é систематиçаöії 
нîрм ïрава, так і çа їõ çмістîм. У лиïні 
1973 р. Ðада ЄС ïриéняла Ïершó Ди-
рективó 73/239/ЄЕС ïрî кîîрдинаöію 
çакîнів, нîрмативів і адміністративниõ 
ïîлîæень, які стîсóються îрганіçа-
öії та çдіéснення діяльнîсті ç ïрямîгî 
страõóвання, іншîгî, ніæ страõóвання 
æиття (далі – Ïерша директива). Ме-
тîю Ïершîї директиви стала реаліçаöія 
ïершîгî етаïó в ïîбóдîві єдинîгî рин-
кó страõîвиõ ïîслóг, тîбтî çблиæення 
наöіîнальниõ çакîнîдавств дерæав-чле-
нів ЄС ó сôері страõóвання. Вîна на-
каçóвала дерæавам-членам ЄС óвести 
в наöіîнальні страõîві çакîнîдавства 
ïîлîæення, çгіднî ç якими îôіöіéне 
îтримання ліöенçії бóлî îбîв’яçкîвîю 
óмîвîю для дîстóïó дî çдіéснення 
ïрямîгî страõóвання на наöіîнальніé 
теритîрії. Òак, Директива 73/240/
ЄЕС çняла îбмеæення на страõóвання 
óстанîв. Настóïниé крîк ó рîçвиткó 
єдинîгî страõîвîгî ринкó îçнаменî-
ваниé ïриéняттям Директив Дрóгîгî 
ïîкîління: Директиви 88/357/ЄЕС 
від 22 червня 1988 р. çі страõóвання ін-
шîгî, ніæ страõóвання æиття (набрала 
чиннîсті 1 лиïня 1990 р.), Директиви 
90/619/ЄЕС çі страõóвання æиття від 
8 листîïада 1990 р. (чинна ç 20 травня 
1993 р.). Директиви Òретьîгî ïîкîлін-
ня – Директива 92/49/ЄЕС çі страõó-
вання іншîгî, ніæ страõóвання æиття, 
і Директива 92/96/ЄЕС çі страõóван-
ня æиття (ïриéняті в 1992 р., набрали 
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чиннîсті 1 лиïня 1994 р) – çаверши-
ли ïрîöес ствîрення îснîв ïравîвîгî 
регóлювання єдинîгî страõîвîгî ïрî-
стîрó. Крім ïередачі кîнтрîльниõ ïî-
внîваæень від країни, де çнаõîдиться 
ôілія абî ïредставниöтвî, дî країни 
юридичнîї адреси, Директива 92/49/
ЄЕС çі страõóвання іншîгî, ніæ стра-
õóвання æиття, ввела ïринöиï «єдинîї 
ліöенçії», çмінила вимîги дî îрганіçа-
öіé, які çвертаються дî óïîвнîваæениõ 
îрганів страõîвîгî наглядó çа дîçвîлîм 
на ïравî ïрîведення страõîвîї діяльнî-
сті. Крім тîгî, бóлî встанîвленî, ùî не 
вимагає дîдаткîвîгî ліöенçóвання та 
îбîв’яçкîвîї кîмерöіéнîї ïрисóтнîсті 
рîçширення геîграôії діяльнîсті стра-
õîвîї îрганіçаöії і çдіéснення кîмерöіé-
нîї діяльнîсті в іншиõ країнаõ ЄС. Час 
імïлементаöії директив ó наöіîнальне 
çакîнîдавствî дерæав-членів ЄС бóв 
ріçним, ùî бóлî викликанî неîбõідні-
стю éîгî адаïтаöії дî çавершальнîгî 
етаïó лібераліçаöії, ринкó страõîвиõ 
ïîслóг. Отæе, Директиви Òретьîгî ïî-
кîління çавершили ôîрмóвання в ЄС 
єдинîгî ринкó страõîвиõ ïîслóг. Істîт-
нî, ùî Директиви Òретьîгî ïîкîління 
в ïрîöесі вдîскîналення çаçнали ïев-
ниõ çмін. Òак, Директиви 92/49/ЄЕС 
і 92/96/ЄЕС бóли часткîвî скасîвані 
та çмінені Директивами 2000/64/ЄС і 
2002/83/ЄС, відïîвіднî, ùî ïредстав-
лені як нîві ревіçîвані та мîдерніçîвані 
версії çакîнів. Сьîгîдні ôактичнî мîва 
éде ïрî Директиви Четвертîгî ïîкîлін-
ня, які çаçнали ïîдальшîгî вдîскîна-
лення як ó галóçі страõóвання æиття, 
так і в іншиõ, такиõ як бóõгалтерськиé 
îблік, електрîнна кîмерöія, страõîві 
грóïи, ôінансîві кîнглîмерати, страõî-
ве ïîсередниöтвî/рîçïîділ, страõóван-
ня автîмашин, ïерестраõóвання, кре-
дитîсïрîмîæність, çгîртання біçнесó, 
ïитання ùîдî діяльнîсті Єврîïеéськî-
гî страõîвîгî кîмітетó та ïрîôесіéниõ 
ïенсіé, а такîæ міæнарîдниõ óгîд. У 
öьîмó кîнтексті вартî відçначити, ùî 
відміннîсті ç ïравîвîгî регóлювання 
сóсïільниõ віднîсин ó галóçі страõó-
вання в ріçниõ дерæаваõ-членаõ ЄС 
çóмîвили великі складнîсті на шляõó 

ствîрення єдинîгî ринкó страõîвиõ ïî-
слóг і ôîрмóвання єдинîгî çагальнîєв-
рîïеéськîгî страõîвîгî çакîнîдавства, 
а такîæ рîçтягнóли ïрîöес на дîвгі 
рîки.

Мîæна виділити три îснîвні види 
страõîвиõ ïравîвіднîсин, кîæен іç 
якиõ є îднîрідним çа свîєю сóтністю і 
ôîрмîю, але сóттєвî відріçняється від 
іншиõ. Дî ниõ мîæна çараõóвати такі 
ïравîвіднîсини.

1. Віднîсини, ïîв’яçані ç дîгîвîрîм 
страõóвання, éîгî óкладенням, çмінîю, 
викîнанням і ïриïиненням, îбсягîм 
ïрав і îбîв’яçків стîрін. Сóб’єктîм öиõ 
ïравîвіднîсин є страõóвальник і стра-
õîвик (такîæ мîæе бóти ùе çастраõî-
вана îсîба чи вигîдîнабóвач). Сóб’єк-
ти öиõ ïравîвіднîсин є рівнîïравними 
óчасниками екîнîмічниõ і ôінансî-
вî-грîшîвиõ віднîсин.

2. Віднîсини міæ сïеöіаліçîваними 
страõîвими îрганіçаöіями (страõîвика-
ми) і дерæавîю, яка, як ïравилî, є сïе-
öіальнî óïîвнîваæеним îрганîм наг-
лядó ç ïривîдó ліöенçóвання страõîвîї 
діяльнîсті і çдіéснення настóïнîгî 
дерæавнîгî кîнтрîлю çа дîтриманням 
страõîвиками страõîвîгî çакîнîдав-
ства. Оснîвнîю відміннîю рисîю öиõ 
ïравîвіднîсин є «нерівнîïравність» 
сóб’єктів, як наслідîк, їõ владнî-ïідкî-
рюваниé õарактер.

3. Віднîсини çі сïлати ïîдатків стра-
õîвиками, страõóвальниками é іншими 
óчасниками страõîвиõ ïравîвіднîсин. 
Як ïравилî, îïîдаткóвання îïераöіé çі 
страõóвання є сïеöіальним і виділяєть-
ся в çагальнîмó реæимі îïîдаткóвання 
юридичниõ і ôіçичниõ îсіб. Віднîсини 
çі сïлати ïîдатків, так як адміністра-
тивнî-ïравîві, мають владнî-ïідкîрю-
ваниé õарактер.

Вартî такîæ çаçначити, ùî віднî-
сини не є виключними та вичерïними. 
Òîді ó çв’яçкó ç öим ïîняття «єврî-
ïеéське ïравî» є ширшим çа «ïравî 
ЄС», єврîïеéське страõîве ïравî яв-
ляє сîбîю сóкóïність інтеграöіéнîгî 
страõîвîгî ïрава (страõîвîгî ïрава 
ЄС) і страõîвîгî ïрава дерæав-членів 
ЄС. Інтеграöіéне страõîве ïравî скла-
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дається ç нîрм óстанîвчиõ дîгîвîрів і 
нîрмативнî-ïравîвиõ актів, ïриéнятиõ 
інститóтами ЄС, ùî регóлюють стра-
õîві ïравîвіднîсини, а такîæ çагальні 
ïринöиïи, ùî çастîсîвóються дî стра-
õóвання, і відïîвідні рішення Сóдó ЄС. 
Наöіîнальне страõîве ïравî є склад-
никîм єврîïеéськîгî страõîвîгî ïра-
ва, так як саме вîнî регóлює багатî 
асïектів страõîвиõ ïравîвіднîсин на 
теритîрії ЄС.

Існóють ïевні відîмі ïринöиïи вçа-
ємîвіднîсин ïрава ЄС і наöіîнальнî-
гî ïрава дерæав-членів ЄС, які дають 
çмîгó станîвити страõîве ïравî ЄС як 
системó юридичниõ нîрм, ïриéнятиõ і 
çастîсîваниõ ó çв’яçкó ç ôîрмóванням 
сïільнîгî страõîвîгî ринкó сïîчаткó в 
рамкаõ ЄС на îснîві é відïîвіднî дî 
óстанîвчиõ дîгîвîрів і çагальниõ ïрин-
öиïів ïрава. 

Отæе, відміннîсті в îсîбливîс-
ті ïравîвîгî регóлювання сóсïільниõ 
віднîсин ùîдî страõóвання в ріçниõ 
дерæаваõ-членаõ ЄС çóмîвили великі 
складнîсті на шляõó ствîрення єдинîгî 
ринкó страõîвиõ ïîслóг і ôîрмóвання 
єдинîгî çагальнîєврîïеéськîгî стра-
õîвîгî çакîнîдавства, а такîæ рîçтяг-
нóли ïрîöес на дîвгі рîки. Оснîвним 
дæерелîм страõîвîгî ïрава ЄС дîвгиé 
час бóв ДЄЕСï (сьîгîдні Лісабîнським 
дîгîвîрîм 2007 р. він çмінениé ó Дî-
гîвір ïрî ôóнкöіîнóвання Єврîïеéськî-
гî Сîюçó). Саме він çакріïив îснîвні 
ïринöиïи страõîвîгî ïрава ЄС: свîбî-
да çаснóвання, свîбîда надання ïîслóг 
і вільниé рóõ каïіталів. Ці ïринöиïи 
лягли в îснîвó всіõ іншиõ нîрматив-
нî-ïравîвиõ актів ó сôері страõóвання, 
бóли çбереæені в Дîгîвîрі ïрî ôóнкöіî-
нóвання Єврîïеéськîгî Сîюçó (ДÔЄС) 
ó редакöії Лісабîнськîгî дîгîвîрó 
2007 р. Ïрîте ïîтрібнî рîçóміти, ùî 
єврîïеéські традиöії страõóвання дî-
кîріннî відріçняються від óкраїнськиõ. 
Наïриклад, кîли в Єврîïі страõóван-
ня æиття тільки ïîчиналî рîçвивати-
ся, риçикîве страõóвання çнаõîдилîся 
вæе на дóæе висîкîмó рівні, в Україні 
éîгî ïрактичнî не бóлî для ширîкиõ 
верств грîмадян. Це ствîрює дîдаткîві 

складнîùі як для страõîвиõ кîмïаніé, 
так і для клієнтів, яким дîсить склад-
нî ïриùеïити óсвідîмлення тîгî, ùî 
страõóвання – öе не «тягар», а реаль-
на ïîтреба é неîбõідність. Крім öьîгî, 
Українó та країни-члени ЄС сильнî від-
ріçняють сама кóльтóра çаîùадæень, 
а такîæ інтерес дî ôінансîвиõ ïîслóг. 
Наïриклад, ó країнаõ-членаõ ЄС óкраé 
ïедантичнî ставляться дî свîїõ накîïи-
чень, і вæе в мîлîді рîки грîмадяни ЄС 
çамислюються над тим, як çабеçïечити 
свîю ïенсію. Òим більше ùî більшî-
сті країн-членів ЄС ó реçóльтаті криçи 
2008–2009 рр. дîвелîся скîрîтити дер-
æавні витрати. І в рамкаõ öиõ крîків 
îдним іç îснîвниõ çаõîдів сталî реôîр-
мóвання ïенсіéниõ систем, ó çв’яçкó 
ç чим çначнî ïрискîрився ïереõід від 
çастарілîгî меõаніçмó сîлідарнîї від-
ïîвідальнîсті дî ïринöиïó ïриватниõ 
ïенсіéниõ накîïичень. Беçóмîвнî, такі 
õаé і неïîïóлярні крîки ç бîкó дерæави 
çначнîю мірîю ïідвиùили óсвідîмлен-
ня єврîïеéöями ваæливîсті дîдаткîвиõ 
мîæливîстеé для акóмóляöії îсîбистî-
гî каïіталó, îдним іç якиõ є страõóван-
ня æиття. У країнаõ-членаõ ЄС çміни 
на ринкó страõîвиõ ïîслóг ïередбача-
ють адаïтаöію наöіîнальниõ страõîвиõ 
ринків дî нîвîгî реæимó міæнарîднîї 
тîргівлі такими ïîслóгами. Ïри öьîмó 
нагляд çа страõîвîю діяльністю çдіéс-
нюється в óсіõ країнаõ-членаõ ЄС як 
ó çраçкîвиõ країнаõ іç ринкîвîю екî-
нîмікîю, де страõóванню ïриділяється 
îсîблива óвага. Очевиднî, ùî дерæава 
та її грîмадяни дóæе çаöікавлені в сî-
öіальнî îрієнтîванîмó рîçвиткó страõî-
вîї сïрави, яка, ó свîю чергó, çалеæить 
від реçóльтатів екîнîмічнîї діяльнîсті. 
Згіднî ç чинним çакîнîдавствîм, ùî ре-
гóлює стан страõîвиõ кîмïаніé на рин-
кó, страõîвик не мîæе îднîчаснî çа-
éматись страõóванням æиття é іншими 
видами страõóвання. Òака несóмісність 
ïîяснюється ïрирîдними відміннîстя-
ми риçиків, ïритаманниõ кîæнîмó ç 
видів страõóвання, а такîæ вимîгами, 
ùî висóваються дî ôінансів та îблікó. 
Оскільки страõóвання є невідчóтним і 
неïîмітним тîварîм, ó неïідгîтîвленîї 
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людини ствîрюються ïевні ïрîблеми ç 
éîгî сïриéняттям: відчóття, ùî тîварó 
немає. Для рîçв’яçання ïитання ïîтріб-
нî, ùîб ó грîмадян ôîрмóвалася дîвіра 
дî страõîвиків (öе îсîбливî актóальнî 
для України). Òак, банкрóтствî абî не-
сóмлінна ïîведінка, ïрî якó сталî ві-
дîмî грîмадськîсті îднîгî страõîвика, 
çдатні ïідірвати дîвірó дî іншиõ кîмïа-
ніé. Берóчи дî óваги, ùî в теïерішніé 
час ó країнаõ-членаõ ЄС çавершóється 
активниé ïрîöес óніôікаöії дерæавнîгî 
регóлювання страõîвîї сïрави, стислî 
рîçглянемî óмîви çдіéснення дерæав-
нîгî наглядó çа страõîвîю діяльністю 
на ïрикладі Німеччини – наéбільш ïî-
тóæнîї çа екîнîмічним рîçвиткîм кра-
їни-члена ЄС. У Німеччині страõîвиé 
нагляд баçóється ïередóсім на Закîні 
ïрî страõîвиé нагляд (далі – ЗСН). 
Згіднî іç ЗСН, гîлîвнîю метîю стра-
õîвîгî наглядó виçначається çабеçïе-
чення дîстатньîгî çаõистó інтересів çа-
страõîваниõ і гарантії тîгî, ùî маéбóтні 
çîбîв’яçання страõîвîї кîмïанії мîæóть 
бóти викîнані в бóдь-якиé мîмент.

Для çабеçïечення інтересів страõó-
вальників відîмствî наглядó стеæить 
çа тим, ùîб кîректнî бóлî сôîрмóльî-
ванî óмîви страõóвання, які îïисóють 
сам ïрîдóкт, а такîæ ïрава é îбîв’яçки 
стîрін, ùî дîмîвляються. Це стîсóєть-
ся ïередóсім ïриватниõ клієнтів, кîтрі 
стîсîвнî страõîвîї кîмïанії çавæди 
наéменш ïîінôîрмîвані, а тîмó ïîтре-
бóють îсîбливîгî çаõистó. Баæаними 
для сïîæивача є не лише вимîги ЗСН 
ùîдî ïîвнîти та яснîсті îïисó ïрîдóк-
тів, а é їõ óніôікаöія ïередóсім ó ма-
сîвîмó страõóванні, îскільки саме öе 
дає çмîгó ïîтенöіéним страõóвальни-
кам скласти óявлення ïрî ïрîïîçиöію 
страõîвиків. У Німеччині страõîвîмó 
наглядó ïідлягають беç îбмеæень óсі 
ïриватні é ïóблічнî-ïравîві страõîві 
кîмïанії, кîтрі çдіéснюють ïряме стра-
õóвання в рамкаõ чиннîгî çакîнîдав-
ства, ç місöеçнаõîдæенням ó Німеччині 
абî дерæаві çа меæами ЄС і Єврîïеé-
ськîгî екîнîмічнîгî ïрîстîрó (далі – 
ЄЕÏ). У ïрîöесі часткîвîї гармîніçаöії 
наöіîнальнîгî çакîнîдавства ç наглядó 

для ïідïриємств іç місöеçнаõîдæенням 
ó країнаõ-членаõ сïîчаткó бóли істîт-
нî сïрîùені óмîви ствîрення ôіліé, а 
ïісля öьîгî é вимîги дî страõîвîї ді-
яльнîсті в так çваніé сôері ïîслóг. За 
дîïîмîгîю Директиви ç óкладання ба-
лансó страõîвиõ кîмïаніé (1991 р.) та 
Директив çі страõóвання від çбитків і 
страõóвання æиття (1992 р.) бóла маé-
æе çавершена óніôікаöія ïравîвîї баçи 
наглядîвîї діяльнîсті, і в 1994 р. виник 
єдиниé страõîвиé ринîк, ùî îõîïлює 
всі дерæави Єврîïеéськîгî екîнîмічнî-
гî ïрîстîрó.

Наéваæливішîю çмінîю бóлî вве-
дення ïринöиïó країни ïеребóвання. 
Кîмïанія ç місöеçнаõîдæенням в îдніé 
ç дерæав-членів ЄС абî дерæаві-членî-
ві Єврîïеéськîгî екîнîмічнîгî ïрîстî-
рó ïеребóває ùîдî всієї її кîмерöіéнîї 
діяльнîсті в ЄЕÏ в îснîвнîмó ïід наг-
лядîм вітчиçнянîгî відîмства; îстан-
ніé видає дîçвіл і çдіéснює ïîтîчниé 
ôінансîвиé нагляд ïід îсîбистó відïî-
відальність. 

Страõîва кîмïанія, яка має намір 
çдіéснювати страõóвання на теритîрії 
дерæави-члена ЄС, відміннîї від дер-
æави її реєстраöії, мîæе çдіéснити öе 
трьîма сïîсîбами:

1) вçяти óчасть ó статóтнîмó каïіталі 
страõîвîї кîмïанія, яка вïерше çаснîвó-
ється çа ïравîм дерæави-члена ЄС;

2) скîриставшись свîбîдîю óстанî-
ви, відкрити втîринні óстанîви ó ви-
гляді ôілії абî ïредставниöтва на тери-
тîрії іншîї дерæави-члена ЄС;

3) çдіéснювати діяльність на ïідста-
ві свîбîди надання ïîслóг.

Залеæнî від тîгî, якиé сïîсіб бóде 
îбраниé, çастîсîвóються ріçні сïîсîби 
кîнтрîлю. У ïершîмó виïадкó, кîли 
страõîва кîмïанія вïерше çаснîвóється 
на теритîрії é çа çакîнîдавствîм îднієї 
ç дерæав-членів ЄС, не çастîсîвóються 
свîбîди óстанîви та надання ïîслóг, 
так як свîбîди мають силó тîді, кîли 
çалóчені дві é більше дерæави-члена 
ЄС. Отæе, дîчірня страõîва кîмïанія 
бóде ствîрюватися ç óраõóванням ви-
мîги страõîвîгî çакîнîдавства ЄС, 
але çа наöіîнальним çакîнîдавствîм 
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îднієї ç дерæав-членів ЄС, ïри öьîмó 
вîна ïîвинна îтримати від éîгî óïîв-
нîваæениõ îрганів наглядó ліöенçію на 
ïравî çдіéснення страõîвîї діяльнîсті. 
У öьîмó виïадкó країнîю, ùî çдіéснює 
кîнтрîль çа страõóванням, бóде дерæа-
ва реєстраöії, і дî страõîвîї кîмïанії 
бóдóть çастîсîвóватися встанîвлені 
нею ïринöиïи îïîдаткóвання, îблікó 
та çвітнîсті.

У дрóгîмó виïадкó, кîли страõîва 
кîмïанія вирішила скîристатися свî-
бîдîю óстанîви é відкрити втîриннó 
óстанîвó ó вигляді ôілії абî ïредстав-
ниöтва на теритîрії іншîї дерæави-чле-
на ЄС, відміннîгî від дерæави реє-
страöії, відïîвіднî дî ïринöиïó єдинîї 
ліöенçії не ïîтрібне îтримання ліöенçії 
на çдіéснення страõîвîї діяльнîсті на 
теритîрії ïриéмаючîї дерæави. Дî ôілії 
абî ïредставниöтва бóдóть çастîсîвó-
ватися ïринöиïи îïîдаткóвання, îблі-
кó та çвітнîсті ïриéмаючîї дерæави, 
але кîнтрîль çа страõóванням çдіéснює 
дерæава реєстраöії, яка видала страõî-
віé кîмïанії ліöенçію. Òакиé кîнтрîль 
включає в себе ïеревіркó é кîнтрîль çа 
страõîвîю діяльністю çагалîм, рівнем 
ïлатîсïрîмîæнîсті страõîвика, дæере-
лами ôîрмóвання éîгî активів тîùî, а 
такîæ óæиває ùîдî страõîвика неîб-
õідниõ çаõîдів.

Уïîвнîваæені îргани дерæави-члена 
ЄС, ó якîмó рîçташîвана гîлîвна кîм-
ïанія, мîæóть ïісля сïîвіùення кîмïе-
тентниõ îрганів ó дерæаві-члені ЄС, де 
рîçташîвана ôілія абî ïредставниöтвî 
страõîвîї кîмïанії, ïрîвîдити самîстіé-
нî абî череç ïîсередника ïеревіркó ïід-
рîçділó страõîвика для çабеçïечення 
ôінансîвîгî наглядó çа страõóванням. 
Органи дерæави-члена ЄС, ó якîмó рîç-
ташîване öе відділення, мîæóть брати 
óчасть ó öиõ ïеревіркаõ.

Òретіé виïадîк ïîв’яçаниé іç надан-
ням страõîвîю кîмïанією ïîслóг на 
теритîрії дерæави-члена ЄС, відмін-
нîгî від дерæави її реєстраöії, на ïід-
ставі свîбîди надання ïîслóг. У öьîмó 
виïадкó страõîва îрганіçаöія не має 
ôілії абî ïредставниöтва на теритîрії 
ïриéмаючîї дерæави, не ïідтримóє тóт 

ïîстіéнó кîмерöіéнó ïрисóтність, а діє 
череç неçалеæниõ кîмерöіéниõ ïред-
ставників. Кîнтрîль çа страõóванням 
çдіéснюється дерæавîю реєстраöії, а 
дî страõîвîї кîмïанії çастîсîвóються її 
наöіîнальні ïринöиïи îïîдаткóвання, 
îблікó та çвітнîсті.

У сôері наглядó рîçріçняють два ета-
ïи: етаï видачі дîçвîлó é ïîтîчниé наг-
ляд çа діяльністю страõîвиõ кîмïаніé.

Нàäàííÿ äîçâîëó òà éîãî ïåðå-
äóìîâè. Нагляд ïîвинен мати ïî çмî-
çі ïревентивниé õарактер. Відîмствî 
наглядó має ïіклóватися ïрî те, ùîб 
óникнóти îбмеæення інтересів стра-
õóвальників. Òîмó страõóвання мîæе, 
çа деякими винятками, çдіéснювати-
ся лише тîді, кîли страõîва кîмïанія 
має дîçвіл відîмства наглядó. Òîé, õтî 
çдіéснює страõóвання беç відïîвіднîгî 
дîçвîлó абî óкладає для такîї кîмïанії 
дîгîвîри страõóвання (чи є ïîсередни-
кîм ïід час óкладення такиõ дîгîвîрів), 
ïідлягає ïîкаранню. Кîмïанія, кîтра 
має намір çдіéснювати страõîві îïера-
öії, ïîвинна надати дîкаçи наявнîсті 
дîстатньîгî îбсягó власнîгî каïіталó. 
Мінімальниé рîçмір власниõ кîштів 
(мінімальні гарантіéні ôîнди) виçна-
чениé нîрмативними дîкóментами ЄС. 
Він çалеæить від галóçі страõóвання, в 
якіé має намір діяти страõîвик. Окрім 
öиõ власниõ кîштів, кîмïанія ïîвинна 
вîлîдіти çасîбами для îрганіçаöії свîєї 
діяльнîсті é ствîрення стрóктóри çбó-
тó ïîслóг. Крім тîгî, ïîтрібні дîкаçи, 
ùî керівники кîмïанії є надіéними 
(ïридатними çа îсîбистими якîстя-
ми) і вîлîдіють неîбõіднîю ïрîôесіé-
нîю кваліôікаöією та дîсвідîм рîбî-
ти. Страõîвик ïîдає ïерелік ôіçичниõ 
абî юридичниõ îсіб, які мають çначні 
частки (дîсвід страõîвîї сïрави ó світі 
дîвîдить, ùî öе – ùîнаéменше 10% 
нîмінальнîгî каïіталó абî статóтнîгî 
ôîндó). Власники çначниõ частîк ма-
ють гарантóвати сîлідне é îбачливе ке-
рівниöтвî кîмïанією. Виданиé дîçвіл 
діє на теритîрії ЄС, а такîæ ó дерæа-
ваõ ЄЕÏ. Якùî кîмïанія має намір ïî-
ширити свîю діяльність на îднó іç öиõ 
дерæав, вимагається лише ôîрмальна 
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çаява відïîвіднîмó відîмствó страõîвî-
гî наглядó.

Ïîòî÷íèé íàãëÿä. Ïісля видачі 
кîмïанії дîçвîлó на çаняття страõîвîю 
діяльністю страõîва кîмïанія ïеребó-
ває ïід ïîстіéним наглядîм. Відîмствî 
має çбирати é аналіçóвати інôîрмаöію, 
ïеревіряти ділîві дîкóменти і сïîсте-
рігати çа всім кîмïлексîм страõîвîї 
діяльнîсті для вчаснîгî викриття мîæ-
ливиõ ïîрóшень і недîліків (ïîрóшен-
ня ïриïисів, некîректна рîбîта çі стра-
õóвальниками é, çвичаéнî, ôінансîві 
ïрîблеми). Кîли виникають такі яви-
ùа, відîмствî наглядó має вæити çаõî-
дів для віднîвлення нîрмальниõ óмîв  
діяльнîсті. 

Отæе, в ЄС не існóє єдинîгî нîр-
мативнî-ïравîвîгî акта, якиé би çакрі-
ïлював ïîлîæення ïрî дîгîвір стра-
õóвання. Крім тîгî, ïрîöес óніôікаöії, 
кîîрдинаöії нîрмативнî-ïравîвиõ ак-
тів, ùî регóлюють дîгîвір страõóвання, 
є дîсить ваæким. Страõîвиé нагляд ó 
системі страõîвîгî ïрава ïîсідає îсî-
бливе не менш ваæливе місöе. Адæе в 
ЄС існóє велике ріçнîманіття öивіль-
нî-ïравîвиõ систем, які мають свîї 
сïеöиôічні îсîбливîсті. Це çóмîвленî 
ïередóсім тим, ùî ЄС складається ç 
дерæав-ïредставників ріçниõ çа стрóк-
тóрîю ïравîвиõ систем – англîсак-
сîнськîї (Великîбританія, Ірландія) 
та кîнтинентальнîї (Ôранöія, ÔÐН, 
Австрія, Бельгія). У öьîмó сенсі на 
рîçвинóтîмó кîнкóрентнîмó ринкó на 
ïершиé ïлан виõîдить істîрія страõî-
вîї кîмïанії é дîвіра дî неї. Ðеïóта-
öія відîмîї страõîвîї ôірми вистóïає 
як «наéбільш сóвîриé наглядач çа її 
діяльністю». На нашó дóмкó, краùим 
ïрикладîм ó öіé галóçі є дîсвід всес-
вітньî відîмîї австріéськîї страõîвîї 
кîмïанії «ГÐАВЕ», яка óсïішнî îсвîює 
ùе нерîçвинениé óкраїнськиé ринîк 
страõîвиõ ïîслóг, стимóлювавши свî-
гî часó відïîвідні çміни в óкраїнськîмó  
çакîнîдавстві. 

Ключові слова: страõîве ïравî, 
нîрми ïрава, ДЄЕСï (Ðимськиé дîгî-
вір 1957 р.), ЄС, директиви, сóсïільні 
віднîсини, страõîві кîмïанії, ïîслóги.

У ñòàòò³ îáãîâîðююòüñÿ çàãàëü-
íîòåîðåòè÷í³ ïèòàííÿ щîäî ñòðà-
хîâîãî ïðàâà â ñèñòåì³ ïðàâà ªÑ, 
çîêðåìà ï³äâàëèíè ñòâîðåííÿ é ðîç-
âèòêó ñòðàхîâîãî ïðàâà â ªÑ, ÿê³ 
áóëè â³äçíà÷åí³ ñâîãî ÷àñó â ÄªЕÑï 
³ çàêð³ïëåí³ â³äïîâ³äíèìè Äèðåêòè-
âàìè. Âèçíà÷åíî ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè, 
щî ðåãóëююòüñÿ íîðìàìè ïðàâà ³ 
ïðèòàìàíí³ ñòðàхóâàííю ÿê ãàëó-
ç³ ïðàâà. Â³äçíà÷åíî, щî ñóòòºâèìè 
÷èííèêàìè äîâ³ðè ñòàюòü íàä³é-
í³ñòü, ³ñòîð³ÿ ä³ÿëüíîñò³ é òåðì³í 
ïðèñóòíîñò³ ñòðàхîâèх êîìïàí³é íà 
ðèíêó â êîíêðåòí³é êðàїí³. Îáãîâîðå-
íî ñòðàхîâèé íàãëÿä, ó ÿêîìó âèä³-
ëåíî äâà åòàïè: åòàï âèäà÷³ äîçâîëó 
òà ïîòî÷íèé íàãëÿä çà ä³ÿëüí³ñòю 
ñòðàхîâèх êîìïàí³é.

Â ñòàòüå îáñóæäàюòñÿ îáщåòåî-
ðåòè÷åñêèå âîïðîñы ñòðàхîâîãî ïðà-
âà â ñèñòåìå ïðàâà ЕÑ, â ÷àñòíîñòè 
îñíîâы ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ ñòðà-
хîâîãî ïðàâà â ЕÑ, êîòîðыå áыëè 
îòìå÷åíы â ñâîå âðåìÿ â Äîãîâîðå è 
çàêðåïëåíы ñîîòâåòñòâóющèìè Äè-
ðåêòèâàìè. Îïðåäåëåíы îáщåñòâåí-
íыå îòíîшåíèÿ, ðåãóëèðóåìыå íîð-
ìàìè ïðàâà è ïðèñóщèå ñòðàхîâàíèю 
êàê îòðàñëè ïðàâà. Îòìå÷åíî, ÷òî 
ñóщåñòâåííыìè ôàêòîðàìè äîâåðèÿ 
ñòàíîâÿòñÿ íàäåæíîñòü, èñòîðèÿ 
äåÿòåëüíîñòè è ñðîê ïðèñóòñòâèÿ 
ñòðàхîâых êîìïàíèé íà ðыíêå â êîí-
êðåòíîé ñòðàíå. Îáñóæäåí ñòðàхî-
âîé íàäçîð, â êîòîðîì âыäåëåíы äâà 
эòàïà: эòàï âыäà÷è ðàçðåшåíèÿ è 
òåêóщèé íàäçîð çà äåÿòåëüíîñòüю 
ñòðàхîâых êîìïàíèé.

The theoretical questions of insur-
ance law in EU law system was di-
cussed, in particular the basis for the 
creation and development of insurance 
law for the EU that have been marked 
by the Treaty establishing the Europe-
an Community and attached by the rel-
evant Directives. Social relations regu-
lated by the rule of law and the rights 
inherent in the insurance industry was 
determined. It was noted that signifi-
cant factors of confidence are reliabil-
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ity, operating history and the presence 
of life insurance companies in the mar-
ket in the country. Insurance supervi-
sion was discussed, highlighting two 
stages: stage of the authorization and 
ongoing supervision for the activities 
to insurance companies.

Література
1. ªðîшåíêî Á.Â. Зä³éñíåííÿ äåðæàâíîї 

ðåãóëÿòîðíîї ïîë³òèêè ó ñôåð³ ñòðàхóâàí-
íÿ â³äïîâ³äíî äî ñòàíäàðò³â ªâðîïåéñüêîãî 
Ñîюçó / Á.Â. ªðîшåíêî // Ï³âäåííîóêðà-

їíñüêèé ïðàâíè÷èé ÷àñîïèñ: щîêâàðòàë. 
íàóê. æóðí. – 2009. – № 4. – Ñ. 292–294.

2. Ïàöóð³ÿ Н. Ïëàòîñïðîìîæí³ñòü 
ñòðàхîâèê³â ÿê íàïðÿìîê àäàïòàö³ї çàêî-
íîäàâñòâà Уêðàїíè äî çàêîíîäàâñòâà ªÑ /  
Н. Ïàöóð³ÿ // Â³ñíèê Êèїâñüêîãî íàö³î-
íàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ò. Шåâ÷åíêà. 
Ñåð³ÿ «Þðèäè÷í³ íàóêè». – 2009. – № 80. – 
Ñ. 19–22.

3. Òàðàáàðèí Á.Ñ. Ðåãóëèðîâàíèå äîãî-
âîðà ñòðàхîâàíèÿ â ðàìêàх ïðàâà Еâðîïåé-
ñêîãî Ñîюçà / Á.Ñ. Òàðàáàðèí // Ñòðàхî-
âîå ïðàâî. – 2001. – № 1. – C. 41–57.


