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АНОТАЦІЯ
У статті розкрито сутність страхового посередництва, ви-

значено спільні та відмінні ознаки між страховими брокерами 
і страховими агентами та основні функціональні особливості 
страхового брокерства. Проаналізовано посередницьку діяль-
ність з укладання договорів страхування зі страховиками-рези-
дентами та страховиками-нерезидентами.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта сущность страхового посредничества, 

определены общие и отличительные черты страховых броке-
ров и страховых агентов, основные функциональные особен-
ности страхового брокерства. Проанализирована посредни-
ческая деятельность по заключению договоров страхования 
со страховщиками-резидентами и страховщиками-нерезиден-
тами.
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ANNOTATION
In the article the author defined the essence of insurance 

mediation, identified common features and differences between 
insurance brokers and insurance agents, and characterized the 
key functional features of an insurance brokerage. The researcher 
analyzed the brokerage activities of dealing the insurance contracts 
with insurers resident and non-resident insurers.
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Постановка проблеми. У сучасних умо-
вах вихід страхового ринку України з кризи 
тісно пов’язаний з необхідністю забезпечення 
ефективної діяльності страхових посередни-
ків, котрі, як свідчить світова практика, допо-
магають клієнтам вибирати найбільш вигідну 
пропозицію щодо гарантій виплат, а надійним 
страховикам – розвивати їхній бізнес. Багато 
вітчизняних науковців і практиків, досліджу-
ючи проблеми у цій сфері акцентують увагу на 
необхідності заміни сучасної моделі страхового 
ринку, на нову, ефективнішу, що передбача-
тиме формування його професійної інфраструк-
тури та розвиток страхового посередництва  
[1, с. 135-136]. Саме тому усе більшої актуаль-
ності набувають питання, що стосуються ролі 
та значення страхового посередництва котре 
не лише враховує інтереси страховиків сприя-
ючи реалізації страхових послуг, опосередкову-
ючи, прискорюючи та полегшуючи укладання і 

здійснення страхових контрактів, зумовлюючи 
координацію дій учасників страхового ринку, 
але й передбачає захист економічних інтересів 
страхувальників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми розвитку страхового посередництва є 
предметом наукових досліджень В.М. Фурмана 
[1]; проблематика інфраструктури страхового 
ринку розглянута у працях О.В. Васильєва [2]; 
роль страхових брокерів у розвитку страхового 
ринку України досліджують Ю.О. Махортов, 
Н.О. Телічко [3] та І.О. Манько [4]; страхове 
посередництво на ринку перестрахування є 
об’єктом наукових досліджень О.В. Кнейслер 
[5]; роль страхових посередників у забезпе-
ченні зростання довіри клієнтів до діяльності 
страховиків висвітлена у працях М.В. Дубини і 
М.В. Тунік [6].

Метою дослідження є формулювання сучас-
них підходів до визначення сутності страхового 
посередництва, визначення спільних і відмін-
них ознак між страховими брокерами і страхо-
вими агентами та основного функціонального 
призначення страхового брокера, аналітична 
оцінка сучасних проблем у цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Страхове посе-
редництво, на думку О.В. Васильєва, є одним 
із елементів інфраструктури страхового ринку 
[2, с. 205]. М.В. Дубина і М.В. Тунік під стра-
ховим посередництвом розуміють професійну 
діяльність на страховому ринку страхових 
посередників, а саме осіб, які надають стра-
хові послуги і внесені до відповідного реєстру 
у порядку, встановленому законом, що функ-
ціонують з метою отримання прибутку та задо-
волення потреб суб’єктів цього ринку в певних 
послугах [6, с. 165].

Н.В. Євстютіна і Г.А. Стасюк розрізняють 
прямих і непрямих страхових посередників, 
які виконують на страховому ринку роботу, 
яка направлена на обслуговування продавців та 
покупців страхових послуг (страховиків і стра-
хувальників) [7, с. 68]. Прямими страховими 
посередниками, згідно з їхньою науковою пози-
цією, є страхові агенти і брокери, які безпосе-
редньо приймають участь у продажу страхових 
продуктів, оперативно реагують на зміни рин-
кової кон’юнктури страхових послуг, сприяють ГР
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підвищенню конкуренції між страховиками та 
покращенню якості обслуговування клієнтів. 
До непрямих страхових посередників відносять 
актуаріїв, диспашерів, сюрвейєрів, аварійних 
комісарів.

Страхових агентів та страхових брокерів 
Ю.О. Махортов та Н.О. Телічко визначають посе-
редниками, які мають право вести свою діяль-
ність на страховому ринку України, що також 
відображено у окремих статтях нормативно-пра-
вового забезпечення нашої держави [3].

Так, відповідно до постанови КМУ «Про 
порядок провадження діяльності страховими 
посередниками», страховими агентами і стра-
ховими брокерами є суб'єкти підприємницької 
діяльності на ринку страхових послуг [8]. 

У Законі України «Про страхування» від-
значено види посередницької діяльності у сфері 
страхування, чітко розмежовано функції стра-
хових брокерів і страхових агентів та вказано, 
що страхові агенти є представниками страхо-
вика і діють в його інтересах за винагороду 
на підставі договору доручення, виконують 
частину його страхової діяльності, а страхові 
брокери здійснюють за винагороду посеред-
ницьку діяльність у страхуванні від свого імені 
на підставі брокерської угоди з особою, яка має 
потребу у страхуванні як страхувальник [9].

М.В. Дубина і М.В. Тунік, досліджуючи роль 
страхових посередників у забезпеченні зрос-
тання довіри клієнтів до діяльності страхови-
ків, акцентують увагу на тому, що саме страхові 
агенти і страхові брокери в нашій країні отри-
мали найбільше розповсюдження [6, с. 171].

Досить слушною та актуальною в сучасних 
умовах вважаємо думку О.В. Кнейслер щодо 
того, що до інфраструктури страхового ринку 
належать страхові посередники саме у частині 
страхових брокерів, які здійснюють посеред-
ницьку діяльність у страхуванні як винятко-
вий вид діяльності від свого імені й на підставі 
брокерської угоди [5, с. 124]. Такої ж наукової 
позиції дотримуються і західні вчені та прак-
тики, котрі до страхових посередників здебіль-
шого відносять страхових брокерів.

Так, згідно із «Кембриджським словником», 
страховий брокер є особою або компанією, 
зміст роботи котрих полягає у тому, щоб дати 
людям незалежну консультацію щодо особли-
востей страхових полісів у різних компаніях і 
підібрати індивідуальну програму страхування 
для конкретного клієнта [10]. А в «Англомов-
ному інвестиційному глосарії» страхових бро-
керів визначено незалежними агентами, які 
представляють інтереси покупців, а не страхо-
вих компаній, і намагаються знайти для своїх 
клієнтів найкращий страховий поліс на основі 
методу порівняння [11].

Експертом у сфері законодавства і практики 
страхування визначає страхового брокера автор-
ський колектив «Словника-довідника термінів 
зі страхування та перестрахування» [12]. Згідно 
із науковою позицією учених, це професіонал, 

котрий повинен знати все можливе про страху-
вання, враховуючи те, що його знання повинні 
сприяти забезпеченню найкращих умов страху-
вання і розміру премії для принципала.

Ми розділяємо думку І.О. Манько щодо того, 
що основною перевагою брокера є його профе-
сійність, яка включає відповідну освіту, досвід 
діяльності на ринку, знання законодавства, 
специфіки оподаткування страхової діяльності 
та досвід роботи з сучасними страховими про-
дуктами [4, с. 344].

Та найбільше нам імпонує визначення тер-
міна «страховий брокер», подане Т.А. Ротовою 
у підручнику «Страхування» [13, с. 101]. Учена 
зауважує на тому, що хоча й страховий брокер 
у більшості випадків є уповноваженою особою 
покупця – страхувальника, згідно з усним чи 
письмовим узгодженням, як їхній представник 
чи консультант, він також є ніби дослідниць-
ким бюро страховика, оскільки вивчає дійсні і 
майбутні потреби страхувальників і розробляє 
нові види гарантій для клієнтів відповідно до 
їхнього фінансового рівня.

На основі проведеного теоретичного аналізу 
понять «страхове посередництво», «страховий 
агент», «страховий брокер» відзначимо, що у 
професійній діяльності страхових брокерів є 
такі подібні ознаки із страховими агентами, 
як: взаємодія з клієнтами страхових компаній, 
продаж страхових продуктів, врегулювання 
збитків у разі настання страхових випадків, 
надання інформації клієнтам страховиків щодо 
страхових полісів тощо. Та між цими посеред-
никами є і відмінності, зокрема, у їхньому 
юридичному статусі та у площині реалізації їх 
діяльності.

Так, страховий агент завжди зацікавлений 
у задоволенні інтересів тієї страхової компанії, 
з якою у нього укладено контракт, оскільки 
це забезпечує йому певний дохід. Страховий 
брокер більше зацікавлений у продажі клієн-
там страхових полісів стабільних та надійних 
страховиків, оскільки це забезпечує репутацію 
самому брокеру, якому платить комісію сам 
страхувальник. Відрізняє брокера від агента те, 
що він є незалежним від страховика, що також є 
гарантією того, що він, обираючи страхову ком-
панію для свого клієнта, керується виключно 
інтересами останнього. Страховий брокер має 
можливість виконувати свої функції та функції 
страхового агента. Страховий агент є співробіт-
ником страхової компанії, а страховий брокер 
виконує посередницькі функції, взаємодіючи з 
певною кількістю страховиків, страхувальни-
ків і фінансових установ.

Відзначимо і те, що страхові брокери не є 
конкурентами страховиків, а навіть, навпаки, 
вони сприяють залученню до їхніх страхових 
портфелів нових договорів, розширенню клі-
єнтської бази та збільшенню обсягів страхових 
операцій. За умови, що діяльність страхових 
посередників є чіткою, систематизованою та 
ефективною, страхові компанії мають змогу 
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володіти інформацією щодо попиту на пропо-
новані ними страхові послуги.

Значною перевагою та головною функціо-
нальною особливістю страхового брокера вважа-

ємо є те, що його діяльність є вигідною як для 
страхувальників і страхових компаній, так і для 
усього страхового ринку. По-перше, страхові 
брокери, керуючись конкретними потребами 

Рис. 1. Посередницька діяльність з укладання договорів страхування  
із страховиками-резидентами за 9 місяців 2015 року (тис. грн)

Джерело: розроблено автором на основі даних [14]

Рис. 2. Посередницька діяльність з укладання договорів страхування  
зі страховиками-нерезидентами за 9 місяців 2015 року (тис. грн)

Джерело: розроблено автором на основі даних [14]
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страхувальників, розробляють для них індиві-
дуальні програми управління ризиками, управ-
ляють ходом виконання страхових договорів, а 
також збитками у разі їх виникнення; аналізу-
ючи інформацію щодо різних страхових ком-
паній, які функціонують на страховому ринку 
надають повну і достовірну інформацію щодо 
пропонованих ними страхових послуг, допома-
гають клієнтам-страхувальникам зробити вибір 
на користь найбільш вигідної пропозиції щодо 
гарантії виплат. По-друге, страхові брокери 
допомагають надійним страховикам розвивати 
їхній бізнес, а також стимулюють страховиків 
працювати у напрямі покращення якості стра-
хових послуг, розширення їх асортименту, роз-
робки інноваційних продуктів орієнтованих на 
конкретні цільові аудиторії споживачів.

Таким чином, на основі вищеописаного 
можемо зробити висновок, що у сучасних умо-
вах, одночасно, організувати страховий захист 
споживачів із урахуванням не лише запитів 
та інтересів страхувальників, але й страхових 
організацій здатні лише професійні брокери.

Досліджуючи сучасні проблеми інфраструк-
тури страхового ринку України, О.В. Васильєв 
робить висновок, що страхове посередництво 
малорозвинуте [2, с. 207]. Результати прове-
деного нами аналізу даних поданих на офіцій-
ному сайті Національної комісій, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансо-
вих послуг, графічно зображені на рисунках 1 і 
2 підтверджують думку вченого саме у частині 
страхового брокерства.

Так, за аналізований період брокерами із стра-
ховиками-резидентами на користь страхуваль-
ників укладено 1 372 договори страхування на 
загальну суму страхових платежів – 74 196,6 тис. 
грн. З усієї кількості укладених страхових дого-
ворів 49% (674) – це договори за добровіль-
ними видами страхування, укладені на суму 
68104,9 тис. грн. Питома вага договорів страху-
вання життя у структурі добровільних – 39%.

У структурі усіх укладених договорів частка 
добровільних договорів страхування життя – 
19%. За обов’язковими видами страхування за 
допомогою страхових брокерів із страховиками-
резидентами укладено 698 договорів на загальну 
суму страхових платежів 3 652,8 тис. грн.

Із страховиками-нерезидентами, брокерами 
на користь страхувальників укладено лише 
19 договорів страхування на загальну суму 
страхових платежів 2 009,2 тис. грн, з яких 
11 – договори добровільного страхування майна 
на суму – 1 057,2 тис. грн та 8 – договори 
добровільного страхування відповідальності на 
суму – 952,0 тис. грн. За обов’язковими видами 
страхування за допомогою брокерів за аналізо-
ваний період не укладено жодного контракту.

Звичайно, дані показники є мізерними порів-
няно із кількістю укладених договорів страхо-
виками без страхових посередників та сумою 
отриманих страховими компаніями страхових 
платежів.

Висновки. Результати проведеного нами 
дослідження засвідчують наявність проблем 
щодо такого елементу інфраструктури стра-
хового ринку, як страхове брокерство. Дану 
ситуацію можна пояснити відсутністю держав-
ної концепції та програми створення інституту 
страхових посередників, ігноруванням ролі 
страхового брокера у підвищенні якості страхо-
вих послуг, низьким рівнем страхової культури 
населення, негативним відношенням суспіль-
ства до страхування в цілому і до посередни-
цтва безпосередньо.

Проблемним моментом є також і те, що стра-
хове посередництво в Україні, згідно із нормами 
діючих нормативно-правових актів, спрямоване 
на посилення захисту майнових інтересів лише 
підприємств, установ, організацій та грома-
дян під час отримання страхових послуг через 
страхових посередників [8], а з позиції західної 
практики страхове посередництво забезпечує 
економічні інтереси не лише страхувальників 
але й страховиків та сприяє реалізації страхо-
вих послуг, опосередковує, прискорює та полег-
шує укладання і здійснення страхових контр-
актів, зумовлює координацію дій учасників 
страхового ринку [15].

Окремі науковці відзначають і той факт, що у 
провідних країнах світу інститут страхового посе-
редництва позитивно впливає на ринок праці, 
зокрема, на появу більшої кількості робочих місць 
(штатних та позаштатних), сприяє зростанню 
рівня зайнятості населення, оскільки у цій сфері 
працює до 1-1,5% населення, включаючи неза-
лежних агентів, сумісників та учасників мереж 
багаторівневого маркетингу [6, с. 164]. Нині в 
Україні, як справедливо зауважує О.В. Кнейслер, 
страховому посередництву притаманні: низький 
рівень підготовки кадрового потенціалу, неповна 
інформаційна база та недосконале нормативно-
правове забезпечення [5, с. 223].

Дозволимо собі зауважити, що недосконале 
законодавство є основною проблемою, що не 
сприяє зростанню ролі страхового брокерства 
як каналу реалізації страхових продуктів, 
котрий може мати значний вплив на збалансо-
ваність інтересів страховиків і страхувальни-
ків. У цьому контексті необхідним є внесення 
змін у діючі нормативно-правові акти у частині 
таких питань, котрі стосуються: вимог щодо 
досвіду та відповідної кваліфікації страхового 
брокера; основних обов’язків та обмежень щодо 
діяльності страхових брокерів, які допустили 
порушення на ринку страхових послуг; поло-
жень, які пояснюють, що повинен робити бро-
кер при настанні суперечностей як із страхо-
вими компаніями так і з іншими брокерами та 
клієнтами; отримання винагороди страховими 
брокерами саме від страхових компаній, що є 
світовою практикою.

Виконання усіх вищеперелічених заходів 
забезпечить розвиток страхового посередництва 
як професійного інституту страхового ринку, 
котрий у свою чергу покращить взаємодію його 



849Глобальні та національні проблеми економіки

основних учасників та сприятиме залученню шир-
шого кола споживачів страхових послуг, спрос-
тить укладання і ведення договорів страхування, 
дасть змогу основну частину коштів страхових 
резервів інвестувати у фінансово-банківську 
систему нашої країни та забезпечить зростання 
частки страхового ринку у ВВП України.
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