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Постановка проблеми. Процес пізнання стра-
хування потребує перегляду і експлікації тих ета-
лонів  і  ідеалів, методологічних  засад,  які  раніше 
сформувалися,  але  не  є  відповідними  до  сього-
дення.  Вивчення  теорії  страхування  має  ґрун-
туватися  на  визначенні  природи  та  змісту  стра-
хування  і  корелюватися  із  розвитком  сучасної 
наукової  дійсності.  Подальший  розвиток  теорії 
страхування потребує формування її осучасненої 
парадигми, що неможливо без чіткого визначення 
поняття «страхування» як наукової категорії. Тому 
сьогодні виникла необхідність у нових досліджен-
нях  природи  та  сутнісних  рис  страхування,  його 
взаємозв’язків  і  взаємозалежностей  з  іншими 
поняттями  та  реальною  ситуацією  в  страховій 
сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наукове  осмислення  теорії  страхування,  обґрун-
тування його теоретико-методологічних засад зна-
йшло своє відображення у значній кількості ґрун-
товних  праць,  починаючи  з  А.  Сміта,  К.  Маркса, 
А.  Вагнера,  К.  Воблого  і  закінчуючи  науковим 
доробком  сучасних  вітчизняних  та  зарубіжних 
науковців.  Зокрема,  дослідженню  еволюційного 
розвитку  теорії  страхування  та формування  його 
осучасненої  парадигми  приділені  наукові  праці 
таких знаних вітчизняних вчених як В. Базилевича, 
О. Василика, О. Гаманкової, В. Опаріна та інших. 
Серед  наукового  доробку  щодо  теоретико-мето-
дологічних проблем страхування слід виокремити 
праці  таких  зарубіжних  вчених  як  А.  Гвозденко, 
Ф.  Коньшина,  Л.  Рейтмана,  К.  Турбіної  та  інших. 
Проте,  сучасна  галузь  страхування  України  роз-
вивається  в  умовах  необхідності  її  докорінного 
реформування,  значного  впливу  екзогенних фак-
торів,  виникненням  безлічі  новітніх  проблем,  які 

потребують  вирішення.  Розв’язання  цих  питань 
можливе лише за умови ґрунтовного опрацювання 
теорії страхування і на цьому підґрунті формування 
осучасненої  парадигми  всієї  страхової  системи.

Постановка завдання. Метою  статті  є  тео-
ретичний  аналіз  розвитку  теорії  страхування, 
обґрунтування  економічної  природи,  змісту  та 
формулювання осучасненого визначення категорії 
«страхування». 

Викладення основного матеріалу дослі-
дження.  Еволюція  страхових  відносин  слугувала 
об’єктивною  основою  для формування  страхової 
науки та теорії. Водночас, частина сучасних про-
блем  у  страховій  сфері  пов’язана  із  недостатнім 
науковим  обґрунтуванням  теоретико-методо-
логічних  засад  соціально-економічної  природи 
і  змісту  страхування.  Відомі  економісти  страху-
вання як окремий напрям науки не досліджували, 
однак, зазначали важливість та необхідність його 
вивчення. Зокрема, А. Сміт у вагомій праці «Дослі-
дження природи і причини багатства народів» під-
тверджує  важливість  страхових  організацій,  «які 
забезпечують  значну  стійкість  достатку  окремих 
осіб, розподіляючи між багатьма людьми ті збитки, 
які  б  розорили  окрему  особу,  страхові  підприєм-
ства  полегшують  збитки  для  всього  суспільства» 
[1, с. 541-542.]. 

Знаний англійський вчений А. Маршалл у праці 
«Принципи економіксу» досліджував роль страху-
вання у мінімізації підприємницьких ризиків, акцен-
туючи  увагу  на  витратах.  Аналізуючи  загальні 
витрати  підприємства,  в  роботі  здійснено  акцент 
на витрати, які пов’язані із страхуванням. Зокрема 
вчений  зазначає, що  «якщо  збитки  від  пожеж  чи 
катастроф на морі, коли вони виникають, можуть 
бути дуже великими, тоді ці додаткові витрати вва-
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жаються виправданими почасти через торгові мір-
кування» [2, с. 397-398.].

Одне  із  головних  вчень  про  теорію  страху-
вання – це теорія страхового фонду, яку висунув К. 
Маркс у науковій праці «Капітал». Згідно із теорією 
страхового фонду  джерелом  його формування  є 
додаткова  вартість  –  єдина  частина  додаткової 
вартості та додаткового продукту, а отже і додат-
кової праці [3, с. 382.]. Головне призначення стра-
хового фонду – компенсація витрат, які виникли у 
процесі виробництва. Подальша еволюція науко-
вих  поглядів  на  теорію  страхування  виокремила 
амортизаційну теорію страхового фонду.

Основні  положення  цієї  теорії  сформулював 
А. Вагнер, який вважав, що страховий фонд,  так 
само  як  і  амортизаційний,  утворюється  через 
поступовий  перехід  частини  вартості  засобів 
виробництва  на  готовий  продукт.  Величина  вар-
тості, що  переходить  до  амортизаційного фонду, 
залежить від ступеня зношування основного капі-
талу,  а  тієї  частини  вартості,  що  переходить  до 
страхового фонду, від ступеня ризику його втрати. 
Тобто, джерелом формування страхового фонду є 
перенесена частина вартості. 

Отже, А. Вагнер став одним із перших відомих 
дослідників,  який  з  точки  зору  політекономії  та  у 
взаємозв’язку  із  державними  фінансами  вивчав 
теорію страхування. Висвітлення економічної при-
роди  страхування  та  ініціатива  запровадження 
державної страхової монополії знайшла своє відо-
браження у роботі А. Вагнера «Держава і страху-
вання» (1881 р.). Вчений дотримувався позиції, що 
страхування слід вивчати не як комерційний інсти-
тут,  а  як  «загальну  потребу»,  при  цьому  «інди-
відуальний  момент  відступає  назад,  соціаль-
ний – виступає вперед»  [4]. У роботі  «Фінансове 
господарство» (1883 р.) А. Вагнер вивів закон про 
постійно зростаючі державні потреби та довів, що 
причиною  такого  зростання  є  історично  обумов-
лене  постійне  розширення  соціальних  функцій 
держави. Відтак,  К. Маркс  і  А. Вагнер,  на  основі 
дослідження  джерел  формування  страхового 
фонду,  сформували  та  розвинули  теорії  страхо-
вого фонду – марксистську та амортизаційну, що 
сприяло  зародженню  та  еволюційному  розвитку 
теорії страхування. 

Значний внесок у розвиток теорії страхування 
внесли  українські  вчені,  зокрема, М.  Туган-Бара-
новський  у  ґрунтовній  праці  «Основи  політич-
ної  економії»  (1909 р.)  трактував  страхування як 
«своєрідний метод боротьби з тими випадковими 
нещастями,  які  вражають  не  одночасно  обширні 
групи  господарств,  а  окреме  господарство» 
[5, с. 354]. Страхову операцію М. Туган-Баранов-
ський  ідентифікує як один  із  видів мінової  угоди, 
тобто, на думку вченого, страхова премія обміню-
ється  на  право  отримання  значно  більшої  стра-
хової  суми,  при  умові  настання  страхової  події. 

Зокрема,  автор  зазначає  «страхувальник  анало-
гічний кредитору, застрахований – боржнику, і тому 
правдиве місце  загальної  теорії  страхування  –  у 
відділі обміну» [5, с. 360-361].

Ще одним видатним теоретиком страхування 
вважається  український  науковець  К.Г.  Воблий, 
який у праці «Основи економії страхування» (1915 
р.) [6, с. 10] трактує страхування як вид господар-
ської діяльності на основі солідарності та зворот-
ності, що має своєю ціллю покриття майбутньої 
потреби.  Вчений  визначає  місце  страхування  у 
системі політичної економії та зауважує, що час-
тина науковців відносить страхування до сфери 
обміну,  частина  –  до  споживання  або  розгляда-
ють  страхування  як  самостійний  розділ  політич-
ної економії, поряд с теоріями про виробництво, 
обіг,  розподіл  та  споживання.  Сам  К.  Воблий 
розглядав страхування з економічної  точки зору 
і  зазначав, що страхування є «важливим народ-
ногосподарським інститутом, котрий посідає своє 
особливе  місце  в  соціальному  господарстві  і 
величезним  чином  впливає  на  різноманітні  сто-
рони економічного життя»  [6, с. 32]. Вчений під-
креслює  економічне  значення  страхування  як 
для суб’єктів господарювання, так і для фізичних 
осіб: «людство для того, щоб захистити себе від 
пагубного  впливу  небезпек  в  економічному  від-
ношенні, створило особливий прийом боротьби з 
небезпеками, відомий під назвою «страхування» 
[6,  с.  10].  Академік  К.  Воблий  відносить  страху-
вання  до  сфери  розподілу  до  складу  якого  від-
носить вчення про доходи. 

Еволюційний розвиток теорії страхування знай-
шов своє втілення у наукових працях таких видат-
них  вчених  як В.  Райхер  [7,  с.  99],  В. Серебров-
ський [8, с. 4], О. Хаген [9, с. 5, 19], які вперше у 
теорії  страхового  права  запропонували  чіткий 
розподіл  страхування  на  приватне  страхування 
(Privatversicherung)  та  соціальне  страхування 
(Socialversicherung).  До  приватного  страхування 
вчені  віднесли  страхування  індивідуальних  гос-
подарств  та  окремих  осіб,  до  соціального  стра-
хування  –  обов’язкове  страхування  найманих 
працівників. Такий розподіл мав надзвичайно важ-
ливе значення у розвитку теорії страхування, так 
як відтоді страхування як економічне явище стало 
вивчатися за двома напрямами, – як приватне та 
як соціальне. 

Важливу  роль  у  розвитку  теорії  страхування 
відіграла  праця  «Основы  страхового  дела» 
(1906  р.)  А.  Манеса,  в  якій  автор  розвив  теорію 
приватного,  комерційного  страхування.  Вчений 
трактує  страхування  як  вид  економічної  перед-
бачуваності й одночасно організацією, яка ґрунту-
ється на взаємодопомозі [10, с. 13]. Автор поділяє 
страхування на приватне та соціальне, при цьому 
зазначає, що у полі його дослідження – приватне 
страхування , яке поділено на три групи: особисте 
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страхування;  страхування  майна  (транспортне 
страхування, вогневе, від градобою, від крадіжки); 
страхування  інтересів  (страхування  від  законної 
відповідальності, перестрахування). 

В  подальшому  теорія  страхування  поповню-
ється новими науковими надбаннями. Значимість 
чіткого визначення поняття «страхування» як нау-
кової категорії полягає у необхідності окреслити в 
ньому сутнісні риси і зв’язки з іншими поняттями, 
які виділяють його серед усіх інших, без яких цього 
поняття немає, а саме поняття застосовне для всіх 
чи абсолютної більшості явищ, подій чи суб’єктів 
суспільних  відносин  чи  об’єктів  матеріального 
світу,  що  відображаються  цією  науковою  катего-
рією  [11, c. 27]. Підхід,  запропонований А. Шихо-
вим до ідентифікації поняття «страхування» важко 
переоцінити,  так  як  від  дозволяє  усвідомити  не 
тільки  сутність  поняття,  але  й  його  специфічні 
відмінності,  взаємозв’язок  та  взаємозалежність  з 
іншими економічними категоріями.

Частина  вітчизняних  та  зарубіжних  науков-
ців  [12, с. 12; 13, с. 21; 14; 15; 16; 17], розкрива-
ючи економічну природу страхування, пов’язують 
його  з  процесом  формування  централізованих 
страхових фондів  і  їхнього  використання  на  від-
шкодування  збитків.  Теоретичне  обґрунтування 
існуючих  точок  зору щодо  розуміння  економічної 
природи страхування дало підстави вітчизняному 
досліднику О. Хавтуру [16] зробити висновок, що 
страхування  найбільш  доцільно  розглядати  як 
«вид  господарської  діяльності  спеціалізованих 
установ,  пов’язаної  із  формуванням  грошових 
фондів за рахунок сплати страхових внесків (пре-
мій,  платежів)  юридичними  і фізичними  особами 
з метою покриття їх майбутньої потреби у захисті 
інтересів у разі настання страхових випадків та з 
поповненням  цих  фондів  у  процесі  ефективного 
розміщення тимчасово вільних коштів».

Твердження академіка К. Воблого [6, с. 13, 27], 
що  «страхування  як  економічний  захід  захисту 
цілісності  майнового  фонду  має  розглядатися  у 
зв’язку з розподілом» та те, що «економічна катего-
рія страхування є частиною фінансів, її специфічні 
особливості  служать  об’єктивною  передумовою 
для включення страхових відносин як самостійної 
сфери у фінансову систему», відповідає й сучас-
ному  науковому  баченню  страхових  відносин  як 
перерозподільних. Однак,  значна частина вітчиз-
няних  та  зарубіжних  науковців  [18,  с.  17;  19;  20; 
21, с. 4; 22], на підставі того, що перерозподільні 
відносини пов’язані із рухом грошової форми вар-
тості, категорію «страхування» відносять до скла-
дової частини категорії «фінанси». 

Також розглядають страхування у складі фінан-
сів відомі українські вчені О. Василик [23, с. 288], 
В. Опарін [24, с. 98], О. Гаманкова [25], яка вважає, 
що «страхування виступає специфічною фінансо-
вою категорією».

У  науковій  літературі  існують  й  інші  підходи 
до  визначення  економічної  природи  та  сутності 
страхування. Має місце ставлення деяких вчених, 
до  страхування  як  до  економічної  категорії,  яка 
займає проміжне місце між фінансами і кредитом. 
Зокрема, Л. Ларіонова [26] визначає страхування 
як «надто специфічний продукт фінансово-кредит-
ної системи, який може нормально розвиватися  і 
давати великі прибутки державі лише за умов еко-
номічної  і  законодавчої  стабільності».  На  думку 
В. Дьяченка [27, с. 442-443], «…страхування – це 
галузь  особливих  грошових  відносин,  що  займа-
ють  проміжне місце між фінансами  і  кредитними 
відносинами».  У  знаній  науковій  праці  «Основы 
политической экономии» [28] автор зауважує, що 
«при  страховій  угоді  обмінюється  страхова  пре-
мія на право отримання, у майбутньому, при появі 
відомих умов, більш великої страхової суми – поді-
бно тому, як при кредиті обмінюється надання на 
час  капіталу  (послуг)  за  відому  винагороду  (про-
центи) у майбутньому. Страхувальник аналогічний 
кредитору, страховик – боржнику». Російський вче-
ний Є. Коломін [29] також підтримує позицію, щодо 
фінансово-кредитної сутності страхування  і наго-
лошує на тісному взаємозв’язку між страхуванням 
і кредитом.  Існує також точка зору, що нова роль 
страхових  компаній полягає в  тому, що вони все 
більше виконують функції спеціалізованих кредит-
них інститутів – опосередковано займаються кре-
дитування  певних  сфер  і  галузей  господарської 
діяльності [30, с. 40].

Висунута  рядом  науковців  гіпотеза щодо  ана-
логічності  страхування  із  кредитуванням  ґрунту-
ється на поверненні страхових платежів. Однак, це 
здійснюється далеко не при всіх видах та формах 
страхування, а також тільки по закінченні терміну 
дії  договору  страхування  (при  визначених  видах 
страхування  життя),  або  при  настанні  страхової 
події, яка є страховим ризиком за умовами дого-
вору страхування.

В  науковій  літературі  зустрічаються  й  інші 
думки  щодо  визначення  економічної  природи  та 
сутності страхування. Зокрема, на думку Т. Рото-
вой та А. Руденко [31, с. 22] «страхування – це сис-
тема  економічних  відносин…щодо  забезпечення 
захисту  майнових  інтересів…»,  в  інтерпретації 
М. Жарової [32], «страхування пов’язане з імовір-
нісним  рухом  грошової форми  вартості»  і  слугує 
«для  відшкодування  збитку,  завданими  різними 
несприятливими  випадковими  явищами  господа-
рюючим  суб’єктам…»,  з  позиції  П.  Нікольського 
[33], страхування – відкладання премії за ризик. 

Водночас,  із  еволюційним  розвитком  тео-
рії  страхування  сформувалася  наукова  думка, 
що  страхування  є  самостійною  фінансово-еко-
номічною  категорією.  Зокрема,  В.  Баранова 
[34,  с.  21-22]  зазначає, що «страхування,  порів-
няно  із  фінансами,  має  більш  обмежену  сферу 
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дії,  яка підлягає жорсткому регулюванню  з боку 
держави. Тому вважаємо, що категорія «страху-
вання»  має  підпорядкований  характер  відносно 
фінансів, але є самостійною категорією економіч-
них відносин, так як відображає специфічні відно-
сини та має свою сферу застосування». На думку 
Н. Грищенка,  [35,  с.  9-10],  об’єктивний характер 
процесу  страхування  виділяє  його  в  самостійну 
фінансову категорію поряд з фінансами  і креди-
том, що має низку притаманних їй особливостей. 
В.  Базилевич  зауважує,  що  «страхування  має 
такі  характеристики,  які  вирізняють  його,  виво-
дять за межі системи суто фінансових відносин» 
[36, с. 9]. А. Самойловський вважає, що страху-
вання,  «незважаючи  на  зовнішню  схожість,  не 
вміщується в рамки традиційного розуміння кате-
горії фінансів» [37, с. 6]. Професор Л. Нечипорук 
зазначає,  що  «в  усі  блоки  фінансів  як  системи 
економічних  відносин  (державні  фінанси,  кре-
дитну  систему,  фінанси  підприємств,  вторинний 
фінансовий ринок, міжнародні фінанси) органічно 
вписуються  страхові  відносини.  Виступаючи  у 
грошовій формі,  закріплюючи  ці  відносини юри-
дичними документами, страхування має риси, що 
з’єднують його з категоріями «фінанси» та «кре-
дит»,  і  водночас  виконує  характерні  тільки  для 
нього функції  та  тільки  йому  властиву  роль, що 
дозволяє  розглядати  страхування як  самостійну 
економічну категорію» [38, с. 11]. 

Таким чином, страхування – це система пере-
розподільних  фінансово-економічних  взаємовід-
носин щодо формування  та  використання  цільо-
вих страхових фондів з метою страхового захисту 
учасників цих відносин.

Висновки з проведеного дослідження. Уза-
гальнюючи наведені вище міркування щодо визна-
чення природи та змісту страхування, ми дійшли 
висновку, що страхування слід вважати економіч-
ною категорією, яка відноситься до сфери фінансів 
як  самостійна  категорія.  Водночас,  ідентифікація 
страхування  як  фінансово-економічної  катего-
рії повинна враховувати те, що сфера страхових 
відносин  значно  ширша,  ніж  тільки  комерційне 
страхування,  вона  включає  в  себе  і  державне 
соціальне  страхування.  Тому  досліджувати  стра-
хування необхідно з позиції системного підходу як 
цілісну фінансово-економічну категорію, яка вклю-
чає в себе усю сукупність відносин, які виникають 
у  сфері  комерційного  та державного  соціального 
страхування. 
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