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на отечественном перестраховочном рынке для улучшения динамики продаж перестраховочных услуг и активизации входящего перестрахования 
как инструмента привлечения средств в экономику государства.
Ключевые слова: перестрахование, рынок перестрахования, перестраховочный брокер, функции перестраховочного брокера
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 10. 
Татаріна Тетяна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри страхування Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана (03680, Україна, Київ, проспект Перемоги, 54/1)
Email:  tv.tatarina@yandex.ua
Третяк Катерина Володимирівна – аспірант кафедри страхування Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана 
(03680, Україна, Київ, проспект Перемоги, 54/1)
Email:  angelochek_shine@i.ua

УДК 368.029
Татарина Т. В., Третяк Е. В. Особенности функционирования  

перестраховочных брокеров на отечественном рынке  
перестрахования

Целью статьи является исследование особенностей функционирова-
ния перестраховочных брокеров в Украине, определение круга проблем в 
деятельности посредников и обоснование путей их решения. В статье 
рассмотрены организационные основы деятельности перестраховоч-
ных брокеров в Украине. Определена сущность понятия «перестрахо-
вочный брокер», его функциональные особенности в соответствии 
с  требованиями отечественной законодательной базы. Проведен об-
зор Государственного реестра страховых и перестраховочных броке-
ров и выявлены основные недостатки его информационной наполнен-
ности, которые не позволяют отслеживать работу брокеров и ана-
лизировать эффективность их деятельности. Исследованы основные 
показатели посреднической деятельности по заключению договоров 
перестрахования: количество страховых и перестраховочных брокеров 
по сравнению с общим количеством страховщиков и доля рынка пере-
страхования с привлечением брокеров. Проведен сравнительный анализ 
деятельности брокеров в разрезе поступлений премий по договорам 
перестрахования к резидентам и  нерезидентам для прогнозирования 
будущих тенденций в развитии отечественного рынка перестрахова-
ния. На основе проведенного анализа выявлен ряд проблем в деятель-
ности страховых и перестраховочных брокеров и обоснованы пути 
создания благоприятных условий для их функционирования на отече-
ственном перестраховочном рынке для улучшения динамики продаж 
перестраховочных услуг и активизации входящего перестрахования как 
инструмента привлечения средств в  экономику государства.
Ключевые слова: перестрахование, рынок перестрахования, перестра-
ховочный брокер, функции перестраховочного брокера
Рис.: 1. Табл.: 2. Библ.: 10. 

UDC 368.029
Tatarina T. V., Tretiak K. V. Characteristics  

of Operations of Reinsurance Brokers on the Domestic  
Reinsurance Market

The objective of the article consists in studying the characteristics of func-
tioning of reinsurance brokers in Ukraine, identifying the range of problems 
existing in operations of intermediaries and substantiating possible solu-
tions. The article focuses on the organizational framework for operations 
of reinsurance brokers in Ukraine. The essence of the notion «reinsurance 
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to the requirements of the domestic legal framework. A review of the State 
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Постановка проблеми та її зв'язок із важливими 
науковими та практичними завданнями. Нагальна по-
треба у зміцненні та стабільному функціонуванні страхо-
вого ринку як одного з важелів фінансової системи країни 
вимагає застосування дієвих засобів підтримки його роз-
витку. Ринок перестрахування як ефективна форма органі-
зації економічних відносин у страховому секторі економіки 
нашої країни допомагає перерозподіляти ризики страхо-
виків та налагоджувати фінансово-економічні зв’язки між 
суб’єктами ринкових відносин. Ефективне функціонування 
ринку перестрахування залежить від діяльності його учас-
ників. Важливе місце на ринку, крім основних його учасни-
ків, посідають перестрахові брокери, які активізують попит 
і пропозицію на перестрахові послуги, а також врегульову-
ють взаємини між перестрахувальниками і перестрахови-
ками для реалізації перестрахової послуги [1, с. 240]. Проте 
недостатній рівень розвитку посередницької діяльності 
на вітчизняному перестраховому ринку потребує погли-
бленого його дослідження: обґрунтування нормативно-
правового забезпечення, інформаційної наповненості та 
аналізу обсягів діяльності.

Аналіз останніх джерел та публікацій. Досліджен-
ня окремих аспектів посередницької діяльності на ринку 
перестрахування висвітлюються в наукових працях В. Ба-
зилевича, Н. Внукової, О. Гаманкової, Л. Горбач, О. Залє-
това, О. Кнейслер, О. Козьменко, А. Лайкова, С. Осадця, 
Т. Татаріної тощо. Водночас приділяється мало уваги на-
уковому вирішенню проблем посередників у сегменті пере-
страхування.

Формування мети і завдання дослідження. Метою 
статті є дослідження особливостей функціонування пере-
страхових брокерів в Україні, визначення кола проблем 
у діяльності посередників та обґрунтування шляхів їх ви-
рішення. Відповідно до поставленої мети необхідно вирі-
шити такі завдання:

дослідити організаційні основи діяльності пере- 
страхових брокерів відповідно до вимог вітчизня-
ного чинного законодавства;
оцінити основні показники діяльності перестра- 
хових брокерів;
виявити недоліки діяльності брокерів в Україні та  
запропонувати шляхи їх можливого подолання 
задля покращення динаміки продажу перестрахо-
вих продуктів та стабільного розвитку вітчизня-
ного ринку перестрахування.

Виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
В Україні посередницька діяльність з укладання договорів 
перестрахування згідно з чинним законодавством може 
здійснюватися за участі:

1. Вітчизняних перестрахових брокерів;
2. Постійних представництв перестрахових брокерів-

нерезидентів.
Діяльність перестрахових брокерів регулюється За-

коном України «Про страхування», постановами Кабінету 
Міністрів України, а також розпорядженнями Нацкомфін-
послуг.

В Законі України «Про страхування» окрема стаття 
присвячена посередницькій діяльності у сфері страхуван-
ня. У цій статті наводяться положення про можливість 
функціонування в Україні таких посередників як перестра-
хові брокери та необхідність їх реєстрації.

Перестрахові брокери – юридичні особи, які здій-
снюють за винагороду посередницьку діяльність у пере-
страхуванні від свого імені на підставі брокерської угоди зі 
страховиком, який має потребу у перестрахуванні як пере-
страхувальник [2].

Згідно із Законом України «Про страхування» посе-
редницька діяльність перестрахових брокерів у перестра-
хуванні здійснюється як виключний вид діяльності і  може 
включати консультування, експертно-інформаційні по-
слуги, роботу, пов’язану з підготовкою, укладанням та 
виконанням (супроводом) договорів перестрахування, 
в тому числі щодо врегулювання збитків у частині одер-
жання та перерахування страхових премій, страхових ви-
плат та відшкодувань за угодою відповідно із перестраху-
вальником, інші посередницькі послуги у перестрахуванні 
за переліком, встановленим Уповноваженим органом на-
гляду [2]. 

Якість посередницької діяльності суттєво впливає 
на головні тенденції перестрахового ринку: його функ-
ціонування та розвиток. Ми погоджуємося з думкою  
О. В. Кнейслер про виділення таких організаційно-право- 
вих та функціональних особливостей перестрахових бро-
керів. По-перше, перестраховими брокерами можуть бути 
виключно юридичні особи, зареєстровані в установле-
ному порядку. По-друге, посередницька діяльність пере-
страхових брокерів спрямована на задоволення потреб 
страховиків у перестрахуванні як перестрахувальників. 
По-третє, перестраховий брокер забезпечує формування 
перестрахувальних відносин між учасниками вітчизняного 
і зарубіжного ринків перестрахування, сприяє підвищенню 
інтенсифікації фінансових потоків за перестрахувальними 
операціями між окремими країнами [3, с. 226 – 228]. Допо-
внити організаційно-правові особливості посередницької 
діяльності у перестрахуванні слід ще однією:  вітчизняне 
законодавство дозволяє здійснення страхової і перестра-
хової діяльності однією юридичною особою – брокером, але 
за умов, що ним виконуються всі законодавчі вимоги щодо 
здійснення цих видів діяльності.
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Порядок реєстрації перестрахових брокерів (за ви-
нятком перестрахових брокерів-нерезидентів) визначаєть-
ся Уповноваженим органом нагляду [2]. В Положенні про 
реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення 
державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, 
затвердженого Розпорядженням Державної комісії з ре-
гулювання ринків фінансових послуг від 28.05.2004 № 736, 
встановлено вимоги до перестрахових брокерів під час про-
вадження посередницької діяльності у перестрахуванні  [4]:

наявність знань та кваліфікації керівників юри- 
дичних осіб, що мають намір провадити посеред-
ницьку діяльність у перестрахуванні, які мають 
бути підтверджені свідоцтвом (сертифікатом) 
установленого зразка;
забезпечення гарантії щодо професійної відпо- 
відальності, відповідно до вимог, установлених 
чинним законодавством України;
інші вимоги, передбачені чинним законодавством  
України. 

Крім цього, для здійснення такої посередницької ді-
яльності потрібно отримати свідоцтво про внесення до Дер-
жавного реєстру страхових та перестрахових брокерів. Для 
отримання свідоцтва брокер має подати до Нацкомфінпос-
луг такі документи у паперовій та електронній формі [4]:

заяву про внесення інформації до державного реє- 
стру страхових та перестрахових брокерів;
друковану сторінку з веб-сайту Єдиного держав- 
ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців з інформацією про заявника, завізо-
вану його керівником;
копію кваліфікаційного документа, який отрима- 
ний у порядку, установленому Нацкомфінпослуг, 
про одержання професійних знань, що відповіда-
ють базовому рівню кваліфікації перестрахового 
брокера, виданого керівнику юридичної особи, 
що має намір провадити брокерську діяльність на 
страховому ринку, засвідчену в установленому за-
конодавством порядку;
економічне обґрунтування запланованої посеред- 
ницької діяльності перестрахового брокера.

Щодо останнього документа, то до нього цим По-
ложенням про реєстрацію також висуваються конкретні 
вимоги. Економічне обґрунтування запланованої посеред-
ницької діяльності перестрахового брокера повинно міс-
тити такі елементи [4]:

загальну характеристику перестрахового брокера  
(повне та скорочене найменування, коли і де про-
ведена державна реєстрація та перереєстрація, 
номер та дату видачі свідоцтва (сертифіката), що 
підтверджує наявність знань та кваліфікації керів-
ників юридичних осіб, місцезнаходження, інфор-
мацію про забезпечення приміщеннями, оргтехні-
кою, зв’язком та персоналом);
огляд стану посередницьких послуг у регіонах  
і сферах діяльності перестрахового брокера (оцін-
ка загальної кількості об’єктів страхування, кон-
курентності страхового середовища, сегментів 
ринку, які планує охопити перестраховий брокер, 
інші характеристики стану і перспектив діяльнос-
ті перестрахового брокера);

стратегію маркетингу; 
організаційну структуру перестрахового брокера  
та перспективи її розвитку. Юридичне та аудитор-
ське забезпечення діяльності перестрахового бро-
кера, що передбачає наявність відповідних струк-
тур у його складі або укладених відповідних угод 
на юридичне та аудиторське обслуговування.

Перестрахові брокери-нерезиденти зобов’язані 
письмово повідомити Нацкомфінпослуг за встановле-
ною ним формою про намір здійснювати діяльність на 
території України. Нацкомфінпослуг оприлюднює в три-
денний термін зазначену інформацію на своїй офіційній 
веб-сторінці в Інтернеті та в друкованих засобах масової 
інформації [2].

У разі створення перестраховим брокером відокрем-
леного підрозділу, який надаватиме посередницькі послуги 
у сфері страхування, перестраховий брокер зобов’язаний 
повідомити Нацкомфінпослуг та подати заяву про внесен-
ня інформації про відокремлений підрозділ перестрахового 
брокера до Державного реєстру страхових та перестрахових 
брокерів (Реєстр). Наявність такої заяви з даними про кож-
ний відокремлений підрозділ та внесення інформації про 
відокремлений підрозділ до Реєстру є обов’язковою умовою 
надання перестраховим брокером посередницьких послуг у 
сфері страхування через такий відокремлений підрозділ [4].

Державний реєстр страхових та перестрахових бро-
керів розміщується на офіційній веб-сторінці Нацкомфін-
послуг в Інтернеті. За кожним брокером вноситься наступ-
на інформація:

назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по  
батькові громадянина-підприємця;
юридична адреса брокера; 
код ЄДРПОУ; 
прізвище, ім’я та по батькові керівника; 
реєстраційний номер за ДР (або номер свідо- 
цтва);
телефони. 

Реєстр дає можливість контролювати загальну кіль-
кість брокерів, що працюють на ринку страхування та пе-
рестрахування, та забезпечує необхідною інформацією по-
тенційних клієнтів щодо контактної інформації про них. 
В той же час, більш детальна інформація, яка характери-
зує результативність брокерів, є недоступною. По-перше, 
з наведеного переліку не зрозуміло, чим конкретно за-
ймаються брокери: наданням посередницької діяльності 
зі страхування або перестрахування. Це перестрахові бро-
кери чи постійні представництва перестрахових брокерів-
нерезидентів. Отже, отримати інформацію принаймні 
про кількість саме перестрахових брокерів, що працюють 
в Україні, неможливо. По-друге, реєстр не містить інфор-
мації про офіційні веб-сторінки наведених брокерів в Ін-
тернеті. Відповідно залишається незрозумілим, як отри-
мати додаткову інформацію про таких брокерів. По-третє, 
відсутня інформація про виконання такими брокерами 
вимог чинного законодавства та своїх зобов’язань перед 
клієнтами. Реєстр оновлюється раз на квартал, тому звідти 
можна почерпнути інформацію: залишається цей брокер 
у реєстрі чи, можливо, прийнято рішення про анулювання 
його свідоцтва про реєстрацію до кінця кожного наступно-
го кварталу.
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Також необхідно відмітити, що повністю відсутня 
інформація про обсяги діяльності перестрахових брокерів, 
перелік перестраховиків, з якими вони співпрацюють, лише 
деякі надають інформацію, за якими видами страхування 
перестраховуються ризики за допомогою посередників. 
Через це зробити адекватний аналіз діяльності посередни-
ків у сегменті перестрахування досить складно.

Відкритість фінансової звітності, складеної за між-
народними стандартами, яку страхові та/або перестрахові 
брокери подають до Нацкомфінпослуг відповідно до затвер-
дженого Розпорядження Державної комісії з регулювання 

ринків фінансових послуг від 04.08.2005 р. Порядок скла-
дання та подання звітності страхових та/або перестрахових 
брокерів [5], сприятиме впорядкуванню посередницької ді-
яльності на українському ринку перестрахування.

Для відстеження тенденцій розвитку дуже важливо-
го для існування ринкових відносин інституту страхових 
та перестрахових брокерів, проаналізуємо, насамперед, 
кількість страхових та перестрахових брокерів в Україні 
і порівняємо із загальною кількістю страховиків для ви-
значення частки ринку, яка обслуговується брокерами  
(рис. 1).

Рис. 1. Співвідношення між кількістю страхових (перестрахових) брокерів та страхових компаній України  за 2005 – 2013 рр.

Джерело: складено авторами за даними [6; 7; 8]
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За статистичними даними рис. 1 можна зробити ви-
сновок про поступове зменшення кількості страхових (пе-
рестрахових) брокерів з 75 у 2005 р. до 56 у 2013 р., при 
чому мінімальна їх кількість була зареєстрована у 2008 – 
2009 рр. – 57 та у 2013 р. – 56. Це пояснюється проявами 
фінансової кризи кінця 2008 року та загостренням фінан-
сової, економічної та політичної ситуації в Україні, почина-
ючи з останньої декади 2013 р. Все це суттєво вплинуло на 
погіршення результатів діяльності всіх учасників фінансо-
вого ринку, серед яких не виключенням став і вітчизняний 
страховий ринок. Зниження платоспроможності населення 
прямо пропорційно вплинуло на зменшення зацікавленос-
ті громадян та юридичних осіб в укладанні договорів стра-
хування, скорочення обсягу валових премій і, як наслідок, 
зниження привабливості перестрахування на страховому 
ринку України для нерезидентів, у тому числі і брокерів. 
Зростання кількості брокерів до 60 у 2010 – 2012 рр. свід-
чить про зміцнення довіри до українського ринку пере-
страхування в період виходу з кризи, і це є позитивною 
тенденцією. Проте, станом на 01.10.2014 р., відповідно до 
Державного реєстру, кількість страхових та перестрахових 
брокерів в Україні склала 51 [8], що є найменшим показ-
ником протягом останнього десятиріччя. За таким показ-
ником як співвідношення кількості страхових компаній до 
страхових (перестрахових) брокерів Україна характеризу-
ється негативною тенденцією. Протягом 2005 – 2014 рр. 
один брокер обслуговував у середньому 7 страховиків, тоді 

як у розвинених країнах навпаки – мінімум 7 брокерів при-
падає на одну компанію.

Крім цього, Нацкомфінпослуг України на своїй офі-
ційній веб-сторінці в Інтернеті веде перелік страхових  
та/або перестрахових брокерів-нерезидентів, які повідоми-
ли про намір здійснювати діяльність на території України. 

Перевагою такої інформації є наявність основних 
напрямків діяльності цих брокерів. Поділити страхових  
та/або перестрахових брокерів-нерезидентів можна на 2 
групи:

брокери-нерезиденти, які займаються виключно  
наданням посередницьких послуг у перестраху-
ванні;
брокери-нерезиденти, які займаються наданням  
посередницьких послуг у страхуванні та пере-
страхуванні.

Можна відмітити, що в останні роки брокери-не-
резиденти не бажають обмежувати свою діяльність тільки 
наданням посередницьких послуг у перестрахуванні. Зви-
чайно, ширший перелік основних напрямів діяльності бро-
керів дає їм більше можливостей у майбутньому. Проте, 
чи здійснюють одночасно свою посередницьку діяльність 
у страхуванні і перестрахуванні, які результати їх діяльно-
сті, визначити не можливо у зв’язку з відсутністю відповід-
них статистичних даних.

Досліджуючи діяльність брокерів, доцільно про-
аналізувати укладання ними договорів перестрахування 
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на внутрішньому та міжнародних ринках. У табл. 1 на-
ведено динаміку укладання договорів перестрахування 
з  перестраховиками-резидентами за участі перестрахових 
брокерів протягом 2009 – 2013 рр.

Аналіз статистичних даних табл. 1 показує падін-
ня на внутрішньому ринку кількості договорів перестра-
хування, укладених за участю перестрахових брокерів, 
з 176 у 2009 р. до 88 у 2013 р. Інші показники цю тенден-
цію підтверджують: зменшився обсяг премій, отриманих 
перестраховиками-резидентами, з 35432,7 тис. грн у 2009 р. 
до 5593,9 тис. грн у 2013 р. на 29838,8 тис. грн або на 84,2 %, 

відповідно зменшився і розмір середньої перестрахової 
премії з 201,3 тис. грн у 2009 р. до 63,6 тис. грн у 2013 р. на 
137,7 тис. грн або на 68,4 %. Результати дослідження від-
повідають загальним тенденціям, які склалися на вітчизня-
ному ринку відносно значного падіння внутрішнього пере-
страхування. У 2013 році спостерігаємо незначне збільшен-
ня обсягів перестрахової премії і розміру середньої премії 
на один договір. Водночас в 2013 році знижується кількість 
укладених договорів, що свідчить тільки про збільшення 
розмірів страхових сум за об’єктами, котрі перестрахову-
ють брокери.

Таблиця 1

Динаміка укладання договорів перестрахування з перестраховиками-резидентами за участю брокерів за 2009 – 2013 рр.

№ 
з/п Показник

Роки

2009 2010 2011 2012 2013

1 кількість укладених договорів, шт. 176 177 140 122 88

2 Перестрахові премії, тис. грн 35 432,7 12 515,4 12 351,3 4 859,7 5 593,9

3 Середній розмір перестрахової премії, тис. грн 201,3 70,7 88,2 39,8 63,6

4 Страхові виплати, тис. грн 369,4 162,1 0,0 0,0 15959,2

5 рівень виплат, % 1,0 1,3 0,0 0,0 285,3

6 комісійна винагорода, тис. грн 734,4 1073,2 1012,9 989,3 598,4

7 частка комісійної винагороди, % 2,1 8,6 8,2 20,4 10,7

Джерело: складено авторами за даними [9]

Таблиця 2 

Динаміка укладання договорів перестрахування з перестраховиками-нерезидентами за участю брокерів  
за 2009 – 2013 рр.

№ з/п Показник
Роки

2009 2010 2011 2012 2013

1 кількість укладених договорів, шт. 320 283 269 348 408

2 Перестрахові премії, тис. грн 264 823,0 215 696,3 255 568,8 364 046,2 422 518,2

3 Середній розмір перестрахової 
премії, тис. грн 827,6 762,2 950,1 1 046,1 1 035,6

4 Страхові виплати, тис. грн 30 402,6 84 791,1 59 686,2 27 288,6 20 391,3

5 рівень виплат, % 11,5 39,3 23,4 7,5 4,8

6 комісійна винагорода, тис. грн 11 258,4 8 946,8 18 191,9 14 624,3 16 560,0

7 частка комісійної винагороди, % 4,3 4,1 7,1 4,0 4,0

Джерело: складено авторами за даними [9]

Якщо порівняти кількість укладених договорів пере-
страхування та обсяги отриманих премій перестраховиками-
резидентами та перестраховиками-нерезидентами, то 
можна зробити висновок про значне переважання інозем-
них партнерів. Це дозволяє зробити висновок про значну 
зацікавленість перестрахових брокерів у перестрахуванні 
саме за кордоном (представництва іноземних брокерів), 
а  також про використання внутрішнього перестрахування 
в Україні в цілях оптимізації оподаткування та «схемних» 
операціях. Це також підтверджують дані щодо страхових 
виплат, компенсованих перестраховиками-резидентами, 
які 2 роки (2011 – 2012 рр.) знаходилися на рівні нуля, що 
пов’язано з особливостями оподаткування виплат з пере-
страхування. 

У табл. 2 наведено динаміку укладання договорів 
перестрахування з перестраховиками-нерезидентами за 
участю перестрахових брокерів протягом 2009 – 2013 рр.

Аналіз статистичних даних табл. 2 свідчить про 
зростання обсягів посередницької діяльності з пере-
страховиками-нерезидентами. Збільшується кількість 
договорів перестрахування, укладених за участю пере-
страхових брокерів, з 320 у 2009 р. до 408 у 2013 р. Інші 
показники цю тенденцію підтверджують: збільшився об-
сяг премій, отриманих перестраховиками-нерезидентами, 
з 264823,0 тис. грн у 2009 р. до 422518,2 тис. грн у 2013 р. 
на 157695,2 тис. грн або на 159,5 %, відповідно збільшив-
ся і розмір середньої перестрахової премії з 827,6 тис. грн 
у  2009 р. до 1035,6 тис. грн у 2013 р. на 208,0 тис. грн або на 
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125,1 %. Такі тенденції на цьому сегменті ринку перестраху-
вання свідчать про постійне зростання попиту на якісний 
та надійний перестраховий захист за кордоном у провідних 
перестраховиків-нерезидентів. Це підтверджують постійні 
виплати з боку перестраховиків-нерезидентів і коливання 
рівня виплат на рівні 10 – 40 %.

Також слід зазначити цікаву тенденцію, що незва-
жаючи на менший розмір комісійної винагороди у пере - 
страховиків-нерезидентів (4 – 7 %) на відміну від 

Таблиця 3

Частка премій, переданих у перестрахування за участю брокерів за 2009 – 2013 рр.

№ 
з/п Показник

Роки

2009 2010 2011 2012 2013

1 обсяги сплаченої перестрахової 
премії, млн грн 8888,4 10745,2 5906,2 2522,8 8744,8

2
обсяги премії, сплаченої 
перестраховикам-резидентам за уча-
стю брокерів, млн грн

35,4 12,5 12,4 4,9 5,6

3
обсяги премії, сплаченої 
перестраховикам-нерезидентам за 
участі брокерів, млн грн

264,8 215,7 255,6 364,0 422,5

4
частка премій, сплачених 
перестраховикам-резидентам за уча-
стю брокерів, %

0,40 0,11 0,21 0,19 0,07

5
частка премій, сплачених 
перестраховикам-нерезидентам за 
участю брокерів, %

2,98 2,01 4,33 14,43 4,83

6 частка премій, сплачених перестра-
ховикам за участю брокерів, % 3,38 2,12 4,54 14,62 4,90

Джерело: розраховано авторами за даними [7; 9]

Висновки і перспективи подальших досліджень 
у  даному напрямку.

Підсумовуючи результати проведеного дослідження, 
можна зробити такі висновки і пропозиції:

1. Посередницька діяльність на ринку перестраху-
вання є необхідним засобом активізації вітчизняного рин-
ку перестрахування та його інтеграції у світовий ринок пе-
рестрахування, оскільки:

допомагає його учасникам обирати найоптималь- 
ніші пропозиції щодо формування додаткових га-
рантій виконання страхових зобов’язань;
зміцнює партнерські відносини та довіру між пе- 
рестрахувальником та перестраховиком;
сприяє покращенню якості та динаміки продажу  
перестрахових послуг;
підтримує сприятливе конкурентне середовище  
на ринку перестрахування.

2. На вітчизняному перестраховому ринку інститут 
перестрахових посередників займає невелику нішу, а пере-
страхові відносини їхні учасники організовують переважно 
без участі перестрахових брокерів. Незначна участь пере-
страхових брокерів у процесі укладання договорів пере-
страхування пояснюється такими причинами:

великою кількістю страхових компаній на ринку, що  
перешкоджає розвитку інституту посередництва;

перестраховиків-резидентів (сягала навіть 20 %), за раху-
нок значно більших ризиків, які передаються у перестра-
хування за кордон, в абсолютних розмірах комісія у пере-
страховиків-нерезидентів склала 16560,0 тис. грн у 2013 р. 
на відміну від перестраховиків-резидентів – 598,4 тис. грн 
у 2013 р.

У табл. 3 наведено розрахунки частки премій, пере-
даних у перестрахування за участю посередників протягом 
2009 – 2013 рр.

Аналіз статистичних даних табл. 3 свідчить про не-
значну роль страхових брокерів при укладанні договорів 
перестрахування. Така тенденція зберігається протягом 
всього періоду 2009 – 2013 рр. і частка премій, сплачених 
перестраховикам за участю брокерів складала від 3,38 % 
(2009 р.) до 4,9 % (2013 р.). 2012 р. відрізняється різким 
зростанням частки премій, сплачених перестраховикам за 
участю брокерів до 14,62 %. Подібна ситуація на ринку по-
яснюється законодавчими змінами – введенням в дію По-
даткового кодексу України, норми якого змінювали поря-
док нарахування податку на прибуток. У зв’язку з цим ри-
нок відреагував скороченням операцій по передачі премій 
у перестрахування перестраховикам-резидентам в цілому 
та за участю брокерів.

Проведений аналіз свідчить також про те, що страхо-
вики, які укладають договори перестрахування із нерези-
дентами, частіше користуються послугами брокерів 2,98 % 
(2009 р.), на противагу операцій із укладання договорів 
перестрахування з резидентами за участю посередників – 
0,4 % (2009 р.). Така ж ситуація спостерігається і протягом 
наступних років: 2,01 % та 0,12 % відповідно в 2010 р., 4,33 % 
та 0,21 % у 2011 р., 14,43 % та 0,19 % у 2011 р. та 4,83 % та 
0,06 % у 2013 р. 
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економіка та управління національним господарством

зростанням вартості послуг з перестрахування на  
величину комісійної винагороди перестрахових 
брокерів в умовах нестійкої економічної та полі-
тичної ситуації;
змінами в оподаткуванні перестрахових операцій,  
котрі не стільки упорядковують перестрахову ді-
яльність, скільки заважають її повноцінному роз-
витку;
використанням страховиками послуг пере- 
страхових посередників в основному при ви-
ході на міжнародний ринок, адже не всі вітчиз-
няні компанії мають налагоджені прямі зв’язки 
з перестраховиками-нерезидентами, тоді як 
в Україні страховики укладають договори пере-
страхування за мінімальної участі посередників.

3. Створити належні умови для розвитку посеред-
ництва на ринку перестрахування можна за допомогою на-
ступних заходів: унормування положень законодавчої бази 
та усунення недоліків, котрі заважають отриманню довід-
кової і необхідної статистичної інформації щодо діяльності 
посередників; запровадити страхування професійної від-
повідальності страхових і перестрахових брокерів як це іс-
нує у розвинених країнах; приведення норм вітчизняного 
законодавства, котре регулює їх діяльність, у відповідність 
до світових стандартів та рекомендацій ЄС.

Ці заходи покликані забезпечити повноцінний роз-
виток посередництва, активізувати ринок перестрахуван-
ня в Україні та наблизити його до світового ринку пере-
страхування.
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