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Таблиця 5
Результати розрахунку довірчих
інтервалів для показника Z
по вітчизняних ГЗК
Показник
Середнє значення показника Z
Табличне значення t-критерію Стьюдента
Середньоквадратичне відхилення
Кількість значень у вибірці

____________

Значення
1,6
3

Література: 1. Altman E. I. Financial Ratios, Discriminant Analysis
and the Prediction of Corporate Bankruptcy / E. I. Altman // Journal of
Finance. – 1968. – September. – Рр. 589–609. 2. Терещенко О. О.
Антикризове фінансове управління на підприємстві : монографія
/ О. О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 268 с.

0,4
25

Нижня межа довірчого інтервалу

1,36

Верхня межа довірчого інтервалу

1,84

Отже, ключ інтерпретації для запропонованої моделі прогнозування банкрутства за ініціативою афілійованих осіб має вигляд:
Z < 1,36
1,36 < Z < 1,60
1,60 < Z < 1,84
Z > 1,84

роту зобов’язань перед неафілійованими особами, при
яких цю процедуру доцільно розпочинати.

дуже висока ймовірність банкрутства (80 %);
висока імовірність (60 %);
можливе банкрутство (40 %);
дуже низька імовірність (20 %).

Ймовірність банкрутства була рівномірно розподілена по групах у діапазоні від 0 до 100 %.
Таким чином, ймовірність банкрутства за ініціативою афілійованих осіб зростає зі збільшенням періоду
обороту зобов’язань перед неафілійованими особами,
зменшенням частки зобов’язань перед афілійованими
особами та зменшенням коефіцієнта загальної ліквідності.
Модель (3) може бути використана для прогнозування
ймовірності банкрутства у майбутніх періодах діяльності
підприємства і особливо корисна для неафілійованих осіб.
У разі, якщо підприємство планує банкрутство за ініціативою афілійованих осіб, то за даною моделлю може бути
також проведено планування мінімальної частки зобов’язань перед афілійованими особами та коефіцієнта
загальної ліквідності, а також максимального періоду обо-
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ
ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ
Мужилівський В. В.

УДК 368.042

Наведено та проаналізовано сучасні тлумачення сутності категорії обов’язкового страхування. Узагальнено визначення терміна "обов’язкове страхування" різних
авторів, визначено найтиповіші підходи до його тлумачення. Сформульовано більш
чітке визначення поняття "обов’язкове страхування" шляхом використання морфологічної декомпозиції. Запропоновано уточнене формулювання змісту обов’язкового
страхування як економічної категорії в умовах переходу України до глобальної ринкової економіки.
Ключові слова: обов’язкове страхування, форма страхування, захист, превенція.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
Мужиливский В. В.

УДК 368.042

Приведены и проанализированы современные толкования сущности категории
обязательного страхования. Обобщено определение термина "обязательное страхование" разных авторов, определены наиболее типичные подходы к его толкованию.
Сформулировано более четкое определение понятия "обязательное страхование"
путем использования морфологической декомпозиции. Предложена уточненная формулировка содержания обязательного страхования как экономической категории в
условиях перехода Украины к глобальной рыночной экономике.
Ключевые слова: обязательное страхование, форма страхования, защита, превенция.

DEFINITION OF THE ESSENCE OF COMPULSORY INSURANCE
Muzhilivskiy V. V.

UDC 368.042

The article presents and analyzes the modern explanations of the compulsory
insurance’s category. The definition of "compulsory insurance" by different authors was
generalized, the most common approaches to the interpretation of this notion was defined.
The definition of "compulsory insurance" using the morphological decomposition was
formulated more explicitly. A revised formulation of the content of compulsory insurance as
an economic category in terms of Ukraine’s transition to a global market economy was
suggested.
Key words: compulsory insurance, a form of insurance, protection, prevention.
В умовах переходу України до глобальної ринкової
економіки значну актуальність набуває дослідження сутності обов’язкового страхування як економічної категорії.
Відсутність чіткого визначення поняття обов’язкового
страхування є фактором, що утворює проблему застосування цієї дефініції у страховій діяльності. Питання безвідмовного виконання обов’язкового страхування суб’єктами
страхових відносин залишається невирішеним, оскільки
відсутня системність законодавчих актів та не впроваджено дієвого механізму забезпечення страхового захисту
обов’язковими видами страхування.
Питання обов’язкового страхування в своїх працях
досліджували К. Воблий [1], В. Серебровський [2], А. Худяков [3], Базилевич В. Д. [4], Л. Рейтман [5], Т. Ротова [6],
О. Залєтов [7] та ін. Проте немає єдиної думки щодо змісту поняття "обов’язкове страхування" серед українських та
зарубіжних фахівців. У законодавчих та нормативноправових актах України також відсутнє однозначне тлумачення цього терміна. Проблема дефініції обовязкового
страхування потребує всебічного вивчення для зняття
термінологічних суперечностей.
Метою даної статті є визначення економічної сутності обов’язкового страхування та дефініції поняття
"обов’язкове страхування".
Поняття "обов’язкове страхування" (compulsory
insurance) з’явилося у XVIII столітті у низці німецьких князівств, у яких було введено державне обов’язкове страхування майна на випадок пожежі [7, с. 22].
У російській страховій практиці протипожежна діяльність земства застосовувалась на основі обов’язкового
земського страхування [1, с. 185–186]. В Україні з середи-

ни ХVІІІ ст., коли з’явилися страхові товариства і набуло
розвитку страхування майна від вогню, страхування
(ХІХ ст. – початок ХХ ст.) почало проводитися в обов’язковій
та добровільній формі переважною кількістю існуючих у ті
часи страхових товариств у містах та сільській місцевості
[8, с. 8]. У подальшому, приватне страхування розвивалося на підґрунті, підготовленому державним страхуванням.
Проблематика обов’язкового страхування завжди
привертала увагу вчених. Можна назвати низку імен вітчизняних науковців, які досліджували питання, пов’язані з
проблемами обов’язкового страхування: Фурман В. М. [9,
с. 20], Жабинець О. Й. [10, с. 3], В. Баранова [11, с. 12],
О. Рожко, Р. Рак [12, с. 35], Кучерівська С. С. [13, с. 35]
зазначали надмірну кількість видів обов’язкового страхування; Козьменко О. В. наголошує на проблемі обмеженої
кількості запроваджених видів обов’язкового страхування:
98 % ринку обов’язкового страхування припадає лише на
8 видів страхування [14, с.13], Барановський О. І. акцентує
увагу на тому, що визначені законодавством види
обов’язкового страхування прийняті поспішно, без належного соціально-економічного обґрунтування, майже 2/3
законодавчо визначених видів обов’язкового страхування
не мають необхідної нормативної бази [15].
Подібну точку зору висловлює Гаманкова О. О., яка
зазначає, що більше третини видів обов’язкового страхування, встановлених законодавством, є "непрацюючими".
Структура обов’язкового страхування за окремими видами
демонструє низьку потрібність та незначущість більшості
видів, які вважаються обов’язковими в Україні [16, с.174].
Законодавчо унормована вітчизняна класифікація страхування за формами проведення (з виділенням обов’язкового
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та добровільного страхування) не відповідає сучасному
рівню розвитку ринку страхових послуг України і ступеню
його інтеграції у світовий ринок [16, с. 24].
Водночас, і науковці, і експерти страхового ринку
наголошують на необхідності розробки окремих видів
страхування, що мають найбільше суспільне значення
[17 – 20].
Діючий устрій обов’язкового страхування в Україні
є суперечливим з точки зору дотримання страхових принципів та вибору тих видів страхування, суспільна значущість яких є вагомою та беззаперечною.
Основним недоліком нормативно-правової бази
українського страхового ринку є відсутність системності
існуючих законодавчих актів [21, с. 6].
Усі види обов’язкового державного страхування
визначені у Законі України "Про страхування". Однак значну частку норм правового механізму обов’язкового державного страхування складають норми підзаконного характеру, що значно ускладнює реалізацію зазначеного
правового механізму обов’язкового страхування [22, с. 6].
У практичному застосуванні разом із терміном
"обов’язкове страхування" використовуються терміни "державне обов’язкове страхування", "недержавне обов’язкове
страхування" [23].
Ототожнення таких категорій вносить невизначеність страхового законодавства та контролюючого і регулятивного впливу держави на ці види економічної діяльності.
К. Воблий виділяє дві галузі страхування – вільне
та примусове. Примусовий принцип цілком доречний там,
де інтереси загального блага, державна та суспільна користь вимагає цього [1, с. 32–33].
Деякі вчені акцентують увагу на правовому аспекті
визначення обов’язкового страхування, яке виникає на
вимогу закону і в силу закону, встановлюється з метою
захисту таких майнових інтересів, які з найбільшою повнотою та всебічністю можуть бути забезпечені виключно
державно-власним регулюванням [2, с. 25]. Тобто наголошено саме на можливості створення обов’язкового
страхування лише при наявності спеціальної вказівки закону про оформлення тих чи інших страхових відносин.
Окрім того, обов’язкове страхування повинне здійснюватись незалежно від того, бажає чи не бажає цього сам
страхувальник [3, с. 346].
Визначення Базилевича В. Д. [4, с. 95] характеризує зумовленість обов’язкового страхування ризиками,
пов’язаними з життям, здоров’ям, втратою працездатності
або з виникненням таких матеріальних збитків, які не можуть бути відшкодовані окремою особою. Він вважає, що
поділ страхування на добровільне та обов’язкове здійснюється за ступенем свободи волевиявлення страхувальника щодо потреб у страховому захисті.
На відміну від загальнообов’язкового державного
соціального страхування [24], обов’язковість участі в якому певними суб’єктами контролюється державою, закріплюється в законі та не залежить від волі застрахованих,
обов’язкове страхування здійснюється страховиками, які
отримали ліцензію [25] на право провадження конкретного
виду страхування. Тобто є ринкові відносини та відповідно
є волевиявлення страхувальника у виборі страхової компанії за запропонованими умовами.
Інші науковці при визначенні обов’язкового страхування наголошують саме на властивості даної економічної
категорії захищати соціальні цінності та інтереси суспільства [5; 6]. Зокрема, обов’язковість внесення відповідним
колом страхувальників фіксованих страхових платежів
встановлюється, коли необхідність відшкодування матеріальної шкоди або надання іншої грошової допомоги зачіпає інтереси не тільки конкретної потерпілої особи, а й
суспільні інтереси. Іншими словами, обов’язкова форма

страхування поширюється на пріоритетні об’єкти страхового захисту страхування, що мають значення для всього
суспільства [5, с. 42–43]. Тобто на відміну від наведених
вище підходів, йдеться про державні та суспільні механізми надання страхового захисту.
Міжнародне право і право більшості держав світу
під обов’язковим страхуванням визначає необхідність
захисту інтересів третіх осіб у випадку, коли їм завдано
шкоди. Тому, як правило, обов’язкова форма страхування
найбільш поширена у страхуванні відповідальності власників об’єктів підвищеної небезпеки [26, с. 42–43].
Для теоретичного узагальнення визначень різних
авторів терміна "обов’язкове страхування" проведено
морфологічну декомпозицію з метою визначення найтиповіших підходів до тлумачення цього поняття через використання ключових слів у його характеристиці. На основі
узагальнення численних наукових праць ряду вчених
морфологічна декомпозиція поняття "обов’язкове страхування" має такі складові компоненти: форма страхування
[2, с. 85; 7, с. 23, 33; 27, с. 492; 28, с. 26; 29, с. 304; 30,
с. 341; 31, с. 209; 32; 33, с. 57; 34, с. 37; 35, с. 69]; суспільні
інтереси [3, с. 346; 5, с. 42; 36, с. 43; 37, с. 212]; покриття,
захист [6, с. 44; 38; 39; 40, с. 232, 235; 41, с. 19; 42, с. 18];
відносини в силу закону [2, с. 318; 25, с. 7; 27, с. 55; 36,
с. 43; 43, с. 20; 44, с. 32; 45, с. 61; 46, с. 365; 47, с. 75; 48,
с. 46]; інструмент державного управління [37, с. 212; 49,
с. 31; 50, с. 63]; масовість, превенція [1, с. 15; 51, с. 83].
Сукупність морфологічних одиниць, що характеризують зміст терміна "обов’язкове страхування", є значною
мірою неоднорідною та створює нечіткість його визначення. Автори цілком справедливо наголошують на встановленні державою обов’язкової форми страхування, підґрунтям якої є страховий захист об’єктів, пов’язаний з інтересами як окремої потерпілої особи, так і усього суспільства.
Твердження, що обов’язкове страхування забезпечує захист від випадкових небезпек, що можуть завдати
шкоди й втрат у стратегічних масштабах у соціальноекономічних сферах, на думку автора, не відображає сутності обов’язкового страхування. Прикладом захищеності
інтересів населення України від дорожньо-транспортних
пригод та зниження важкості їх наслідків є впровадження
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Мільйони
страхувальників – власників наземних транспортних засобів – укладають зі страховиками договори обов’язкового
страхування цивільно-правової відповідальності з метою
забезпечення компенсації шкоди, заподіяної життю, здоров’ю
та майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної
пригоди. Тобто обов’язкове страхування вирішує свої
специфічні задачі і спрямоване на вирішення проблем, які
зачіпають інтереси не тільки конкретної потерпілої особи,
а й суспільні інтереси.
У розглянутих підходах недостатню увагу приділено такій вагомій економічній складовій обов’язкового страхування, як його вартість. Вартість обов’язкового страхування є невеликою порівняно з добровільними видами,
оскільки розміри страхових сум та максимальні розміри
страхових тарифів визначаються державою. Невисока
вартість страхового внеску обумовлюється тим, що
обов’язкове страхування має велике страхове поле, що
дозволяє мінімізувати отримання доходу страховиками
обмеженням витрат на ведення справи та максимальним
тарифом. Тобто, обов’язкове страхування переслідує інтереси загальної вигоди, а не цілі отримання прибутку.
Одночасно такий підхід, на перший погляд, суперечить
самій меті створення страхової компанії: задоволення
суспільних потреб і одержання прибутку. Однак з економічної та організаційної точки зору здійснення обов’язкових
видів страхування є цілком виправданим – страховики
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отримують широке охоплення страхуванням клієнтів
(страхувальників), що надає змогу в подальшому впровадити добровільні види страхування.
Важливим моментом ефективного впровадження
обов’язкових видів страхування є державний нагляд і контроль як гарантії права юридичних і фізичних осіб на страховий захист. Розглядаючи безпосередньо чинне законодавство про обов’язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів, слід зазначити, що згідно з ним посадові особи органів Державтоінспекції МВС України, що мають право здійснювати контроль за дотриманням правил дорожнього
руху, перевіряють документи водія транспортного засобу,
які підтверджують наявність чинного договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Тобто держава, захищаючи інтереси громадян та суб’єктів
підприємництва, забезпечує контроль за дотриманням
зобов’язань та повинна гарантувати реалізацію застрахованими громадянами своїх прав.
Таким чином, проаналізувавши викладені визначення відомих науковців, варто зазначити, що жодне з
формулювань, якими визначається категорія обов’язкового страхування, не є всебічним. Окрім того, відсутнє
єдине трактування обов’язкового страхування, яке могло б
поєднувати різні точки зори науковців. Відсутність відпрацьованого понятійного апарату породжує цілу низку проблем, серед яких проблеми розуміння та правильного
застосування дифініції обовязкового страхування, які супроводжують практичну діяльність вітчизняних страховиків, перешкоджають створенню ефективного страхового
законодавства та унеможливлюють ефективне державне
регулювання страхової галузі.
Економічна сутність обов’язкового страхування, на
думку автора, полягає в особливості його положення відносно інших видів страхування як фактора загальнодержавного значення, а також у необхідності забезпечення
захисту майнових інтересів громадян та суб’єктів підприємництва шляхом широкого охоплення найважливіших для
суспільства ризиків настання випадкових подій, що можуть призвести до втрат.
Аналіз вищезазначених підходів щодо трактування
"обов’язкового страхування" дозволив автору сформулювати таке визначення цього поняття.
Обов’язкове страхування – це форма страхування,
яка ґрунтується на законодавчо закріплених економічних
відносинах, що забезпечують захист соціально значущих
майнових інтересів держави та суспільства у разі настання страхових випадків за рахунок страхових платежів
страхувальників, мінімізують отримання прибутку страховиками та гарантують здійснення превентивних заходів і
страхових виплат, є дієвим інструментом державного регулювання економічних процесів.
Подальші дослідження будуть спрямовані на вдосконалення обов’язкового страхування в Україні, яке буде
досягнуто шляхом виявлення ознак, визначення та аналізу особливостей, що притаманні обов’язковому страхуванню. Доцільність глибшого вивчення основ обов’язкового страхування повинно позначитися на побудові ефективної системи впровадження цього виду страхування та
гарантування безпеки майнових інтересів фізичних та
юридичних осіб.
____________
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МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ
ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АГЕНТІВ
УДК 334.72:378

Ус Г. О.

Розглянуто методи та засоби управління знаннями у виробничій діяльності для
створення систем управління знаннями (СУЗ). Запропоновано підходи до побудови
архітектури СУЗ на основі моделювання представлення, здобуття, обміну, обробки,
моніторингу стану знань СУЗ як діяльності агентів (персоналу та інтелектуальних програмних агентів).
Ключові слова: знання, управління знаннями, архітектура СУЗ, агентні моделі в
СУЗ, комунікативні засоби СУЗ.
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