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Актуальність дослідження. Побудова ринкової моделі економіки, відновлення приватних засад у 

господарюванні і формування  приватного підприємництва зумовили посилення уваги  до інституту  
страхування та правової  сфери інтересів осіб від руйнівної дії нещасних випадків, несприятливих змін 
ринкової кон’юктури тощо. Сьогодні кожен громадянин прагне захистити  себе від можливих небезпек та 
ризиків, одним з таких способів захисту є страховий захист, що пропонують страхові компанії. Звернувшись 
до  страхової компанії, страхувальник укладає договір страхування, який є правовим документом, що  
опосередковує  процес надання страхової послуги страховиком страхувальнику. У зв’язку з цим зупинимо 
увагу на основних умовах та ознаках договору страхування.  

Огляд останніх досліджень і публікацій.Теоретичною основою даної статті є праці вітчизняних та 
зарубіжних фахівців у галузі цивільного права, римського приватного права, загальної теорії права М.М. 
Агаркова, С.І. Аскназія, М.І. Брагінського, Є.М. Білоусова, С.І. Братуся, Є.В. Васьковського, О.В. 
Венедиктова,  В.В. Вітрянського, К.О. Граве, В.П.  Грибанова, О.С. Іоффе, О.О. Красавчикова, В.В. Луця, 
М.І. Матузова, Д.І. Мейера, І.Б. Новіцького, І.Й Пучковської, К.І. Скловського, С.Я. Сорокіна,  Е.О. 
Суханова, Ю.К. Толстого, Р.Й. Халфіної, Є.О. Харитонова, Г.Ф. Шершеневича, Р.Б. Шишки, Ф.Ф. 
Шпанагеля, Я.О. Чапічадзе, В.П. Янішена. та інших.   

Правові питання майнового страхування в економічних зв’язках радянського періоду частково 
висвітлювалися: Є.Н. Гендзехадзе, К.О. Граве, Л.А. Лунцем, О.С. Іоффе, В.К. Райхером, В.І. Серебровським, 
В.М. Яковлєвим та ін. Значний внесок у розв’язання проблем страхових правовідносин був зроблений М.Я. 
Шиміновою, В.В. Аленичевим, Д.А. Петровим, Є.О. Сухановим. В останні роки відчувається значна 
зацікавленість українських вчених-правознавців правовими проблемами страхових правовідносин. Аналізу 
страхових правовідносин присвячені праці.  

Мета статті –  розкрити поняття, ознаки та особливості страхового договору, а також дослідити 
правову природу договору страхування. 

Викладення основного матеріалу. Розвиток суспiльства та конкуренцiя на ринку страхування 
призвели до створення якісно нових страхових продуктiв, що, в свою чергу, спричинило на практицi 
розробку нових дoгoвopiв страхування та необxiднicть їх врегулювання на законодавчому piвні. У 
юридичнiй лiтературi зазначається, що такий договiр виконує дві функцii. По-перше, цей договiр – підстава 
для виникнення, змiни чи припинення зобов’язань (п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України)[1]. По-друге, договiр є ще й 
засобом регулювання вiдносин, формування умов, на яких будується правовий зв’язок між його учасниками 
[2, с. 69]. Самостiйнiсть договору страхування є тим показником, який дозволяє вiдмежовувати його вiд 
iнших, зовнішньосхожих з ним дoгoвopiв (договору поруки, доручення, зберiгaння, позики, перевезення). 
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Таке вiдмежування особливо важливе для правильного розумiння суті страхування взагалi, а також дає 
можливість усувати виникнення практичних казуciв [3, с. 23-25].  

Поняття договору страхування мiститься в ст. 16 Закону України вiд 4 жовтня 2001 р. «Про 
внесення змін до Закону України «Про страхування»    № 2745-III, згiдно з яким договiр страхування – це 
письмова угода мiж страхувальником i страховиком, згiдно з якою страховик зобов’язується у разi настання 
страхового випадку здiйснити страхову виплату страхувальнику або iншiй особi, визначенiй у договорi 
страхування страхувальником, на користь якої укладений договiр страхування (надати допомогу, виконати 
послугу тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежi у визначенi строки та 
виконувати iншi умови договору[4]. Тотожне визначення договору страхування дає i ст. 979 ЦК України. 
Зрозуміло, що під час визначення поняття договору страхування законодавець намагався вкласти в нього 
універсальний зміст. Це поняття мало би охопити три існуючі в Україні види страхування: особисте, 
майнове та страхування відповідальності. Але таке завдання є не з легких, адже кожен вид страхування 
досить специфічний і має свої характерні ознаки. 

Наразi icнує два пiдходи до визначення в законодавствi договору страхування. При цьому 
прибiчники обох пiдxодiв зазначають, що з теоретичної точки зору є правильним на початку статей 
нормативного акта, в яких йдеться про договiр страхування, дати загальне визначення договору 
страхування. Однак, виходячи з того, що визначення договору має значения лише за умови вiдповiдностi 
його двом вимогам: по-перше, визначення повинно охоплювати вci рiзновиди даного договору, а по-друге, 
визначення повинно дати можливiсть вiдрiзнити цей договiр від iнших дoгoвopiв, тобто воно не повинно 
страждати надмiрною абстрагованiстю. Окремі вченi вважають, що не можливо дати загальне визначення 
договору страхування, яке б з одного боку охоплювало все рiзноманiття договорiв страхування, а з iншого – 
не було надмірно абстрагованим. Необхiдно давати окремі визначення договору особистого страхування i 
договору страхування майна та вiдповiдальностi. Як зазначав з цього приводу О.С. Іоффе, «радянськi 
юристи не ставлятъ пiд cyмнiв єднiсть iнституту страхування, але обгрунтовують його по-рiзному»[5, с.731]. 
Дискутуючи з В. Райхером, з одного боку, а також iз К. Граве i Л. Лунцем, з iншого, – єднiсть договору 
страхування він вбачав в тому, що «вci види страхування слугують єдинiй меті: вiдшкодуванню майнових 
втрат, що раптово виникають, шляхом їx розподiлу мiж якомога бiльшим колом суб’єктiв» [5, с. 
731].Прибiчники iншого пiдходу дають єдине визначення договору страхування шляхом введення 
узагальнюючих категорiй – єдиних для всix видiв договору страхування. Саме таким шляхом пiшли 
розробники проекту ЦК України. Такий пiдxiд законодавця не можна визнати абсолютно вдалим, оскiльки 
при цьому не враховуються особливостi окремих видiв страхування, від яких залежать умови договору. 
Конкретизуючи поняття договору страхування, цей договір можна визначити як письмову домовленість, за 
якою одна сторона (страховик) за обумовлену плату зобов’язується відшкодувати шкоду, якої можуть 
зазнати майнові інтереси іншої сторони (страхувальника) від заздалегідь відомої, випадкової, передбаченої 
події. 

Необхідно зауважити, що визначення договору страхування, наведені в Законі та в ЦК України, 
мають деякі недоліки. По-перше, зникає різниця між майновим та особистим страхуванням. Проте, 
«юридичний аналіз страхування майна і особи виявив між ними ряд істотних відмінностей. Перш за все, 
було відзначено, що страхування майна будується завжди на наявності збитків, страхування особи – тільки 
на можливості їх». По-друге, створюється враження, що предметом договору страхування є тільки 
страховий випадок і страхова виплата – страховик зобов’язується у разі настання страхового випадку 
здійснити страхову виплату страхувальникові. Проте, в ст. 9 Закону України «Про страхування» визначено, 
що страхова виплата – грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору 
страхування. У такому випадку із визначення договору страхування зникає предмет договору – майнові 
інтереси страхувальника, адже страхова виплата є наслідком, а причиною її виплати за майнового 
страхування є понесення страхувальником шкоди в результаті обумовленої події або дії (страхового 
випадку). Якщо йдеться про договір страхування ми, по суті, маємо справу з трьома основними договорами 
страхування: а) договір страхування майна; б) договір страхування особи; в) договір страхування 
відповідальності. Кожний із наведених договорів страхування має свої особливості, і, мабуть, об’єктивно 
важко сформулювати просте та ясне визначення договору, яке б враховувало специфіку всіх договорів 
страхування.  

В.І. Серебровський вказував на те, що різноманітні спроби з’ясування всіх видів страхування, ознак 
і встановлення родового поняття договору страхування показують, що чим ширше й різноманітніше коло 
досліджуваних явищ знаходиться в полі зору дослідника і чим більш загальні ознаки доводиться йому брати 
для створення родового поняття, яке б охоплювало ці явища, тим менш виразним і чітким стає виведене ним 
поняття [6, с. 61]. У тeopiї страхового права, icнують двi протилежнi позицii стосовно того, чи можна 
договiр страхування вiдносити до умовних правочинів, оскiльки вiдповiдальнiсть страховика 
обумовлюється невизначенiстю настання чи ненастання страхового ризику. Проте, правильною є позицiя 
тих науковцiв, якi стверджують, що даний договiр не може вважатися умовним [7, с. 172]. Адже умова може 
бути в будь-якiй цивiльно-правовiй угоді й виступати при цьому додатковим приєднаним сторонами до ос-
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новної угоди застереженням. Правочин може icнувати i без такої умови. Зобов’язання зi страхування, 
навпаки, неможливе без страхового ризику, який є необxiдною умовою.  

Предметом договору страхування є майнові інтереси, які не суперечать закону і пов’язані з життям, 
здоров’ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (особисте страхування); володінням, користуванням 
та розпорядженням майна (майнове страхування); відшкодуванням шкоди, завданої страхувальником третім 
особам (страхування відповідальності). 

Договiр страхування вiдноситься до алеаторних (ризикових) догoворiв. Специфiка алеаторних 
договорів полягає в тому, що залежно вiд настання чи ненастання встановленої обставини виграє одна 
сторона, а програє iнша [8, с. 318]. Елемент ризику, який бере на себе кожна зi cторін y ризиковому 
договорі, полягає у вірогідності того, що чи один, чи другий контрагент фактично отримає зустрiчне 
задоволення меншого обсягу, нiж ним самим надано. Так, страховик не знає, чи буде вiн платити за 
договором чи нi, не знає також нi суми, ні часу платежу. В такому стані він перебуває як при страхуванні 
майна до тих пiр, поки не настала передбачена договором подiя (повiнь, пожар), так i при особистому 
страхуванні до моменту cмepтi застрахованої особи чи досягнення нею певного віку. Тому, якщо подiя, 
передбачена договором, уже настала чи стала неможливою ще до укладення договору, страховик 
вiдповiдальності не несе (будинок згорiв, застрахована особа померла до укладення договору страхування). 
Ризик несе i страхувальник, який, сплачуючи страховий платiж, не впевнений чи отримає він або 
вигодонабувач страхову виплату. 

Я. Яворський виділяє наступні головні ознаки договору страхування. 
1. Договір страхування укладається у письмовій формі. У ст. 981 ЦК України визначено, що у разі 

недодержання письмової форми договору страхування такий договір є нікчемним. 
2. Договір страхування містить істотні умови, якими є, згідно з ЦК України: предмет договору 

страхування, страховий випадок, розмір страхової суми, розмір страхового платежу і строки його сплати, 
строк договору. Закон визначає умови, які мають міститися у договорі страхування, але які з них є 
істотними – не зазначено. Тож, робимо висновок, що законодавець ототожнює предмет договору 
страхування і об’єкт страхування, що є недоцільним. 

3. Договір страхування може бути укладеним на користь третьої особи. Відповідно до ст. 3 Закону 
України «Про страхування» страхувальники можуть укладати із страховиками договори про страхування 
третіх осіб та призначати громадян або юридичних осіб для додержання страхових сум (страхового 
відшкодування), а також змінювати їх до настання страхового випадку. Договір страхування на користь 
третіх осіб становить особливу конструкцію, принципово відмінну від решти договорів: особа, яка укладає 
договір на користь третіх осіб, діє в її інтересах.  

4. Договір страхування є реальним, оскільки він набирає чинності в Україні з моменту внесення 
першої страхової премії. Реальність договору страхування відповідальності означає, що для виникнення 
прав і обов’язків сторін не достатньо одного лише факту досягнення згоди. Стаття 18 (ч. 3) Закону України 
«Про страхування» встановлює, що договір страхування вступає в силу з моменту сплати першого 
страхового платежу, якщо інше не передбачено умовами страхування. У зв’язку з цим, обов’язок страховика 
виплатити страхове відшкодування, як правило, виникає після вступу договору в дію, однак не виключений 
і інший варіант: наприклад, якщо в договорі страхування відповідальності вказано, що він вступає в дію 
після сплати премії страховику, а страховий випадок настав до її сплати, але вже після досягнення 
сторонами згоди. У цьому випадку договором може бути передбачена одна з наступних умов. По-перше, 
страхове відшкодування виплачується, але страховик має право при визначенні розміру страхового 
відшкодування вирахувати несплачену суму страхової премії (зокрема, таке правило закріплене в п. 4 ст. 954 
ЦК РФ). По-друге, страхове відшкодування не виплачується у зв’язку з тим, що в договорі сторони 
передбачили розповсюдження страхового захисту лише на ті страхові випадки, які мали місце після вступу 
договору в дію. Закріплення такої умови найчастіше відбувається через оформлення страхової коверноти, 
яка є тимчасовим документом, що підлягає обов’язковому обміну на страховий поліс [9, с. 72-73]. 
Вважаємо, що наведені вище умови повинні бути враховані шляхом внесення доповнень в ст. 985 ЦК 
України, оскільки чинне страхове законодавство чітко не врегульовує їх застосування в договорі 
страхування. Договір страхування набирає чинності: 1) при сплаті страхового платежу готівкою; 2) з 
моменту підписання страховиком і страхувальником договору; 3) при сплаті страхового платежу в 
безготівковій формі – з моменту зазначеного в полісі, але не раніше 24 годин з дня списання засобів з 
рахунка страхувальника на рахунок страховика. 

5. Договір страхування є оплатним договором. Страхувальник сплачує страховику страхову премію, 
а страховик при настанні страхового випадку виплачує страхове відшкодування. Діям страхувальника 
відповідає обов’язок страховика вчинити зустрічну дію. 

6. Договір страхування є двостроннім, оскільки у кожної із сторін (страхувальника і страхової 
компанії) виникають права і обов’язки, які регулюються чинним законодавством. Договір про страхування 
укладається між страхувальником та страховиком, у кожного з яких є взаємні права та обов’язки. «Одна 
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сторона – страхувальник, зобов’язується до сплати відомої винагороди – страхової премії, а інша сторона – 
страховик, приймає на себе ризик ...» [10, с. 62-63].  

7. Договір страхування належить до ризикових договорів. Ризикує як страхова компанія, так і 
страхувальник. Так, страховик не знає, чи буде платити за договором чи ні у разі настання страхового 
випадку; ризик несе і страхувальник, який сплачуючи страхову премію, не впевнений, чи одержить він 
страхове відшкодування. 

8. Договір страхування належить до договорів про надання послуг: надання страхової послуги 
невіддільно пов’язане із діяльністю страхової компанії [11, с. 95-96]. Ще однією особливістю всіх видів 
договорів страхування є те, що страхувальник завжди зобов’язаний оплатити страхову послугу, так як в 
іншому разі договір не набуде чинності. Страховик же здійснює страхові виплати лише тоді, коли настане 
страховий випадок, який потягне за собою обумовлені у договорі наслідки (мова йде про так званий 
«умовний характер відповідальності страховика»” [12, с. 38]). Якщо ж у період страхування страховий 
випадок не настає, то сплачений страхувальником внесок перерозподіляється на користь інших 
страхувальників, з якими відбулись страхові випадки [13, с. 6]. Таким чином, абсолютному обов’язку 
страхувальника протистоїть ймовірний обов’язок страховика, оскільки страховий випадок має ознаки 
ймовірності та випадковості [14, с. 504-511]. Однак це зовсім не означає, що договір страхування взагалі, як 
і договір страхування відповідальності зокрема, можна визнати умовною угодою. Ми, у цьому розумінні 
поділяємо думку В.І. Серебровського, який у своїй праці «Очерки советского страхового права» обґрунтував 
позицію, що договір страхування не є умовним. При цьому він керувався наступними аргументами. По-
перше, обов’язок страхувальника по сплаті страхового внеску не залежить від будь-якої умови чи строку. 
По-друге, настання страхового випадку, який тягне за собою обов’язок страховика виплатити страхове 
відшкодування, є не випадковою частиною договору, а суттєвою, необхідною. По-третє, вказаний обов’язок 
страховика є невизначеним у силу ризикового характеру самого договору страхування. По-четверте, 
«відповідальність» страховика обмежується розміром страхової суми. По-п’яте, «відповідальність»” 
страховика є строковою[15, с. 64]. 

Як зазначалося вище, договiр страхування укладається в письмовiй формi. Факт укладення його 
може посвiдчуватися страховим cвідоцтвом (полiсом, сертифiкатом), що є формою страхування. Страховий 
полiс може бути iменним та на пред’явника. В юридичнiй лiтературi данi документи визнаються 
специфiчною, «страховою»” формою договору[7, с.164]. Науковцi висловлювали piзні підходи стосовно 
правового значення цих документiв. В одних випадках їх розглядали в якостi основних доказiв 
правовiдносин, якi виникли мiж сторонами договору страхування [6, с. 413]. Приєднуємося до думки, Н. 
Безсмертної, яка вважає, що найбiльш правильною точкою зору є та, згiдно з якою правове значення 
страхового полiса (cвідоцтва) полягає в тому, що даний документ поєднує в собi значення документа, який 
вiдповiдно до вимог законодавства нaдaє договору письмової форми, висловлює згоду страхувальника на 
пропозицiю страховика укласти договiр i є доказом укладення страхового договору [17, с. 35]. У зв’язку із 
вищевикладеним, пропонується визначити договір страхування наступним чином: «за договором 
страхування страховик за рахунок страхового фонду зобов’язується видати страховий поліс (страхове 
свідоцтво),в разі  настання  страхового випадку, виплатити страхувальнику встановлену договором страхову 
суму (страхову премію), а страхувальник зобов’язаний в установлені строки та порядку повідомити про 
настання страхового випадку, зміни в об’єкті страхування та сплатити (сплачувати) страхові платежі». 

Висновок. Проаналізувавши договір страхування можна зробити наступні висновки: по-перше, 
договiр страхування є самоcтiйним цивiльно-правовим договором, який поєднує, як загальнi ознаки, 
властивi будь-якому цивiльно-правовому договору про надання послуг, так i особливi (публiчнiсть; договiр 
на користь третьої особи; догoвip приєднання); по-друге, основним доказом факту укладення договору 
страхування є страховий полiс. Останнiй не може визнаватися цiнним папером. 
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