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Ризик є невід’ємною складовою повсякденного існування будь-якого
суб’єкта економічних відносин. На сьогодні європейське громадянське
суспільство відпрацювало ефективну систему методів управління ризиком,
серед яких особливу роль відводять саме системі страхування. Бажання
України приєднатися до життєвих стандартів країн ЄС, вимагає, перш за все,
прийняття ментальності громадянського суспільства, що вибудовує систему
соціального захисту кожного суб’єкту громади шляхом передання фінансової
відповідальності за наявний в нього ризик на управління спеціалізованій
комерційній структурі – страховій компанії на договірних умовах. Тому,
невід’ємною складовою розбудови ефективної, конкурентної національної
економіки на сьогодні є широка страхова освіта громади в питанні оцінки
ризиків страхової діяльності згідно вимог стандарту, одним з яких є
впровадження міжнародного стандарту ISO / IEC 31001.
Передумовою виникнення страхових відносин служить ризик. Без
наявності відповідного ризику немає страхування, оскільки немає страхового
інтересу. Зміст ризику і ступінь ймовірності його визначають зміст і межі
страхового захисту. Ризик існує на всьому протязі дії договору страхування.
Поняття ризик означає небезпеку несприятливого результату на одне
очікуване явище. Це гіпотетична можливість настання збитку.
Для оцінки та аналізу ризиків їх класифікують за відповідними
ознаками в типи, види, групи, тощо. Безумовно, що найбільш поширену
групу складають ризики, які можливо застрахувати.
Страховий ризик – це такий ризик, який піддається вимірюванню,
оцінці з позиції ймовірності настання страхової події та кількісних
характеристик можливого збитку.
Страхування, як основний метод управління ризиком, дає реальну
можливість для реалізації великомасштабних проектів, створює економічні
передумови для безперервного відтворювального процесу. Страхування
забезпечує відшкодування збитків, створює механізми для їх запобігання та
зменшення.
Страхування, таким чином, активно впливає на інвестиційний клімат
країни, створює умови для акумуляції капіталів та їх раціонального
використання. Враховуючи цю особливість страхування, необхідно
створювати умови для формування страхового ринку, сприяти економічній
діяльності всіх його суб'єктів, розширювати базу для страхового бізнесу,
інтегрувати національні правові механізми страхування у світовий
економічний простір.
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