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підприємницькою сферою застосування та переданням речі на чітко визначений проміжок часу, де на нашу 

думку є абсурдним застосування ч. 2 ст. 763 ЦК України. 

             Наведені вище аргументи прямо та опосередковано доводять, що умова про строк 

користування річчю є необхідною умовою для  усіх договорів найму (оренди), в тому числі і для договору 

прокату. Незважаючи на те, що закон допускає можливість укладення договору найму на невизначений 

строк, для договору прокату такий підхід є неприпустимим. Умова про строк виражає природу та 

особливості відносин прокату. А тому, вона має бути чітко визначена у договорі. 
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Об'єктивна необхідність державного регулювання страхової діяльності зумовлена тим, що 

конкуренція в цій галузі неефективна та дрібним страховим компаніям не під силу страхування великих 

ризиків, які потребують виплат досить значних обсягів відшкодування у разі настання страхових випадків. З 

цим завданням можуть впоратись тільки страховики з великим капіталом; функціонування страхового ринку 

в межах законодавчого поля вимагає прозорості дій страховика та доступу його (страховика) до достовірної 

та повної інформації про страхувальника. Тут роль держави теж виявляється незамінною. Окрім того, з 

законодавчим забезпеченням та державними гарантіями пов'язане входження України до СОТ [1, c. 35]. 

Світова організація торгівлі (WTO/СОТ) виконує такі функції як: адміністрування торгових угод СОТ; 

визначання основи для торгових переговорів; здійснює посередництво у вирішенні торгових суперечок; 

здійснює моніторинг національних торговельних політик; надає технічну допомогу та навчання для 

країн, що розвиваються; здійснює співпрацю з іншими міжнародними організаціями [2]. 

Організація об’єднаних націй (ООН/UNO) має в своїй структурі декілька органів, які здійснюють 

загальну координацію економічною діяльністю, в тому числі й страхуванням. До таких органів координації 

можна віднести Європейську економічну комісію ООН (United Nations Economic Commission for Europe 

(UNECE).  

Європейська економічна комісія ООН є однією з п'яти регіональних комісій Організації Об'єднаних 

Націй. Її основна мета полягає у сприянні європейської економічної інтеграції. Станом на кінець 2013 року 

до неї входило 56 держав - членів, розташованих в Європейському Союзі, тих, що не сходять в ЄС, країни 

Західної та Східної Європи, країни Південно-Східної Європи та Співдружності Незалежних Держав (СНД) й 

країни Північної Америки. Комісія сприяє посиленню економічної інтеграції та співробітництва між її 

країнами - членами і сталому розвитку та економічному процвітанню. Вона також розробляє норми, 

стандарти і конвенції для сприяння міжнародному співробітництву в рамках і за межами регіону [3].  

Світовий банк (The World Bank) здійснює свою діяльність як структурний підрозділ ООН та як 

міжнародна організація. Станом на кінець 2013 року в його структурі було 5 установ: Міжнародний банк 

реконструкції та розвитку (World Bank are the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), 

Міжнародна асоціація розвитку (International Development Association (IDA), Міжнародна фінансова 

корпорація (International Finance Corporation (IFC), Агенства багатостороннього гарантування (Multilateral 

Guarantee Agency (MIGA), та Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (International 

Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID). 

Проекти та операції Світового банку призначені для підтримки стратегій скорочення бідності країн із 

середнім рівнем доходів та з низьким рівнем доходу. Він робить це з урахуванням соціально-економічних 

показників діяльності кожної країни та з адаптацією програм до потенціалу та потреб країни. Світовий банк 

надає позики під низькі відсотки, безпроцентні кредити і гранти країнам, що розвиваються на широке коло 

потреб, які включають інвестиції в аварійне відновлення і зниження ризиків, освіту, охорону здоров'я, 

розвиток державного управління, інфраструктури, розвиток фінансового та приватного секторів, сільського 

господарства та охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів. 
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Світовий банк також надає технічну допомогу, розробляє програми щодо розвитку потенціалу країн, надає 

консультації з питань політики, досліджень та аналізу [4]. 

Економічна і Соціальна Рада (Economic and Social Council (ECOSOC) також є організацією ООН та 

міжнародною організацією. Виступає як головний орган по координації економічної, соціальної та іншої 

відповідної діяльності 14 спеціалізованих установ ООН, функціональних комісій та п'яти регіональних 

комісій. Рада також заслуховує доповіді про діяльність від 11 фондів про впровадження програм ООН, 

служить центральним форумом для обговорення міжнародних економічних і соціальних проблем, та для 

вироблення рекомендацій щодо політики держав - членів і системи органів Організації Об'єднаних Націй. 

Вона відповідає за:  

- сприяння підвищенню рівня життя, повній зайнятості, економічному і соціальному прогресу;  

- виявлення способів вирішення міжнародних економічних, соціальних і медичних проблем;  

- сприяння міжнародному культурну та освітньому співробітництву; 

- заохочення загальної поваги прав людини та основних свобод. Зменшення небезпеки проявів їх 

порушення [5]. 

Крім міжнародних організацій загально-координаційного спрямування у сфері фінансової (в тому 

числі страхової) діяльності, які діють як структурні підрозділи Організації об’єднаних націй є ще неурядові 

міжнародні організації в даній сфері. Слід зазначити, що спеціалізованого органу в структурі ООН у галузі 

страхування немає. Міжнародним суб’єктом спеціальної компетенції у даній сфері діяльності є неурядова 

міжнародна організація з добровільним членством – Міжнародна асоціація страхового нагляду (The 

International Association of Insurance Supervisors (IAIS). Заснована в 1994 році, сьогодні має понад 200 

представництв (офісів) в майже 140 країнах, що становить 97% від світового страхового ринку. Вона 

також має більше 130 спостерігачів. Цілями діяльності даної організації є:  

- сприяння ефективному і систематичному глобальному нагляду в страховій галузі для того, 

щоб розвивати і підтримувати справедливі, безпечні і стабільні ринки страхування з метою захисту 

страхувальників; 

- участь в розробці заходів щодо впровадження глобальної фінансової стабільності. 
ІАІС є міжнародним органом, який розробляє стандарти, принципи та інші допоміжні матеріали з 

нагляду за страховим сектором, також служить форумом для країн-членів і спостерігачів, щодо обміну 

досвідом і здійснення страхового нагляду та діяльності на страховому ринку. Принципи та стандарти 

страхування, розроблені ІАІС визнані лідерами великої двадцятки як міжнародні стандарти в даній сфері 

(переклад авторський) [6]. 
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