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передумoв для рoзвитку ринку нaкoпичувaльнoгo стрaxувaння життя i 

дoбрoвiльнoгo медичнoгo стрaxувaння. 

Прoведенi дoслiдження свiдчaть, щo стрaxoвий ринoк Укрaїни перебувaє 

нa етaпi фoрмувaння, пoступoвo aдaптуючись дo вимoг єврoпейськoгo тa 

свiтoвoгo ринкiв.  

З метoю пoкрaщення ситуaцiї вiтчизняним стрaxoвикaм неoбxiднo 

переймaти зaрубiжний стрaxoвий дoсвiд тa змiнювaти влaснi мoделi 

функцioнувaння, зoкремa:  

– вдoскoнaлювaти меxaнiзм держaвнoгo регулювaння дiяльнoстi 

стрaxoвиx кoмпaнiй;  

– aдaптувaти дoсвiт свiтoвиx стaндaртiв пiд українськестрaxoве 

зaкoнoдaвствo;  

– впрoвaджувaти нoвiтнi теxнoлoгiї зi стрaxувaння тa нoвiтнi стaндaрти 

якoстi oбслугoвувaння в цiй сферi; 

– тoщo. 
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РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ  

 

У багатьох країнах соціально-економічну стабільність в суспільстві 

забезпечує соціальна роль страхування, гарантуючи громадянам відшко- 

дування шкоди при втраті майна і постійного доходу. В умовах ринкової 

економіки, коли прямий державний вплив у багатьох соціальних областях 

зведено до мінімуму, а необхідність соціальних гарантій надзвичайно велика, 

ці функції держава передає страховим компаніям. 

В умовах становлення економіки України потенціал страхового ринку, як 

механізму захисту від непередбачених подій, а також здатність страхування 

впливати на макроекономічні процеси в країні, в тому числі і можливість 

акумулювання інвестиційних ресурсів страхових компаній, використовується 

недостатньо. 
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Якщо в усьому світі страхування сприяє оптимізації макроекономічних 

пропорцій суспільного відтворення, забезпечує безперервність, безпере- 

бійність і збалансованість виробничих процесів, то страхування в нашій країні 

тільки на початку цього шляху. Українські страховики мають серйозні 

внутрішні ресурси і шукають нові джерела розвитку, ринкові гравці підви- 

щують якість врегулювання збитків, активно пропонують оновлені продукти, 

знижують витрати, розвивають онлайн-продажі та продажі страхових 

продуктів через партнерські мережі, впроваджують автоматизацію і ін. 

Обсяг українського ринку страхових послуг, що оцінюється за загальним 

збором страхових премій, у 2017 році склав 43 431,8 млн. грн. 35,8% 

(15 555,6 млн. грн.) надійшли від фізичних осіб; 64,2% (27 876,2 млн. грн.) 

надійшли від юридичних осіб [3]. 

Необхідно відзначити, що сума отриманих страховиками валових премій з 

видів страхування, інших, ніж страхування життя становила 40 518,1 млн. грн. 

(або 93,3% від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя – 

2 913,7 млн. грн. (або 6,7% від загальної суми страхових премій). Структура 

українського ринку страхування все ще відмінна від європейської: в країнах ЄС 

страхування життя формує 50-70% страхових премій. 

Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших 

небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній 

станом на 31.12.2017 становила 294, у тому числі СК «life»1 – 33 компанії, СК 

«non-life» – 271 компанія, (станом на 31.12.2016 – 310 компаній, у тому числі 

СК «life» – 39 компаній, СК «non-life» – 271 компанія). Кількість страхових 

компаній має тенденцію до зменшення, так за 2017 рік порівняно з 

2016 роком, кількість компаній зменшилася на 16 СК, порівняно з 2015 роком 

зменшилася на 67 СК. Незважаючи на значну кількість страховиків (294), 

97% страхових виплат на страховому ринку України, тобто фактично основну 

частку, забезпечують 90 компаній ризикового страхування і 10 компаній зі 

страхування життя 

За 2017 рік частка валових страхових премій у відношенні до ВВП 

залишились на рівні 2016 року та становила 1,5%; частка чистих страхових 

премій у відношенні до ВВП за 2017 рік становила 1,0%, що на 0,1 в.п. менше 

в порівнянні з відповідним показником 2016 року. У порівнянні з 2016 роком 

на 8 261,5 млн. грн. (23,5%) збільшився обсяг надходжень валових страхових 

премій, обсяг чистих страхових премій збільшився на 2 030,6 млн. грн. (7,7%). 

Обсяг валових страхових виплат/відшкодувань у порівнянні з 2016 роком 

збільшився на 19,2%, обсяг чистих страхових виплат збільшився на 19,8% 

(табл. 1). Зростання обсягів валових страхових виплат за 2017 рік мало місце у 

більшості основних системоутворюючих видах страхування. Збільшилися 

валові страхові виплати з таких видів страхування, як: автострахування 

(збільшення валових страхових виплат на 1 129,5 млн. грн. (29,2%), 

страхування фінансових ризиків (збільшення валових страхових виплат на 

943,8 млн. грн. (100,9%), медичне страхування (збільшення валових страхових 

виплат на 330,6 млн. грн. (24,6%), страхування життя (збільшення валових 

страхових виплат на 138,0 млн. грн. (33,0%). Водночас, зменшилися валові 
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страхові виплати зі страхування кредитів на 840,4 млн. грн. (76,3%) та 

страхування вантажів та багажу на 326,7 млн. грн. (83,2%) [1]. 

 

Таблиця 1 
Динаміка страхового ринку України в 2016-2017 рр. (млн. грн.) 

Показник 2016 р. 2017 р. Темп росту (%) 

Валові страхові премії 35 170,3 43 431,8 23,5 

Чисті валові страхові премії 26 463,8 28 494,4 7,7 

Премії зі страхування життя 2 756,1 2 913,7 5,7 

Премії з інших видів страхування 32 414,2 40 518,1 25,0 

Валові страхові виплати 150,1 230,5 19,2 

Чисті страхові виплати 96,7 212,2 19,8 

Джерело: складено автором за матеріалами: [1; 3] 

 

Страховий ринок України в 2017 році розвивався в умовах застарілої 

нормативної бази і незначного темпу зростання економіки, в т.ч. динаміки 

розвитку фінансових ринків. Однак страховикам вдалося забезпечити 

зростання ключових фінансових показників, що свідчить про підвищення 

результативності фінансової стратегії, використовуваної страховими 

компаніями. 
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АНАЛІЗ БАНКІВ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ НЕДЕРЖАВНОГО 

ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Як свідчать дослідження вітчизняних науковців, такий низький відсоток 

участі приватних банків у загальній структурі банківського сектору України 

пов’язаний із безпосереднім банкрутством фінансових установ, причинами 

якого являються такі фактори: 


