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СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 
 
Становлення України як самостійної демократичної держави не 

могло не зумовити створення і розвиток страхового ринку. Процес 
демонополізації економіки, який охопив усі галузі економіки, одразу 
ж позначився і на такій сфері суспільних правових відносин, як 
страхування. Усунення монополії держави при вирішенні юридичних 
та економічних питань страхової справи і поява недержавних 
страхових компаній створили необхідну базу для організації ринкових 
відносин у страховій діяльності й передумови формування страхового 
ринку України [1]. 

Ринок страхових послуг є одним з ключових елементів ринкової 
інфра- структури та фінансової системи будь-якої держави. З огляду на 
складні політичні та економічні умови в країні особливим є питання 
забезпечення захисту всіх учасників господарської діяльності від 
потенційних загроз та негативних факторів. Задля уникнення ризиків або 
їх мінімізації у світовій практиці широко застосовують страхування як 
спосіб відшкодування економічних збитків, завданих стихійними 
лихами, промисловими аваріями, катастрофами, захист інтересів 
фізичних та юридичних осіб за настання непередбачених подій тощо [2]. 

Страховий ринок є певною сферою грошових відносин, у якій 
об’єктом купівлі-продажу є страхові послуги. Розглядаючи досвід 
країн з розвиненою економікою, можемо сказати, що страхування 
забезпечує суб’єктам господарської діяльності страховий захист їхніх 
інтересів від фінансових ризиків, фізичним особам – захист майнових 
інтересів [1]. 
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Страховий ринок незалежної України у своєму розвитку історично 
пройшов певні етапи: 

І етап – з 1991 по 1993 рр. – характерними рисами є відсутність 
спеціального законодавства, відповідної методологічної бази, нагляду 
з боку держави, ефективного ринкового механізму здійснення 
страхової діяльності; цей етап визначається екстенсивним розвитком 
страхового ринку, швидким зростанням кількості страхових 
організацій. 

ІІ етап – з 1993 по 1996 рр. – почала створюватись страхова галузь 
в економіці держави, був прийнятий Декрет «Про страхування», 
держава встановила нагляд за страховою діяльністю і визначила певні 
вимоги щодо страховиків; відбулася структурна будова страхового 
ринку України, з’явились групи страхових компаній: організації, 
створені на базі колишнього Держстраху в системі НАСК «Оранта», 
кептивні страхові компанії, страхові компанії, створені на приватному 
капіталі, які працюють за ринковими принципами.  

ІІІ етап – з 1996 по 2001 рр. – був прийнятий Закон України «Про 
страхування», який посилив вимоги щодо статутних фондів та 
платоспроможності страхових компаній; страхові компанії були 
поділені на ті, що здійснюють окремо ризикове страхування та 
довгострокове страхування життя; встановлено нові вимоги щодо 
договорів страхування та розміщення страхових резервів. 

IV етап – з 2001 р. – прийняття Закону України «Про внесення змін 
до Закону України» «Про страхування» ще більше підвищило вимоги 
щодо статутного капіталу страховика, до його кількісних та якісних 
характеристик, посилились вимоги щодо платоспроможності 
страхових компаній, розширились можливості інвестиційної 
діяльності, покращались можливості диверсифікації при розміщенні 
страхових резервів та тимчасово вільних коштів страховика; значно 
збільшились обсяги операцій перестрахування [3]. 

Отже, без функціонування потужного ринку страхових послуг 
неможливі створення ефективної системи захисту майнових інтересів 
фізичних та юридичних осіб, забезпечення економічної безпеки 
держави. Крім того, страхування є важливим джерелом акумулювання 
коштів для подальшого їх використання задля компенсації збитків, 
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спричинених внаслідок страхових подій, а також захищає бізнес від 
фінансових ризиків та забезпечує соціальну підтримку [1]. 

І хоча кількісні показники страхового ринку мають тенденцію до 
зростання, проте функціональні та інституційні характеристики 
страхового ринку України загалом не відповідають реальним 
потребам економіки та прагненням світових страхових ринків, що 
обумовлює його уповільнений розвиток у глобальному процесі 
формування світової фінансової системи. 

Водночас стримує розвиток страхового ринку низка таких 
проблем, які необхідно вирішити для конкурентоспроможного 
функціонування: 

– несприятлива політична та економічна ситуація в країні; 
– недосконала нормативно-правова база; 
– недостатність фінансового забезпечення населення; 
– відсутність довіри населення до страхових компаній та низький 

рівень володіння інформацією про стан і можливості страхового ринку; 
– низький рівень забезпеченості страхових вкладень; 
– відсутність достатньої кількості кваліфікованих фахівців у цій 

галузі [2]. 
Страховий ринок України перебуває на етапі формування, 

поступово адаптуючись до вимог європейського та світового ринків. 
Задля покращення ситуації вітчизняним страховикам необхідно 
переймати зарубіжний страховий досвід та змінювати власні моделі 
функціонування, зокрема вдосконалювати механізм державного 
регулювання діяльності страхових компаній, адаптувати до світових 
стандартів страхове законодавство, впроваджувати новітні технології 
зі страхування та новітні стандарти якості обслуговування в цій сфері. 
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