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необхідно використовувати вказаний інститут частіше під час здійснення 

державних закупівель. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  

 

Страхування є одним із особливих видів господарської діяльності, 

розвиток якого безпосередньо залежить від економічного зміцнення 

країни. Держава зацікавлена у підвищенні конкурентоспроможності 

ринку страхових послуг, адже завдяки йому стає можливим підвищення 

соціального захисту населення і господарюючих суб’єктів, а це у свою 

чергу приводить до зменшення навантаження на державний бюджет у 
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частині відшкодування непередбачуваних збитків природно-

техногенного характеру. 

Незважаючи на процеси зростання якості надання окремих видів 

страхування, запровадження нових страхових продуктів, досі 

залишається вкрай низькою довіра населення до діяльності страхових 

компаній. Однією з причин такої ситуації є низький рівень ефективності 

державного регулювання та нагляду за страховою діяльністю, а також 

постає необхідність систематизації відповідної нормативної бази.  

Дослідженню проблемних питань щодо функціонування страхового 

ринку України сучасного стану присвячені праці таких вчених як: 

Базилевич В.Д, Внукова Н.М., Осадець С.С, Сова Ю.О., Сташкевич Н.М. 

та інші. 

Страховий ринок України пройшов стадію становлення, але досі 

знаходиться на етапі свого розвитку. Про це свідчить наявність в Україні 

великих невикористаних резервів розвитку страхового ринку, реалізація 

яких значною мірою залежить від ефективності функціонування 

національної економіки. Дослідження стану українського страхового 

ринку свідчить про те, що його можливості реалізовуються не в повному 

обсязі. В умовах інтеграції України в європейське співтовариство ріст 

ринку страхування повинен відбуватись у наступних напрямах: 

посилення державного контролю за фінансовою стійкістю страхових 

компаній та якістю страхових послуг; збільшення частки компаній із 

страхування життя; розширення якості та асортименту страхових послуг; 

впровадження обов’язкового медичного страхування; впровадження 

державних програм із страхування від стихійних лих. Рух у зазначених 

напрямах призведе до підвищення щільності страхового покриття та 

зростання соціальної захищеності населення до рівня розвинутих країн 

Європи [1]. 

Проаналізувавши статистику страхового ринку України на основі 

відомостей журнал «Insurance TОР», що є єдиним відкритим джерелом 

інформації на ринку страхування, який базується на офіційній статистиці 

страхових компаній і щоквартально публікує рейтинги ризикових і 

лайфових страховиків України, то можна виокремити такі тенденції 

розвитку [2]: 

1) акцент страхових компаній зосереджений на розвитку 

корпоративних продажів спільно з провідними страховими 

посередниками України; важливу роль відіграватимуть великі 

корпоративні посередники; 

2) один з найактуальніших напрямків зараз – це добровільне 

медичне страхування.  

3) планується активно розвивати нові канали продажів, інноваційні 

продукти та розробка онлайн-сервісів.  
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4) залучення іноземних інвестицій в нові технології та досвідчених 

команд. 

5) розробляється стратегія реформування ринків небанківських 

фінансових послуг країни на 2015-2020 роки. 

Позитивним зрушення у правотворчій сфері страхової діяльності є 

прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 

2015 року № 624, якою затверджено Порядок і правила проведення 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

приватного нотаріуса, що свідчить про закріплення додаткової гарантії 

належної реалізації нотаріальних функцій та захисту від незаконних дій 

або недбалості нотаріуса. 

Проаналізувавши сучасний стан страхового ринку можна сказати як 

про позитивні зрушення,прикладом яких є п так і про наявність деяких 

проблем у цьому виді господарської діяльності. Тому підвищення рівня 

страхування залежить насамперед від розвитку економіки в Україні, від 

наявності достатньої соціальної захищеності населення, а також 

підвищення рівня правосвідомості громадян та їхньої довіри до 

страхових компанії. Ще неабияку роль відграє наявність професіоналів у 

сфері страхування та об’єктивної правової бази.  

Для цього необхідно здійснити певні заходи, а саме: забезпечити 

прозорість страхового ринку, шляхом достовірної фінансової звітності – 

це забезпечить довіру збоку населення.  

По-друге, запровадити європейські принципи регулювання 

страхової діяльності, що у свою чергу вплине на її правове регулювання.  

По-третє, всебічне сприяння розробці та впровадженню нових видів 

обов’язкового страхування, підтримка довгострокового страхування 

життя, а також участі страховиків у системі недержавного пенсійного 

забезпечення та врегулювання діяльності страховиків у сфері 

обов’язкового медичного страхування.  

Отже, страховий ринок в Україні є досить молодим і перебуває у 

стадії формування, але стає все важливішим сегментом ринкових 

економічних відносин. Страхування зможе забезпечити стабільність та 

соціальні гарантії в суспільстві, а з часом – стати серйозним механізмом 

вирішення питання зайнятості населення.  
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