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сучасниЙ стан та вектОри рОзвитку  
ринку страхування Життя україни

бігдан і.а., усова м.О.
харківський державний університет харчування та торгівлі

в статті проведено аналіз основних параметрів українського ринку страхування життя за період з 
2015 року по перше півріччя 2018 рік. визначені тенденції розвитку ринку. систематизовано основні чин-
ники впливу на сучасний стан ринку страхування життя. визначено основні проблеми, що стримують його 
розвиток. наголошено на необхідності забезпечення дієвості державного регулювання страхового ринку. 
Проаналізовано компоненти Комплексної програми розвитку фінансового сектору україни до 2020 року 
в частині ринку страхування життя. запропоновано низку заходів щодо поліпшення державного регулю-
вання страхового ринку.
ключові слова: страхування життя, ринок страхування життя, показники розвитку, чинники впливу, 
державне регулювання, стратегія.

Постановка проблеми. сьогодні україна сто-
їть на порозі реформування галузі страху-

вання, де не останню роль відіграє страхування 
життя, оскільки є необхідним атрибутом ринкової 
економіки. доведено, що в країнах з розвинутою 
економікою воно є надійним джерелом інвестицій-
них надходжень і займає від 30 до 40% на рин-
ку страхових послуг. нестабільність в економіч-
ній та соціальній сферах національного розвитку 
останнім часом посилює роль страхової діяльності 
в забезпеченні фінансової безпеки окремих регіо-
нів і держави в цілому, сталого розвитку економі-
ки, підвищення добробуту населення. 

незважаючи на позитивну динаміку параме-
трів розвитку ринку страхування життя україни 
протягом останнього десятиріччя, ринок залиша-
ється мало розвинутим, не відповідає світовим 
тенденціям через низку стримуючих чинників, 
що конче впливає на загальний стан фінансів 
в країні та добробут її громадян. отже, нагаль-
ною потребою є розробка нових та реалізація 
діючих державних стандартів з регулювання 
розвитку ринку страхування життя в рамках на-
ціонального страхового ринку.

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
ринок страхування життя україни є об’єктом до-
сліджень багатьох вітчизняних вчених. Протягом 
останніх 5 років на увагу заслуговують наукові 
результати таких дослідників як андрєєвої а.і. 
(2016), Братюк в.П. (2014, 2018), волкової в.в. 
(2016), галаганова в.о. (2017), гудачок я.Ю. (2014) 
золотарьової о.в. (2017), журавки о.с. (2015),  
іоніна М.Є. (2017), Кисільової і.Ю. (2014), Клап-
ків Ю.в. (2017), лопатченко с.г. (2015), луциши- 
на о.о. (2016), Малікової і.П. (2015), Мартинен-
ко л.М. (2015), надієвець л.М. (2016), русул л.в. 
(2017), сови о.Ю. 2015), сич о.а. (2018), слобо-
дянюк о.в. (2017), стецюк т.і. (2014), Шишпано- 
вої н.а., Шкарлет т.в. (2015), Шолойко а.с. (2018), 
Юхименко в.М. (2016). об’єктом дослідження біль-
шості з них є розвиток страхового ринку та ринку 
страхування життя як його складової компоненти, 
при цьому часовий період для розрахунку показни-
ків становить переважно 2014 – 9 місяців 2017 рр. 

виділення не вирішених раніше чистин за-
гальної проблеми, визначення проблемних пи-
тань. Попри виявлених характеристик розвитку 
ринку страхування життя та означених проблем, 

недостатньо висвітленими залишаються питання 
впливу сучасного стану державного регулюван-
ня на функціонування страхового ринку. отже, 
подальшого дослідження потребує комплекс пи-
тань, пов’язаних з тенденціями розвитку ринку 
страхування життя у 2018 році, станом норматив-
но-правового забезпечення його функціонування 
та розробкою практичних рекомендацій щодо ви-
значення векторів його подальшого розвитку. 

мета статті. визначення сучасних тенденцій 
розвитку ринку страхування життя, стримуючих 
цей розвиток чинників та розробка пропозицій 
щодо покращення його функціонування. 

виклад основного матеріалу. соціальна спря-
мованість україни обумовлює необхідність роз-
робки і прийняття таких заходів, які могли б 
максимально задовольнити потреби громадян 
у соціальному захисті. одним із важливих кроків 
у цьому напрямку є забезпечення більш ефек-
тивного функціонування ринку страхування 
життя, що сприятиме виконанню ним соціальних 
завдань і підвищить ефективність функціону-
вання пов’язаних з ним галузей. 

для оцінки стану та визначення тенден-
цій розвитку ринку страхування життя країни 
у 2015 – 1 півріччі 2018 рр. використаємо інфор-
мацію журналу Фориншурер [1; 2; 3; 4]. основними 
параметрами розвитку ринку страхування є: кіль-
кість страхових компаній, що здійснюють стра-
хування життя; питома вага лайфових страхових 
компаній в загальній кількості страхових компаній; 
кількість застрахованих фізичних осіб; кількість 
укладених договорів зі страхування життя; обсяг 
валових та чистих страхових премій; обсяг вало-
вих та чистих страхових виплат; рівень страхових 
валових та чистих страхових виплат; питома вага 
страхових виплат по страхування життя в загаль-
ній сумі страхових виплат; концентрація ринку 
страхування життя; щільність страхування життя; 
рівень проникнення страхування життя.

результати оцінки стану та розвитку ринку 
страхування життя україни надані в табл. 1. По-
казники таблиці свідчать про щорічне зменшен-
ня кількості страхових компаній зі страхування 
життя, при цьому спостерігається прискорення 
виходу компаній з ринку. у 2017 році таких ком-
паній становило 9, що більше 2016 року на 50%. 
негативна тенденція зберігається і у 2018 році.
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за результатами діяльності станом на 
30.06.2018 р. на ринку страхування життя функ-
ціонувала 31 страхова компанія, отже з початку 
року ще 3 компанії покинули ринок. якщо по-
рівняти з аналогічним періодом 2017 року, цей 
показник менше на 5 страхових компаній. 

дослідження динаміки структури страхово-
го ринку україни довело, що на протязі 2015-
2017 рр. питома вага ринку страхування життя 
є достатньо низькою та має тенденцію до змен-
шення. на 30.06.2018 р. вона складає 10,7%, що 
нижче показника 2017 р. на 0,8 процентних пунк-
ти (рис. 1).
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рис. 1. структура ринку страхування україни 

зменшення кількості та частки лайфових 
страхових компаній ще не означає втрату рин-
ком страхування своїх позицій. так, за резуль-
татами їх діяльності попри зменшення кількості 
укладених договорів та кількості застрахованих 
фізичних осіб за досліджуваний період обсяг ва-
лових премій у 2017 році зростає, а відтак зростає 
і рівень страхових виплат, що позитивно харак-
теризує діяльність страхових компаній. Позитив-
на динаміка зберігається і протягом і півріччя 
2018 р. [4, с. 19]. так, валові страхові платежі зі 
страхування життя становили 1732,8 млн. грн., 
що на 39,2% більше, ніж за аналогічний період 
2017 р. зростання на 46,9% відбулося і за обсягом 

валових страхових виплат із страхування життя, 
який досяг 390,5 млн. грн. збільшилась і кількість 
застрахованих осіб до 4,079 млн. осіб, що більше 
минулого періоду на 0,8% 

аналіз асортименту страхових послуг зі стра-
хування життя показав, що найбільшу частку 
в структурі валових страхових премій у 2015-
2017 рр. займають накопичувальне страхуван-
ня – більше 60%; та страхування життя – від 
26,9% до 33,6% відповідно. аналогічна струк-
тура і за валовими страховими виплатами –  
89,4%-92,7% та 7,6-6,1% в розрізі зазначеного 
асортименту послуг. 

станом на 30.06.2018 р. в структурі страхо-
вих послуг відбулися структурні зрушення в бік 
зменшення частки валових страхових премій 
та валових страхових виплат за іншими дого-
ворами накопичувального страхування до 55,2% 
та 90,6% відповідно [4, с. 20]. разом з тим, збері-
гається позитивна динаміка за договорами стра-
хування життя, оскільки частка валових страхо-
вих премій збільшується до 38,1%. інша ситуація 
зі страховими виплатами. частка цих виплат за 
договорами страхування життя продовжує змен-
шуватися до 5,1%, натомість суттєво зростає пи-
тома вага валових страхових виплат за договора-
ми страхування життя на випадок смерті (4,2%).

отже, серед населення найбільш привабли-
вим з точки зору інвестицій є накопичувальне 
страхування. в той же час, залишається низьким 
попит на інші види страхових послуг, а сам асор-
тимент страхових послуг є вузьким. 

Протягом 2015 – і півріччя 2018 року ринок 
страхування життя залишається більш жор-
стким за параметрами концентрації, ніж ризи-
кове страхування (табл. 2). так, у 2015 році на 
20 страхових компаній приходилось 99,0% об-
сягу надходження валових страхових премій, 
у 2016 році – 99,5%; у 2017 році – 99,9%. станом 
на 30.08.2018 р. 20 лайфових страхових компаній 
забезпечили надходження 100% валових страхо-
вих премій. 

треба зауважити, що у двадцятці страхових 
компаній 10 отримали у 2016 р. 89,4% валових 
страхових премій, у 2017 році – 95,5%, у і півріч-

таблиця 1
Основні показники ринку страхування життя у 2015-2017 рр.

показники 2015 2016 2017
темпи зміни

2016/2015 2017/2016
Кількість страхових компаній  
на кінець року, од. 49 43 34 -12,3 -20,9

у % до загальної кількості на ринку 
страхування 13,6 13,4 11,5 -1,5 -14,2

Кількість застрахованих фізичних осіб 
на кінець року, осіб 4930010 4165014 4076718 -15,5 -2,1

Кількість договорів зі страхування 
життя, од. 240,9 846,4 415,2 2,5 р. - 51,0

валові страхові премії, млн. грн. 2186,6 2756,1 2913,7 26,0 5,7
у % до загального обсягу валових 
премій на ринку страхування 19,9 7,8 6,7 -60,2 -14,1

валові страхові виплати, млн. грн. 491,5 418,3 556,3 -14,9 33,0
у % до загального обсягу валових 
страхових виплат на ринку страхування 6,5 4,7 5,3 -27,7 12,8

рівень валових страхових виплат, % 22,5 15,2 19,7 -32,5 29,6
рівень валових страхових виплат  
на ринку страхування, % 31,2 25,1 24,3 -22,8 -3,2
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чі 2018 р. – 96,4%. Практично саме ці 10-топових 
компаній відіграють вирішальну роль на ринку 
страхування життя. серед них у 2017 році 54,5% 
валових страхових премій отримано трьома ком-
паніями – сК «МетлайФ», «уніКа життя», 
«тас» [5, с. 33]. 

з погляду монополізації ринку страхування 
життя у 2015 році він був безпечний, а з 2016 року 
на ринку наявна помірна монополізація.

таким чином, незважаючи на покращення 
активності страхових компаній зі страхуван-
ня життя на страховому ринку, він залишаєть-
ся мало розвинутим. це підтверджують дуже 
мала частка валових страхових премій та вало-
вих страхових виплат в загальному їх обсязі по 
ринку страхування (не більше 7,4%), менший за 
інші види страхування рівень страхових виплат, 
відсутність практично конкуренції, економічна 
неактивність третини лайфових страхових ком-
паній, вузький набір страхових послуг, низький 
попит на більшість з них з боку населення.

український ринок страхування життя за 
основними показниками не відповідає і світовим 
параметрам. частка страхування життя у загаль-
ному обсязі валових страхових премій складає на 
30.06.2018 р. лише 7,4%, тоді як у більшості країн 
Європи, великобританії та сШа вона перевищує 
40% [6, с. 261]. враховуючи, що у першому пів-
річчі 2018 р. обсяг зібраних валових страхових 
премій склав 1732,8 млн. грн., отримано ввП на 
суму 1507753 млн. грн. [7], рівень проникнення 
страхування життя складає 0,11%, в той час як 
у країнах світу він більше 1%. Щодо щільнос-
ті страхування життя, при середній чисель-
ності населення за і півріччя 2018 р. 42,32 млн. 
осіб на одну особу [8] припадає лише 40,95 грн., 
або за офіційним курсом нБу на 01.07.2018 р. 
26,1892 грн. за 1 долар [9] – усього 1,56 дол. сШа 
валових страхових премій. цей показник скла-
дає у Польщі 218 дол., німеччині, сШа більше 
1000 дол., у великобританії – 3000 дол. україна 
займає низьку позицію у рейтингу інших країн 
світу за страхуванням життя. так, при світовому 
обсязі валових страхових премій зі страхування 
життя у 2015 році 2,52 трл. дол. сШа [10, с. 51] 
та українському обсязі 2186,6 млн. грн. частка 
україни у загальному показнику складає 0,003%, 
що нижче навіть польського показника, який 
складав 0,32% [6; 11]. 

низька частка страхування життя в загаль-
ному страховому ринку україни та мізерна у сві-
товому ринку страхування життя, рівень про-
никнення і щільність страхування життя, рівень 

страхових виплат в декілька разів нижче світо-
вих, свідчать про наявність глибоких проблем 
у розвитку нашої держави.

узагальнення точок зору більшості науковців 
щодо причин гальмування розвитку національно-
го ринку страхування життя [6; 12-15] дозволило 
нам систематизувати і виділити групи негатив-
них чинників, серед яких економічні, соціальні 
та організаційно-правові (рис. 2). 

серед проблем, що перешкоджають форму-
ванню повноцінного ринку страхування життя 
в україні, на нашу думку, вагомими є слабкість 
системи державного управління, недооцінка ролі 
в цілому ринку страхування в системі фінансо-
вого ринку, значущості результатів функціону-
вання ринку страхування життя для держави 
та суспільства. саме ці проблеми породжують 
недієвість державного регулювання, і зокрема, 
страхового ринку, недосконалість фінансового 
механізму забезпечення ефективного функціо-
нування лайфових страхових компаній на ринку, 
надто високу монополію та його концентрацію, 
слабкість державного фінансового контролю за 
діяльністю страховиків тощо.

для вирішення означених проблем на дер-
жавному рівні необхідна розробка пакету най-
важливіших документів, які б визначали осново-
положні постулати розвитку ринку страхування 
життя і загалом страхового ринку, вірне бачення 
урядом векторів і напрямів його розвитку, ком-
плекс заходів та очікувані результати їх реалі-
зації. незважаючи на схвалені урядом україни 
три програми розвитку вітчизняного страхового 
ринку у 1998, 2001 та 2005 роках, серед яких 
«Концепція розвитку страхового ринку украї-
ни до 2010 року» [16], що визначили основні на-
прями розвитку страхового ринку в україні до 
2010 року, ряд положень з питань удосконален-
ня системи державного регулювання страхової 
діяльності, розвитку соціально значущих видів 
страхування, відновлення довіри до страхової 
галузі, кадрового забезпечення страхової діяль-
ності та інші так і не були повною мірою втілені 
в життя. 

враховуючи загальнодержавну значимість 
розвитку страхової галузі необхідно, на нашу 
думку, розробити, затвердити та реалізувати 
стратегію середньо- та довгострокового розвитку 
страхового ринку україні. При цьому з метою за-
безпечення сталої динаміки розвитку страхового 
ринку важливо, щоб зазначена стратегія була 
складовою загальної стратегії соціально-еконо-
мічного розвитку україни. сьогодні окремі під-

таблиця 2
концентрація ринку страхування життя україни [1; 2; 3; 4]

перші топ

надходження 
премій 
2015 р., 

млн. грн.

частка 
на 

ринку,
%

надходження 
премій 
2016 р.,

млн. грн.

частка 
на 

ринку, 
%

надходження 
премій 
2017 р., 

млн. грн.

частка 
на 

ринку,
%

надходження 
премій 

і півріччя 
2018 р., 

млн. грн.

частка 
на 

ринку,
%

тор 3 936,1 42,8 1186,5 43,0 1586,6 54,5 954,8 55,1
тор 10 1921,4 87,9 2465,2 89,4 2794,7 95,9 1670,1 96,4
тор 20 2164,0 99,0 2741,2 99,5 2911,0 99,9 1732,1 100,0
тор 50 2186,6 100,0 2756,1 100,0 2913,7 100,0 - -
всього  
по ринку 2186,6 100,0 2756,1 100,0 2913,7 100,0 1732,8 100,0
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ходи до розвитку страхового ринку знаходять 
відображення в Комплексній програмі розвитку 
фінансового сектору україни до 2020 року, за-
твердженій постановою нБу від 18.06.2015 р. 
№ 391 з урахуванням оновлення від 16.01.2017 р. 
№ 28 [17].

Комплексна програма реформування фінан-
сового сектору передбачає три основні напрями:

1) забезпечення стабільності та динамічності 
розвитку фінансового сектору;

2) розбудова інституційної спроможності ре-
гуляторів фінансового сектору;

3) захист прав споживачів фінансового секто-
ру та інвесторів.

забезпечення стабільності та динамічності 
розвитку фінансового сектору передбачає ство-
рення рівних умов для конкуренції у фінансо-
вому секторі, що стосується і страхового ринку, 
умов для вільного руху капіталів; посилення ви-
мог до платоспроможності та ліквідності учасни-
ків фінансового сектору шляхом запровадження 
рекомендацій Basel Ш, solvensy іі; удосконален-
ня системи регулювання та нагляду за фінансо-
вим сектором; забезпечення прозорості діяль-
ності та звітності учасників фінансового сектору; 
забезпечення розвитку інституту посередників 
фінансового сектору; забезпечення податкового 
стимулювання та гармонізацію системи оподат-
кування фінансових інструментів фінансового 
сектору; стимулювання комплексного розвитку 
ринку страхових послуг.

зміст і терміни виконання Комплексної про-
грами щодо стимулювання комплексного розвит-
ку ринку страхових послуг і, зокрема, страху-
вання життя, містить наступні положення:

1. удосконалення нормативно-правової бази 
для розвитку страхового ринку.

2. створення умов для розвитку 
ринку накопичувального страхуван-
ня життя.

3. забезпечення розвитку інсти-
туту страхових посередників фінан-
сового сектору.

реалізація зазначених за-
ходів передбачена в терміни до 
31.12.2019 року. 

серед заходів розбудови інсти-
туційної спроможності регуляторів 
фінансового сектору Комплексною 
програмою передбачено забезпечен-
ня інституційної та фінансової не-
залежності регуляторів фінансового 
сектору, посилення інституційного 
контролю їх роботи, поетапний пере-
хід за наглядом на основі оцінки ри-
зиків; посилення внутрішнього кон-
тролю регуляторів, підвищення їх 
ефективності, посилення координації 
зі споживачами послуг та учасника-
ми фінансового сектору, підвищення 
ефективності протидії зловживанням 
у фінансовому секторі та ін. в части-
ні реалізації поетапного переходу до 
нагляду на основі ризику необхідно 
проаналізувати міжнародну практи-
ку та сформовані стандарти нагля-
ду на основі оцінки ризику, зокрема, 
основні принципи страхування Між-

народної асоціації органів нагляду за страховою 
діяльністю; провести адаптацію нормативних по-
ложень і внутрішніх регламентів та інструкцій 
регуляторів до міжнародних стандартів нагляду. 
термін виконання – до 31.12.2019 року.

захист прав споживачів фінансового сектору 
та інвесторів повинен бути забезпечений шля-
хом підвищення рівня фінансової обізнаності 
та культури заощаджень населення, підвищен-
ня стандартів розкриття інформації в інтересах 
споживачів та інвесторів, ефективності системи 
реалізації та захисту їх прав. Підвищення стан-
дартів розкриття інформації в інтересах спожи-
вачів та інвесторів фінансового сектору досяга-
ється шляхом забезпечення прозорого та повного 
розкриття необхідної інформації для всебічного 
та повного розуміння клієнтом можливих ризиків 
та сукупної вартості послуг, що надаються, вста-
новленням чітких санкцій для учасників ринку 
фінансових послуг щодо ненадання попередньої 
інформації про фінансову послугу та інші пору-
шення прав споживачів. для підвищення ефек-
тивності захисту прав споживачів страхових по-
слуг та інвесторів, в т.ч. шляхом створення нових 
інструментів необхідно створити інститут фінан-
сового омбудсмена, до функцій якого належатиме 
досудове (альтернативне) вирішення спорів між 
фінансовими установами та їх клієнтами – фі-
зичними особами; створити компенсаційні схеми 
захисту вкладів інвесторів та інших споживачів 
небанківських фінансових послуг. термін вико-
нання – до 31.12.2019 року.

очікуваними результатами реалізації Комп-
лексної програми розвитку фінансового секто-
ру україни в частині ринку страхування життя 
у 2020 році є рівень проникнення страхування не 
менший 0,9%. 

  

Чинники впливу на розвиток страхового ринку України 

1. Недорозвиненість економіки в цілому.
2. Недорозвиненість страхового ринку.Економічні

1. Низький рівень довіри споживачів.
2. Низький рівень страхової культури
населення.
3. Низький рівень доходів населення.
4. Слабка інформованість населення щодо
переваг страхування та діяльності страхових 
компаній.

Соціальні

Організаційно-
правові

1. Недосконалість законодавчої страхової
бази; недоліки податкового законодавства.
2. Недосконалість державного нагляду за
страховою діяльністю. 
3. Недосконалість захисту прав споживачів
страхових послуг. 
4. Недостатнє регулювання страхового
посередництва. 
5. Недостатній рівень кадрового та наукового
забезпечення страхового ринку, ін.

рис. 2. чинники впливу на розвиток ринку  
страхування життя україни
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на жаль, реалізація заходів Комплексної про-

грами здійснюється недостатньо активно, оскіль-
ки неприйняття низки законопроектів щодо кон-
солідації регулювання ринку фінансових послуг 
(№ 2413а), захисту прав споживачів фінансових 
послуг (№ 2456д), захисту інвесторів від зло-
вживань на ринках капіталу (№ 6303) стримує 
здійснення інших заходів для створення фінан-
сової системи, що здатна забезпечувати сталий 
економічний розвиток за рахунок ефективного 
перерозподілу фінансових ресурсів в економіці 
на основі розбудови повноцінного ринкового кон-
курентоспроможного середовища згідно зі стан-
дартами Єс.

за інформацією нБу станом на початок липня 
2018 р. лише 18% заходів Комплексної програми 
виконано всіма регуляторами, 33% – одним або 
кількома регуляторами [18]. Крім того, як зазна-
чає голова національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку тимур хромаєв, виконавцям 
Комплексної програми вдалося по деяким ком-
понентам досягти виконання у 70-80%, зокре-
ма, в частині розкриття інформації емітентами 
та реалізації прав інвесторів. але питання забез-
печення інституційної спроможності регулятора 
і його адекватного фінансування, запроваджен-
ня нових фінансових інструментів залишаються 
поки що лише на папері. це свідчить про від-
сутність політичної волі здійснювати реальні ре-
форми на фінансовому ринку.

на нашу думку, Комплексна програма пови-
нна стати фундаментом для розробки стратегії 
розвитку страхового ринку в україні, яка перед-
бачала б урахування принципів та стандартів, 
рекомендованих Міжнародною асоціацією нагля-
ду за страховою діяльністю, стандартів сот, а 
також законодавства Єс у сфері страхування; 
страхового Кодексу, який вмістив би комплекс 
законодавчих актів у сфері страхування та ви-
значав взаємовідносини між усіма учасниками 
ринку страхування життя. Ми погоджуємося 

з думкою дослідників про необхідність приско-
рити розробку та прийняття нового цивільно-
го кодексу україни, в якому передбачити пра-
вові основи регулювання страхової діяльності 
в україні; удосконалити систему правового за-
безпечення шляхом прийняття нової редакції 
закону україни «Про страхування» (удоскона-
лити законодавчу та нормативну базу, прийня-
ти низку законів та нормативно-правових актів, 
що регламентують права та обов’язки ринкових 
суб’єктів та врегулювати механізми здійснення 
страхування), забезпечити розроблення та впро-
вадження додаткових актів законодавства, що 
сприятимуть запобіганню використання страхо-
вого ринку для проведення протиправних і сум-
нівних операцій та шахрайства, включаючи від-
мивання доходів, одержаних злочинним шляхом. 

висновки. з метою державного регулювання 
розвитку ринку страхування життя важливого 
значення набуває систематичний обгрунтований 
аналіз стану та його розвитку за основними па-
раметрами. ці параметри розвитку повинні від-
повідати сучасним потребам як суспільства так 
і держави та вимогам європейських стандартів. 
для успішного виконання ринком страхування 
життя своїх функцій необхідно посилити дієвість 
його державного регулювання, що потребує роз-
робки та реалізації нових стандартів – стратегії 
розвитку страхового ринку україни, страхово-
го кодексу україни, удосконалення діючого за-
кону україни «Про страхування», внесення змін 
до цивільного та Податкового кодексів україни, 
ефективної реалізації означених реформ в сфе-
рі фінансового ринку, пенсійного та медичного 
страхування. 

надані в роботі пропозиції щодо векторів роз-
витку ринку страхування життя дозволять част-
ково вирішити проблемні питання та стануть 
підґрунтям для подальшого дослідження даної 
галузі страхування через призму реформування 
пенсійної системи та охорони здоров’я. 
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сОвременнОе сОстОяние и вектОрЫ развития  
рЫнка страхОвания Жизни украинЫ

аннотация
в статье проведен анализ основных параметров украинского рынка страхования жизни за период 
с 2015 года по первое полугодие 2018 года. определены тенденции развития рынка. систематизиро-
ваны основные факторы влияния на современное состояние рынка страхования жизни. определены 
основные проблемы, сдерживающие его развитие. отмечена необходимость обеспечения действенно-
сти государственного регулирования страхового рынка. Проанализированы компоненты Комплексной 
программы развития финансового сектора украины до 2020 года в части рынка страхования жизни. 
Предложен ряд мер по улучшению государственного регулирования страхового рынка.
ключевые слова: страхование жизни, рынок страхования жизни, показатели развития, факторы вли-
яния, государственное регулирование, стратегия.
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the mOdern stAte And the deVeLOpment VectOrs  
Of the ukrAiniAn Life insurAnce mArket 

summary
in the article the main parameters of the ukrainian life insurance market for the period from 2015 to the 
first half of 2018 are analyzed. the trends of market development are revealed. the main factors influ-
encing the current state of the life insurance market are systematized. the main problems that hinder 
its development are determined. the necessity of the efficiency ensuring of the insurance market state 
regulation is emphasized. the components of the integrated Program for the ukraine financial sector 
development until 2020 in the life insurance market are analyzed. a number of measures have been pro-
posed to improve the insurance market state regulation.
keywords: life insurance, life insurance market, development indicators, influence factors, state regula-
tion, strategy.


