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Досліджено ринок страхування життя та його роль у сучасній економіці. Розглянуто програми страхуван-
ня життя. Виявлено негативні чинники, які стримують розвиток страхових послуг. Виділено причини, які 
гальмують розвиток ринку страхування життя. Визначено шляхи вирішення існуючих проблем.
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Постановка проблеми. В умовах формуван-
ня ринкової інфраструктури важливе зна-

чення має медичне обслуговування населення як 
своєрідна сфера послуг для повноцінного функ-
ціонування людського організму. Здоров’я насе-
лення за сучасними уявленнями визначає сту-
пінь соціально-культурного розвитку суспільства 
та якості життя громадян. Державні витрати на 
охорону здоров’я не задовольняють реальні по-
треби людей. В умовах гострої нестачі бюджет-
них коштів дедалі більша частка амбулаторної 
і стаціонарної допомоги стає платною. У складних 
умовах сучасної політичної та економічної ситу-
ації в країні, держава не може забезпечити до-
статній рівень матеріального добробуту громадян. 
Упевненість у завтрашньому дні може надати 
страхування життя, оскільки в цьому разі люди-
на забезпечує своє майбутнє самостійно. Але таку 
підгалузь страхування, як страхування життя, ще 
не можна назвати достатньо розвинутою.

Світовий досвід показує, що найбільших успіхів 
у вирішенні проблеми зміцнення здоров’я насе-
лення досягли ті країни, які запровадили в системі 
охорони здоров’я механізм медичного страхуван-
ня. Українська система страхування нині знахо-
диться на етапі реформування: добровільне ме-
дичне страхування набирає популярності, в той 
момент обов’язкове – дотепер відсутнє (хоча офі-
ційно запроваджено законодавством).

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідженням особливостей розвитку страхового 
ринку та ринку страхування життя присвячено 
багато наукових праць українських (В.Д. Базиле-
вич, Н.М. Внукова, О.Д. Заруба, А.М. Єрмошенко, 
М.В. Мних, С.С. Осадець, В.Й. Плиса, М.В. Ри-
мар, К.В. Шелехов, Я.П. Шумелда, Б.С. Юров-
ський) та зарубіжних (Н.Ф. Галагуза, Д. Блад, 
Л.А. Орланюк-Малицька, Ю.В. Панков) вчених.

Мета дослідження: дослідити особливості су-
часного стану ринку страхування життя в Укра-
їні, визначити проблеми, які стримують його по-
дальший розвиток, та розглянути напрями його 
розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток ринкових відносин в Україні сприяв 
формуванню вітчизняного ринку послуг з страху-
вання життя. Сьогодні в Україні активно функці-
онує лише добровільна форма страхування жит-
тя, що дозволило сформувати певну структура 
ринку ДМС. Даний ринок можна подати як бага-
торівневу систему із складним механізмом вза-
ємозалежних зв’язків між усіма структурними 
одиницями, зокрема державними органами на-

гляду за страховою діяльністю (Нацкомфінпос-
луг), недержавними страховими об’єднаннями 
(асоціація «Українське медичне страхове бюро», 
ЛСОУ), страховими компаніями, страховими по-
середниками, медичними закладами, службами 
асістансу та споживачами [1].

Страхування життя – це страхування, яке 
здійснюється на добровільній основі шляхом 
укладення договору страхування між страхови-
ком (страховою компанією) та страхувальником 
(юридичною чи фізичною особою), згідно з яким 
страховик бере на себе зобов’язання здійснити 
страхову виплату у разі настання страхового ви-
падку, а страхувальник зобов’язується своєчасно 
сплачувати страхові внески.

Страхування життя належить до виняткової 
діяльності компаній зі страхування життя (лай-
фових компаній). Відповідно до ст. 38 Закону про 
страхування страховики, які отримали ліцензію 
на страхування життя, не мають права займати-
ся іншими видами страхування. Особливістю цієї 
сфери страхування є поєднання в її рамках усіх 
видів страхування, що пов'язані зі страховим 
захистом життя й здоров'я особи, а також до-
датковим пенсійним забезпеченням. При цьому 
окремі види належать до довгострокового (нако-
пичувального) страхування, а окремі – до інших 
видів страхування життя. 

Згідно з пп. 14.1.52 ст. 14 Податкового кодек-
су України (ПКУ), договір довгострокового стра-
хування життя – договір страхування життя 
строком на п'ять і більше років, який передба-
чає страхову виплату одноразово або у вигляді 
ануїтету, якщо застрахована особа дожила до 
закінчення терміну дії договору страхування чи 
події, передбаченої у договорі страхування, або 
досягла віку, визначеного договором [2]. 

Такий договір не може передбачати частко-
вих виплат протягом перших п'яти років його дії, 
крім тих, що здійснюються у разі настання стра-
хових випадків, пов'язаних зі смертю чи хворо-
бою застрахованої особи або нещасним випад-
ком, що призвело до встановлення застрахованій 
особі інвалідності I або II групи чи встановлення 
інвалідності особі, яка не досягла вісімнадцяти-
річного віку. 

Договір страхування життя обов’язково міс-
тить основну програму страхування та може 
містити одну або декілька програм додаткового 
страхування. Програми встановлюють спеціаль-
ні умови страхування, як, наприклад, вимоги до 
віку застрахованої особи, перелік страхових ви-
падків, порядок сплати страхових внесків, умови 
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здійснення страхових виплат. Придбання осно-
вної програми страхування є обов’язковою умо-
вою при укладенні договору страхування. 

На сучасному етапі страхові компанії України 
пропонують такі програми страхування життя: 

1. Накопичувальні програми. Накопичувальне 
страхування – заплановане накопичення коштів 
до певного терміну та одночасно захист страху-
вальника на випадок смерті. Додатково страху-
вальник може обрати варіант захисту на випадок 
інвалідності: в цьому разі страхова компанія бере 
на себе оплату внесків за страхувальника аж до 
зняття інвалідності або до закінчення дії договору.

2. Ризикові програми. Ризикове страхування – 
програма захисно– фінансового регулювання на 
випадок хвороби застрахованої особи або настан-
ня нещасного випадку, які могли б спричинити 
смерть, втрату працездатності, госпіталізацію 
або оперативне втручання.

 3. Додаткові програми: страхування на ви-
падок критичних захворювань, страхування на 
випадок госпіталізації, страхування на випадок 
проведення хірургічних операцій.

Значний вплив на розвиток ринку страхуван-
ня життя в Україні здійснила світова фінансова 
криза. Але руйнівні процеси на страховому рин-
ку зумовлені не тільки зовнішніми чинниками, 
а й неефективними, непослідовними діями або 
бездіяльністю окремих органів державної влади, 
що, як правило, полягають у протекціоністській 
політиці щодо певних сегментів фінансового рин-
ку чи окремих їх суб’єктів. 

Ринок страхових послуг залишається най-
більш капіталізованим серед інших небанків-
ських фінансових ринків. Ринок страхових по-
слуг є другим за рівнем капіталізації серед 
інших небанківських фінансових ринків. За-
гальна кількість страхових компаній станом 
на 31.12.2017 становила 294, у тому числі СК 
"life"1 – 33 компанії, СК "non-life" – 271 компа-
нія, (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 порів-
няно з 2016 роком, кількість компаній зменшила-
ся на 16 СК, порівняно з 2015 роком зменшилася 
на 67 СК (табл. 1).

За 2017 рік частка валових страхових пре-
мій у відношенні до ВВП залишились на рівні 
2016 року та становила 1,5%; частка чистих стра-
хових 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 порівнян-
ні з 2016 роком на 8 261,5 млн. грн. (23,5%) збіль-
шився обсяг надходжень валових страхових пре-
мій, обсяг чистих страхових премій2 збільшився 
на 2 030,6 млн. грн. (7,7%).

Валові страхові премії, отримані страховика-
ми при страхуванні та перестрахуванні ризиків 
від страхувальників та перестрахувальників за 
9 місяців 2017 року, становили 31 391,1 млн. грн., 
з них: 11 112,6 млн. грн. (35,4%) – що надійшли 
від фізичних осіб; 20 278,5 млн. грн. (64,6%) – що 
надійшли від юридичних осіб. 

За 9 місяців 2016 року загальна (валова) сума 
страхових премій, отриманих страховиками, 
становила 24 844,2 млн. грн., з них: 9 469,6 млн. 
грн. (38,1%) – що надійшли від фізичних осіб; 
15 374,6 млн. грн. (61,9%) – що надійшли від 
юридичних осіб. За 9 місяців 2016 року сума 
отриманих страховиками валових премій з ви-
дів страхування, інших, ніж страхування життя 
становила 29 369,4 млн. грн. (або 93,6% від за-
гальної суми страхових премій), а зі страхування 
життя – 2 021,7 млн. грн. (або 6,4% від загальної 
суми страхових премій).

Отже, незважаючи на значну кількість компа-
ній, фактично на страховому ринку основну част-
ку валових страхових премій – 99,6% акумулю-
ють 150 СК "non-Life" (57,3% всіх СК "non-Life") 
та 99,8% – 20 СК "Life" (58,8% всіх СК "Life"). 
По ринку страхування життя Індекс Герфінда-
ля – Гіршмана (ННІ) склав 1 424,91 (за 9 місяців 
2016 року – 1 048,93), по ринку видів страхування 
інших, ніж страхування життя становив 305,70 (за 
9 місяців 2016 року – 275,79). В цілому по страхо-
вому ринку індекс Герфіндаля – Гіршмана склав 
273,50 (за 9 місяців 2016 року – 240,15).

Основні показники діяльності страхового рин-
ку та його динаміка представлені в таблиці 2.

Більшість видів страхування життя мають 
довгостроковий характер, що дозволяє страхо-
викам акумулювати значні фінансові ресурси, 
отримуючи при цьому додатковий дохід від ін-
вестування резерву страхових внесків.

Виділяють такий перелік причин, які гальму-
ють розвиток ринку страхування життя та зни-
жують його ефективність [4]:

 1. Повільні темпи впровадження ринкових 
умов та реструктуризації економіки. 

2. Недосконалість законодавчої бази: недоліки 
податкового законодавства; недосконалість дер-
жавного нагляду за страховою діяльністю; відсут-
ність дієвих гарантій для страхувальників у разі 
банкрутства страхової компаній; недосконалість 
захисту прав споживачів страхових послуг; недо-
стане регулювання страхового посередництва. 

3. Недорозвиненість економіки в цілому: низь-
кий рівень платоспроможності населення; достат-
ньо високий рівень інфляції; відсутність привабли-
вих для страховиків інвестиційних інструментів; 
збитковість більшості підприємств; експансія «за-
йвого» іноземного капіталу в страховий сектор. 

4. Низький рівень довіри споживачів. 

Таблиця 1
Кількість страхових компаній станом на 2015–2017 рр.

Кількість страхових 
компаній

Станом  
на 31.12.2015 р.

Станом  
на 31.12.2016 р.

Зміни у 2017 р.
Станом  

на 31.12.2017 р.Внесено 
інформації

Виключено 
інформації

Загальна кількість 361 310 4 20 294
в т.ч. СК "non-Life" 312 271 4 14 261
в т.ч. CК "Life" 49 39 0 6 33
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Таблиця 2
Показники діяльності страхових компаній України у 2011–2016 рр., млн. грн [3]

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Валові страхові премії 22 693,5 21 508,2 28 661,9 26 767,3 29 736 24 844,2
Валові страхові виплати 4 864 5 151 4 651,8 5 065,4 8 100,5 6 271,3
Чисті страхові премії 17 970 20 277,5 21 551,4 18 592,8 22 354,9 19 588,4
Чисті страхові виплати 4 699,2 4 970,0 4 566,6 4 893 7 602,8 6 046,3
Обсяг сформованих страхових резервів 11 179,3 12 577,6 14 435,7 15 828 18 376,3 19 477,1
Сплачено на перестрахування 5 906,2 2 552,8 8 744,8 9 704,2 9 911,3 8 460,6
Загальні активи страховиків 48 122,7 56 224,7 66 387,5 70 261,2 60 729,1 34 302,2
Обсяг сплачених статутних капіталів 14 091,8 14 579 15 232,5 15 120,9 14 474,8 12 627,9

5. Причини, що лежать у площині тіньової 
економіки: шахрайство страхувальників; фіктив-
не «перестрахування»; легалізація доходів, отри-
маних злочинним шляхом. 

6. Проблеми власне страхового ринку: низь-
кий рівень національного перестрахового ринку 
та залежність від світових лідерів перестраху-
вання; вузька клієнтська база страховиків; недо-
розвиненість довгострокового страхування, недер-
жавного пенсійного забезпечення; некваліфіковані 
актуальні розрахунки та невірні статистичні данні; 
недосконалість правил страхування; значна інфор-
маційна закритість страхового ринку; недостатній 
рівень кадрового та наукового забезпечення. Для 
подолання проблем та подальшого розвитку стра-
хування життя Українською федерацією убезпе-
чення розроблена Стратегія розвитку страхового 
ринку України на 2011–2020 роки, яка спрямо-
вана на забезпечення прозорості та передбачува-
ності державної політики щодо страхового ринку, 
координацію діяльності владних та недержавних 
інститутів, учасників страхового ринку. Реалізація 
Стратегії має покращити якість страхового рин-
ку, стати значним кроком на шляху впровадження 
в Україні ефективних механізмів управління ри-
зиками державою та приватними особами, створи-
ти належну взаємодію держави та страхового рин-
ку при відшкодуванні збитків від стихійних явищ 
та катастроф, зменшити негативний вплив їх на-
слідків із використанням інституту страхування, 
забезпечити формування потужного джерела вну-
трішніх довгострокових інвестицій для сталого, ін-
новаційного розвитку економіки України.

Аналізуючи вищевикладене, доцільно зроби-
ти такі висновки:

Після фінансової кризи, яка негативно впли-
нула на ринок страхування життя, спостеріга-
ється незначне «пожвавлення», при цьому по-
казники ще не досягли докризових значень.  
На страховому ринку життя існує ряд проблем, які 
гальмують його подальший розвиток. Ці проблеми 
пов’язані як з ситуацією в країні, так і безпосеред-
ньо з діяльністю самих страхових компаній. 

Державна політика у сфері страхування має 
бути спрямована на: 

– формування сучасного та динамічного стра-
хового ринку з високорозвиненою інфраструкту-
рою та широким асортиментом страхових послуг; 

– своєчасну та широку адаптацію українського 
страхового ринку до світових вимог фінансового 
регулювання та нагляду, активну співпрацю з єв-
ропейськими та міжнародними організаціями; 

– створення страхового нагляду, гармонізова-
ного з міжнародними стандартами та орієнтовано-
го на захист прав споживачів фінансових послуг;

– модернізацію страхового бізнесу та систем 
управління страховими компаніями;

 – розвиток страхового посередництва та по-
силення контролю за посередниками (брокерами, 
агентами і консультантами);

– впровадження системи мікрострахування для 
малозаможних верств населення, державну під-
тримку соціально значущих видів страхування; 

– формування страхової культури громадян 
та підвищення фінансової грамотності учасників 
страхового ринку.

Список літератури:
1. Радецька О.О. Ринок страхування життя в Україні: проблеми та перспективи розвитку / О.О. Радецька // 

Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 6. – T. 1. – С. 222–224.
2. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 

zakon1.rada.gov.ua.
3. Підсумки діяльності страхових компаній за 2017 рік [Електронний ресурс] / Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. – Режим доступу: https://forinsurer.com/files/
file00634.pdf.

4. Хмелевський О.В. Страхування за умов фінансової кризи: тенденції розвитку та елементи пожвавлення / 
О.В. Хмелевський // Вісник Хмельницького національного університету. 2009. – № 2. – T. 1 – С. 106–109.



«Young Scientist» • № 5 (57) • May, 2018 331
Рудь И.Ю., Соболенко В.В.
Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В УКРАИНЕ

Аннотация
Исследован рынок страхования жизни и его роль в современной экономике. Рассмотрены программы 
страхования жизни. Выявлены негативные факторы, которые сдерживают развитие страховых услуг. 
Выделены причины, тормозящие развитие рынка страхования жизни. Определены пути решения су-
ществующих проблем.
Ключевые слова: страхование жизни, рынок страхования жизни, договор долгосрочного страхования 
жизни, страховые компании, программы страхования жизни.
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SUMMARY FEATURES OF THE CURRENT STATE 
OF INSURANCE OF LIFE IN UKRAINE

The market of life insurance and its role in the modern economy is investigated. Life insurance programs 
are considered. The negative factors that hinder the development of insurance services are revealed.  
The reasons hindering the development of the life insurance market are highlighted. The ways of solving 
existing problems are determined.
Keywords: life insurance, life insurance market, long-term life insurance contract, insurance companies, 
life insurance programs.


