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Для сталого економічного розвитку та підвищення рівня життя і добробуту кожної країни потрібен добре 

розвинений страховий ринок. 

Питання щодо видів, страхових ринків, їх складових, походження страхового ринку України, чинників, 

які впливають на його розвиток, досліджені вченими на належному рівні. Але на сьогоднішній день 

недосконалою є система розвитку саме сучасного страхового ринку України, а також недостатньо повно 

досліджені ті чинники, які сприяють його подальшому розвитку та розширенню. 

Завданнями нашого дослідження є аналіз структури сучасного страхового ринку України, узагальнення 

чинників, які стримують зростання його обсягів, характеристика передумов, які сприяють розвитку страхового 

ринку, а також узагальнення позитивних тенденцій цього процесу.  

На сьогодні розвитку страхового ринку сприяє розвиток фінансових послуг, підвищення інтересу 

фізичних та юридичних осіб у страховому захисті свого майна, збільшення кількості прибуткових підприємств, 

а відтак і збільшення доходів населення та ін. Страховий ринок України повинен формуватися в умовах 

зростання ВВП, зменшення рівня інфляції, стабільності грошової національної валюти, що поставило б Україну 

на сходинку розвитку європейського страхування. Проте на сучасному етапі страховий ринок за 

вищезазначеними показниками перебуває на початковій стадії свого розвитку. Страхова галузь в Україні 

забезпечує перерозподіл лише трьох відсотків ВВП (для порівняння у зарубіжних країнах цей рівень складає 8-

10%). 

Частка страхового ринку України в загальноєвропейському обсязі страхавих послуг становить лише 0,06 

відсотка, в той час як в нашій країні проживає 7 % населення Європи. Загалом в Україні страхуванням охоплено 

лише до 10% ризиків, тоді як у більшості розвинутих країн 90-95% потенційних ризиків. На сьогодні ринок 

страхування в Україні становить близько 300 млн. доларів, а темпи його зростання 20-30 % на рік. При цьому 

до 80% зростання страхового ринку України забезпечується шляхом розвитку не класичного страхування, а 

різних фінансових схем ( капіталізація прибутку; переведення „брудних” грошей у готівку; розмивання активів 

підприємств). 

Передумовою несприятливого розвитку страхування в Україні залишається низький рівень попиту на 

страхові послуги, причиною чого може стати: 

1. Недостатньо високий рівень страхової культури населення; 

2. Низький рівень капіталізації багатьох страхових компаній України; 

3. Недосконала система захисту прав споживачів страхових послуг; 

4. Наявність чималої кількості дочірніх страхових компаній, що не викликає довіри у клієнтів; 

5. У сфері обов’язкового медичного страхування відсутня система правового регулювання діяльності 

страхових компаній; 

6. Незначна клієнтська база страховиків. 

Через недостатню капіталізацію страхових компаній та їх низькі можливості виплати страхового 

відшкодування, слід підвищувати їхню фінансову надійність та стабільність наступними шляхами: 

 удосконалення механізму формування та розміщення страхових резервів; 

 врегулювати питання захисту заощаджень страхувальників за довготерміновим страхуванням життя 

та пенсійним страхуванням на законодавчому рівні; 

 сплачення внесків до статутного страхової компанії лише у грошовій формі (у т.ч. і в іноземній 

валюті); 

 розширення ринку перестрахування та проведення активної участі зі страхувальниками-

нерезидентами. 

Щоб перетворити страхування в ефективну складову економіки України, слід законодавчо вдосконалити 

механізм функціонування страхового ринку та привести у відповідність до стандартів Європейського Союзу 

національне законодавство України, що регулює відносини у сфері страхування. 

Ринок страхових послуг України потребує кваліфікованих працівників, які здійснюють свою діяльність у 

заданій сфері (так як у галузі страхування зайнято лише 0,5% кваліфікованого населення України). Тому 

доцільно було б створити систему підготовки та сертифікації фахівців зі страхування, а також підвищити їхній 

кваліфікаційний рівень. Доцільно було б запровадити українськими страховими компаніями позитивний досвід 

зарубіжних країн в області страхування. Наприклад, створення фонду з компенсації збитків за рахунок платежів 

страхових компаній, необхідність якого зумовлена недостатнім рівнем страхових виплат страхувальникам, а 

також великою кількістю відмов страхових компаній у виплатах страхового відшкодування. 

Розглянуті напрямки вирішення проблем розвитку страхового ринку України будуть сприяти зростанню 

ролі страхування в забезпеченні соціального захисту населення і ефективному розвитку економіки в цілому. 
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