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У статті проаналізовано стан ринку страхових послуг в Україні. Встановлено, що 
основні показники розвитку страхового ринку України мають позитивну динаміку, 
однак його функціональні характеристики в цілому відстають від світового рівня.  
Запропоновано основні напрямки розвитку ринку страхових послуг в Україні. 
Ключові слова: страхування, ринок страхових послуг, страхові компанії, шляхи розвитку. 
 
В статье проанализировано состояние рынка страховых услуг в Украине. Установлено, 
что основные показатели развития страхового рынка Украины имеют положительную 
динамику, однако его функциональные характеристики в целом отстают от мирового 
уровня. Предложены основные направления развития рынка страховых услуг в 
Украине.  
Ключевые слова: страхование, рынок страховых услуг, страховые компании, пути развития. 

 
The article analyzes the state of the insurance market in Ukraine. It is established that the 
main indicators of the development of the insurance market of Ukraine have a positive 
dynamics, but its functional characteristics are generally behind the world level. The basic 
directions of development of the market of insurance services in Ukraine are offered. 
Keywords: insurance, insurance market, insurance companies, ways of development. 

 
Страховий ринок тісно пов’язаний з економікою країни, а в результаті економічних 

перетворень, що відбуваються в державі, його роль постійно зростає. Створення ефективної 
системи захисту майнових прав та інтересів окремих громадян, підприємців і підприємств, 
підтримання соціальної стабільності у суспільстві й економічної безпеки держави неможливе 
без функціонування потужного ринку страхових послуг. Крім того, страхування є важливим 
джерелом акумулювання коштів для подальшого інвестування в реструктуризацію 
економіки. 

Розглядаючи сучасний стан страхового ринку України, необхідно відмітити, що він 
займає далеко не передове місце на світовій арені. Навіть враховуючи світові тенденції до 
економічного спаду та кризові явища, Україна все одно залишається країною з 
малорозвиненим ринком страхування. 

Аналіз наукових джерел за темою дослідження засвідчив, що вивченню страхового 
ринку приділяють увагу багато вітчизняних вчених. Питання проблем та перспектив 
розвитку страхування викликає інтерес як серед науковців, так і серед широких верств 
населення. Тому в даній статті використано роботи таких авторів: Г. М. Пурій, 
К. С. Зайченко, В. М. Дзюбенко, І. Кобзарук, Н. В. Фесенко, Л. М. Яремченко. Динамічний 
характер розвитку ринку страхових послуг потребує постійного поглиблення наукових 
напрацювань, що зумовлює актуальність даного дослідження. 

Метою статті є дослідження стану ринку страхових послуг в Україні, його проблем та 



СТУДЕНТСЬКИЙ ВІСНИК  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

81 
 

 

перспектив розвитку. 
На сьогодні в Україні розвинені такі види страхування як страхування майна, 

страхування відповідальності та особисте страхування. Організаційні форми страхової 
діяльності керуються Законом України «Про страхування», а також нормативними актами, 
які відносяться до кожної з них. Основними організаційними формами страхової діяльності є 
такі: державне страхування, акціонерне страхування, взаємне страхування, кооперативне 
страхування.  

Регулювання страхового сектору в Україні на сучасному етапі характеризується 
значною динамічністю і розширенням переліку страхових послуг з добровільних видів 
страхування, підвищенням вимог до порядку створення діяльності страхових компаній та їх 
конкурентоспроможності, подальшої інтеграції країни у міжнародні структури та 
необхідністю залучення страхового ринку до вирішення найважливіших питань 
економічного розвитку [7, С. 29]. 

Рівень розвитку страхового ринку визначається соціально-економічним становищем в 
країні, готовністю населення та суб’єктів господарювання до споживання такого роду 
фінансових послуг, а також державною підтримкою страхового бізнесу. Порівняно з 
європейськими країнами, де страхуванням охоплено понад 94% страхового поля, в Україні 
страхові послуги користуються значно меншим попитом (10–15% страхового поля), 
особливо у галузі майнового та окремих видів особистого страхування, що зумовлено як 
низькою довірою економічних суб’єктів до страховиків, так і низьким рівнем їхньої 
обізнаності у сфері страхування [5, С. 3].  

Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших небанківських 
фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній в Україні станом на 30.09.2019 
дорівнювала 234, у тому числі СК «Life» – 23 компанії, СК «Non-life» – 211 компаній 
(станом на 30.09.2018 – 285 компаній, у тому числі СК «Life» – 31 компанія, СК «Non-life» – 
254 компанії) [2]. Кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення, зокрема, за 
період 2019 року, порівняно з 2018 року, кількість компаній зменшилася на 47 або на 16,5 % 
(рисунок). 
 

Не дивлячись на скорочення загальної 

кількості, активи страхових компаній, 

які залишились на ринку, 

продовжують зростати. На початок 

2019 року активи зросли на 10,6%, а 

страхові резерви на 16,6%. Для 

забезпечення прибутковості страхові 

компанії розміщують кошти на 

депозитах банків, вкладають в 

державні цінні папери, нерухомість. 

Інвестиції в акції не перевищують 

1,7% через низький об’єм якісних 

пропозицій на українському 

фондовому ринку. 

 

Також це пов’язано з переліком вимог до ліквідності, прибутковості та якості активів та 

операцій страховиків, які затверджені розпорядженням Нацкомфінпослуг за № 850 від 

7 червня 2018 року. 
Приведені статистичні дані говорять про те, що інтерес українців до страхування та 

рівень фінансової грамотності населення зростає. Все більше людей піклується про захист 

Рисунок. Динаміка кількості страхових компаній на 

ринку страхових послуг України за 2015–2019 рр. 
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від фінансових ризиків, забезпечення майбутнього дітей та достойну пенсію в старості. 
Підвищенню довіри до послуг страхування посприяла робота Нацкомфінпослуг, який за 
останній рік відібрав ліцензію у 19-ти ненадійних страховиків. Наразі 80% ринку страхових 
послуг припадає на топ 20 страхових компаній (таблиця) [6].  

Таблиця 

Рейтинг страхових компаній за 2019 рік 

Страхова компанія Рейтинг 
(макс - 5) 

Зібрані премії, 
млн грн  

Рівень 
виплат, % 

Ліквід- 
ність, % 

ARX 4.5       1891.5 49.4 46.9 

Українська Страхова Група 4.5       951.8 55.2 63.1 

СК «ІНГО Україна» 4.5       1214.0 41.5 29.0 

Арсенал Страхування 4.5       1886.7 20.6 19.4 

СК «Універсальна» 4.5       826.3 26.4 29.0 

СК «Княжа» 4.5       600.7 33.5 39.8 

СК «Уніка» 4.5       2041.6 38.1 3.0 

СК PZU Україна 4.0       1517.0 20.8 7.4 

СГ «ТАС» 4.0       1387.8 45.2 39.8 

Просто-Страхування 4.0       245.2 46.6 124.2 

СК «Колоннейд Україна» 4.0       223.7 57.7 126.7 

ЄТС 4.0       235.2 10.4 65.3 

СК ВУСО 4.0       724.9 32.2 53.2 

СК «Перша» 4.0       512.0 28.5 46.2 

Експрес-Страхування 3.5       280.0 35.6 95.6 

СК «Глобус» 3.5       419.0 22.8 35.5 

СК ОРАНТА 3.5       778.3 35.8 3.8 

UPSK 3.5       533.0 30.5 72.8 

СК «Країна» 3.5       314.0 53.8 63.6 

СК «Альфа-Гарант» 3.5       182.5 34.7 38.0 

Альфа Страхування 3.0       812.3 31.5 103.9 

Незважаючи на досить високі темпи зростання кількісних показників, інституційні та 
функціональні характеристики страхового ринку України загалом не відповідають 
тенденціям світових страхових ринків та реальним потребам вітчизняної економіки, що 
зумовлює його істотне відставання у глобальному процесі формування світової фінансової 
системи.  

Сьогодні страховики активно шукають можливості знизити ризики і знайти нові 
напрями розвитку. Якщо в усьому світі страхування сприяє оптимізації макроекономічних 
пропорцій суспільного відтворення, забезпечує безперервність, безперебійність і 
збалансованість виробничих процесів, то страхування в Україні тільки на початку цього 
шляху. Страховий бізнес України, як і більшість інших сфер, сьогодні працює на 
ситуативних рішеннях, без прийняття довгоочікуваних нормативно-правових актів, 
системної політики і підтримки держави. Саме тому розвиток страхової галузі в Україні 
вимагає розроблення і поетапної реалізації заходів, спрямованих на підвищення контролю 
якості страхових послуг, що неможливо реалізувати без залучення інвестицій [1, С. 273]. 

Основними проблемами, які негативно впливають на розвиток страхового ринку в 
Україні, є: 

− відсутність політичної та економічної стабільності, сталого зростання виробництва, 
неплатоспроможність населення, дефіцит фінансових ресурсів; 

− cлабкі зовнішньоекономічні зв’язки України у сфері страхування з іншими країнами; 

− недосконала і фрагментарна законодавча база, відсутність державних преференцій 
на страховому ринку, неефективний контроль з боку держави, прояви монополізму;  
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− високий рівень інфляції, що унеможливлює реалізацію надійних інвестиційних 
програм, а також фінансових механізмів для довгострокового розміщення страхових 
резервів; 

− слабкий розвиток фондового ринку, що не дає змогу використовувати цінні папери 
як категорію активів для захищеного розміщення страхових резервів;  

− відсутність вторинного ринку страхових послуг, механізмів ефективної взаємодії 
банківського та страхового секторів економіки, низький рівень розвитку допоміжної 
інфраструктури страхового ринку;  

− неналежний рівень інформації про стан і можливості страхового ринку, відсутність 
довіри населення до страхування [7, С. 31]. 

Перспективи розвитку страхової галузі потребують докорінних змін у системі 
підготовки та забезпечення кадрами учасників страхового ринку. Визначені проблеми 
страхового ринку України дають змогу виділити певні напрями та перспективи його 
розвитку в майбутньому. 

Головними напрямами розвитку повинні стати: реалізація єдиного бачення 
стратегічного розвитку вітчизняного страхового сектору та його окремих складових; 
приведення чинного законодавства у відповідність з нормами, правилами та вимогами країн 
Європейського Союзу; вдосконалення державного нагляду шляхом впровадження 
пруденційного нагляду за страховою діяльністю, що передбачає комплексний контроль 
таких параметрів діяльності страховиків, як внутрішня система управління і контролю за 
ризиками, прозора фінансова звітність, виявлення недоліків у діяльності страховиків на 
ранніх стадіях їх розвитку; сприяння зростанню довіри населення до страхових організацій 
та посередників.  

Таким чином, вирішення проблем вітчизняного страхового ринку дасть змогу 
використовувати його можливості як потужний інструмент соціального захисту населення, а 
в довгостроковій перспективі стати потужним джерелом інвестиційних ресурсів [3]. 

Для успішного розвитку та покращення ситуації на українському ринку страхових 
послуг необхідна злагодженість та координованість роботи як держави, так і страхових 
компаній. При цьому держава має забезпечити ринок стабільною нормативною базою, 
необтяжливим державним наглядом, а з іншого боку, страхові компанії мають бути 
максимально сумлінними та чесними у процесі співпраці зі своїми клієнтами.  

Ринку страхових послуг в Україні необхідно почерпнути досвід інших країн світу, щоб 
мати в майбутньому перспективи для розвитку держави, для стабільності національної 
економіки, а головне, для забезпечення інтересів громадян та юридичних осіб. Таким чином, 
вирішення проблем вітчизняного страхового ринку дасть змогу використовувати його 
можливості як потужний інструмент соціального захисту населення, а в довгостроковій 
перспективі стати потужним джерелом інвестиційних ресурсів. 
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