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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 
Сучасні процеси в економіці країни потребують економічних реформ, що в свою чергу 

обумовлює необхідність розвитку страхового ринку. В умовах сьогодення важливим є 
формування ефективної системи інструментарію, спрямованого на збільшення рівня 
конкурентоспроможності страхових компаній та надання конкурентних послуг не лише на 
внутрішньому, а й зовнішньому ринках[1]. 

Страхові компанії самостійно будують свою фінансово-економічну політику і концепції 
розвитку, розробляють внутрішні фінансові механізми, що сприяють на результативність 
компанії. В умовах становлення та розвитку страхового ринку, для того, щоб страхові компанії 
змогли ефективно та надійно функціонувати, мати економічну спроможність необхідно 
проводити бізнес-планування та прогнозування діяльності. Для цього необхідне застосування 
сучасних методів економіко-математичного моделювання, а саме методів кореляційно-
регресійного аналізу, математичного програмування, сучасних технологій імітаційного 
моделювання та ін. [2]. 

Дослідженням проблем та тенденцій розвитку страхового ринку присвячені праці багатьох 
вітчизняних та зарубіжних авторів. Значний внесок у висвітлення особливостей функціонування 
страхового ринку України внесли вчені: В.Д. Базилевич, Н.М. Внукова, О.О. Терещенко, Л.М. 
Горбач, О.Д. Заруба, С.С. Осадець, В.В. Ковальова, О.А. Клепікова, Д.Д. Хемптон, Є.Ф. Брігхем, 
А.І. Гінзбург, М.А. Зайцева, Л. Рейтман, Т.А. Федорова, А.К. Шахова та ін. 

Незважаючи на широке коло проблем, зазначених у працях науковців, питання планування та 
перспектив розвитку українського ринку страхових послуг потребує подальших наукових 
досліджень. Особливої уваги потребують питання комплексного аналізу операційної та 
фінансовоінвестиційної діяльності з урахуванням різних факторів зовнішнього і внутрішнього 
ризикового середовища. Також, існує необхідність подальшого дослідження в таких аспектах, як 
аналіз, прогнозування та моделювання фінансових-економічних процесів [4]. 

Місце страхового ринку у фінансовій системі обумовлено як роллю різних фінансових 
інститутів у фінансуванні страхового захисту, так і їх значенням як об’єктів розміщення 
інвестиційних ресурсів страхових організацій і обслуговування страхової, інвестиційної та інших 
видів діяльності [3]. 

Специфіка страхування визначає безпосередній зв’язок страхового ринку з фінансами 

підприємств, фінансами населення, банківською системою, державним бюджетом та іншими 

фінансовими інститутами, в рамках яких реалізуються страхові відносини. У таких відносинах 

відповідні фінансові інститути виступають як страхувальники і споживачі страхових продуктів. 

Специфічні відносини складаються між страховим ринком і державним бюджетом та 

державними позабюджетними фондами, що пов’язано з організацією обов’язкового страхування. 

Специфіка страхування визначає безпосередній зв’язок страхового ринку з фінансами 

підприємств, фінансами населення, банківською системою, державним бюджетом та іншими 

фінансовими інститутами, в рамках яких реалізуються страхові відносини [7]. 

Страховий ринок в Україні все ще перебуває на початковому етапі розвитку, окремі його 

сегменти стрімко розвиваються, проте рівень страхового покриття залишається на низькому рівні 

(він складає лише 3–5 %, тоді як у країнах Західної Європи – понад 95 %). У нашій країні 

розвиваються лише класичні види страхування – КАСКО, майнове страхування тоді як, 

наприклад, медичне страхування знаходиться на етапі зародження. Це обумовлено, в першу 

чергу, рівнем доходів населення [5]. 

В зв’язку з нестабільною політичною та економічною ситуацією в державі, погіршилося 

становище страхового ринку. Основними проблемами, що стримують розвиток страхового ринку 

є [5]: 

- недосконала нормативно-правова база; 



- низький попит фізичних і юридичних осіб на страхові послуги, що спричинено економічною 

та політичною кризою в країні; 

- відсутність надійних інвестиційних програм, а також реальних фінансових механізмів для 

довгострокового розміщення страхових резервів; 

- низький рівень страхових виплат; 

- низький рівень дохідності окремих видів страхування; 

- недостатня ефективність стратегічного менеджменту страхових компаній; 

- значна інформаційна закритість діяльності страхових компаній; 

- політична нестабільність в країні; 

- слабкі зовнішньоекономічні зв’язки України у сфері страхування з іншими країнами;  

- нерозвиненість національної страхової інфраструктури; 

- низькі показники конкурентоспроможності українських страхових компаній. 

Розглянувши актуальні проблеми розвитку страхового ринку, можна зробити висновок, що 

страховий ринок в цілому є складною системою, яку утворює низка взаємопов’язаних і 

взаємообумовлених підсистем. Можна зробити висновок, що впродовж останніх років ситуація 

на ринку страхових послуг України склалася не зовсім сприятлива. Негативні наслідки кризи 

призвели до уповільнення темпів росту доходів страхових компаній, зменшення попиту 

населення на страхові послуги. Поряд з цим вітчизняний страховий ринок має значний потенціал 

розвитку, важливим є створення умов та нових можливостей у його розвитку. 
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