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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 

 

Ринок страхових послуг є одним з найбільш необхідних елементів ринкової інфраструктури, 

який є тісно пов’язаним з ринком засобів виробництва, споживчих товарів, ринком капіталу і 

цінних паперів, праці і робочої сили. У країнах з розвиненою економікою, страхування має 

найширший розмах і забезпечує підприємцям надійний захист інтересів від різних видів ризиків: 

катастрофічними, екологічними, транспортними тощо. 

Міжнародний досвід свідчить, що рівень розвитку країни часто визначають на підставі того, 

як у ній організовано страхову справу, яка за дохідністю в багатьох країнах після туризму займає 

друге місце, випереджаючи рентабельність у промисловості та в банківському сегменті. У 

країнах з розвиненою ринковою економікою страхування є важливим механізмом залучення в 

економіку інвестиційних ресурсів.  

На відміну від ринків розвинутих країн, страхові ринки країн з перехідною економікою, до 

яких належить і Україна, знаходяться ще в стадії формування. В цих країнах виконуються 

неповною мірою функції страхування, що зумовлено як рівнем платоспроможного попиту на 

страхові послуги, так і обмеженням прав власності, наявністю недобросовісних власників, 

недостатньо розвиненою системою державного регулювання національних страхових ринків 

таких країн, відсутністю дієвих економічних стимулів розвитку страхової діяльності [1]. 

Запозичення закордонного досвіду щодо організації та проведення діяльності в сфері 

страхування повинно стати ефективним засобом з вирішення проблем даного інституту, що 

існують на сучасному етапі його розвитку, вдосконалення та реформування. 

Розглянемо у загальних рисах досвід організації і особливості страхових ринків зарубіжних 

країн на прикладі окремих держав таких як: Німеччина, Японія, Великобританія та США. 

Розглядаючи досвід Німеччини у сфері страхування, варто зазначити, що юридична особа, яка 

має на меті проводити діяльність із надання страхових послуг в цій країні, повинна отримати 

ліцензію. При цьому, вищенаведений документ видає спеціально уповноважений орган – 

Федеральний фінансовий наглядовий орган [5].  

Відповідно до страхового законодавства діяльність із надання страхових послуг в Німеччині 

складається із чотирьох напрямів: страхування на випадок захворювання, пенсійне страхування, 

страхування на випадок безробіття, страхування від нещасного випадку на виробництві. При 

цьому, основним нормативно-правовим актом, за допомогою якого здійснюється правове 

регулювання страхових правовідносин у Німеччині виступає Закон «Про страховий договір». [2].  

Аналізуючи організацію страхової діяльності в зарубіжних країнах, не можна омиту увагою 

досвід такої країни як Японії. Так, у вищенаведеній країні страхування здійснюється приватними 

страховими компаніями, державними організаціями і кооперативами. При цьому, приватні 

компанії і державні організації зайняті пошуком прибуткових сфер для вкладання коштів, в які 

накоплені від страхових внесків, діючи на національному і міжнародному рівнях, їхня мета – 

зростання власних доходів, тому вони страхують тільки надійних партнерів. Кооперативні ж 

організації взаємного страхування зорієнтовані не на збільшення власного прибутку, а на 

задоволення потреб членів кооперативу. Ці організації приймають всіх фермерів без виключення, 

гарантуючи кожному компенсацію в обумовлених контрактом випадках. Кооперативне 

страхування контролюється всіма членами кооперативу і тому розвивається раціонально. Малі 

внески роблять кооперативні страхові організації більш привабливими для страхувальників, що 

посилює їх конкурентні позиції на національному ринку страхування [4]. 

На страховому ринку Великобританії спеціальний орган страхового нагляду в складі 

Департаменту торгівлі та промисловості має досить широкі повноваження щодо організаційної і 

тролю та втручання в діяльність страхових компаній. При встановленні фактів порушення 

правил страхування до страхової компанії застосовуються карні санкції аж до закриття [4]. 



Страхові компанії США – це багатофункціональні фінансово-кредитні установи, холдинги, 

які через дочірні компанії крім страхування, займаються наданням кредитів, здійснюють чекове 

обслуговування клієнтів, здійснюють операції з нерухомістю, цінними паперами, управляють 

майном та капіталом за дорученням своїх клієнтів. Це сприяє зміцненню фінансової стійкості 

страховиків в разі несприятливих ситуацій з окремими видами страхування. На страховому 

ринку США працює понад 8 тис. компаній, які займаються майновим страхуванням, і близько 2 

тис. компаній зі страхування життя. За організаційно-правовою формою це акціонерне 

товариство та товариство взаємного страхування. Найбільшим попитом серед американців (3/4 

усіх доходів страхування життя) користуються такі види страхування життя, як страхування на 

випадок смерті і страхування-внесок. Страхування-внесок передбачає виплату страхової суми 

після досягнення страховою особою обумовленого договором віку. Аналогом вітчизняного виду 

страхування є страхування на дожиття, що проводиться разом зі страхуванням на випадок смерті. 

В США відсутній федеральний закон про страхування. Тут немає єдиного федерального 

органу, який би здійснював нагляд за страховою діяльністю. Специфічною особливістю 

американського страхового ринку є відсутність єдиної для держави системи страхування. 

Кожний штат має власне страхове законодавство. При цьому, страхові організації мають широкі 

повноваження в розробці власної страхової політики, визначенні розмірів платежів, практики їх 

відрахування і відшкодування збитків [4]. 

Отже, на даний час США має найбільш розвинутий ринок страхових послуг. Цьому сприяють 

такі фактори, як досконала законодавча база та віковий досвід, наявність міцних фінансово 

незалежних та конкурентоспроможних страхових компаній, їх високий професійний рівень. 

Аналіз досвіду зарубіжних країн для нашої країни є досить корисним, так як деякі країни з 

перехідною економікою мають вищий рівень розвитку, ніж Україна. Адже нам необхідно 

володіти всією інформацією про світові тенденції розвитку страхових послуг країн, що 

розвиваються, з метою прогнозу тих тенденцій, які на нас чекають в майбутньому. 

Формування розвинутого ринку страхових послуг в Україні завдяки врахуванню тенденцій і 

особливостей розвитку страхових ринків розвинених країн забезпечить сприятливі умови для 

ринкової трансформації та стабільний розвиток національної економіки, розвиток світової 

економіки та міжнародних відносин. 
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