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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМИ РЕЗЕРВАМИ 
 

Європейський ринок страхових послуг - це складна система взаємодії національних і регіональних ринків 

страхування, яким притамані: 1) новелізація традиційних форм і видів страхових послуг з метою розробки нових 

страхових полісів, які покриватимуть зростаючі ризики (політичні (тероризм), військові, катастрофічні, інформаційні 

тощо); 2) модернізація страхової діяльності й упровадження ІТ-технологій у роботу страховиків і страхових 

посередників: автоматизоване управління бізнес-процесами, застосування технологій аутсорсингу для скорочення 

операційних витрат, диверсифікація системи продажів страхових полісів; 3) підвищення культури споживання 

страхових послуг, що обумовлює зростаючі вимоги і запити споживачів до страхових продуктів та сприяє 

поліпшенню їх якості; 4) зміна пріоритетів населення й підвищення інтересу до накопичувальних продуктів 

страхування життя; 5) стандартизація й уніфікація діяльності страхових компаній на основі принципів International 

Association of Insurance Supervisors, рекомендаційних вимог Solvency II та положень Міжнародних стандартів 

фінансової звітності [1]. 

Що стосується України, то євроінтеграційний курс вимагає від неї електронної ідентифікації й автентифікації, що 

обумовлює приєднання до проекту ЄС Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0 (Stork 2.0), яким передбачено 

забезпечення розбудови єдиного середовища електронної ідентифікації та автентифікації в ЄС. Проект фокусується на 

виробленні стандартів, форматів, ідентифікаторів тощо для запровадження інтероперабельних засобів електронної 

ідентифікації, у т. ч. у сферах е-медицини, електронних публічних послугах, е-банкінгу, та повинен сприяти розвитку 

EU Digital Single Market, запровадженню транскордонної взаємодії, підвищенню мобільності громадян та бізнесу ЄС. 

Приєднання до цих проектів сприятиме розвитку е-ідентифікації відповідно до вимог ЄС та євроінтеграції України 

[2]. Це також сприятиме інтеграції країни у світову спільноту та активній участі у процесах глобалізації. Водночас, без 

забезпечення належного рівня цифрової економіки, країні буде вкрай важко досягти поставлених цілей. Крім того, 

необхідно апробувати принципи Solvensy II з метою уніфікації страхової діяльності з європейськими нормами і 

правилами. 

Таким чином, загальноекономічна ситуація у світі визначає основні аспекти та тенденції розвитку світового й 

регіональних ринків страхових послуг. 

По-перше, більш інтенсивно еволюція ринку страхових послуг відбувається саме в тих регіонах і країнах, які 

розвиваються, через наявність попиту на страхові послуги, економічне зростання, підвищення страхової культури та 

зростання потреби у страховому захисті. 

По-друге, зменшення питомої ваги комерційного страхування через скорочення обсягів міжнародної торгівлі, що 

чинить вплив на морське й кредитне страхування; зниження відсоткових ставок за інвестиційними інструментами, що 

позначається на рентабельності й скороченні страхових резервів; підвищення ролі кібер-страхування через посилення 

кібератак не лише на державні інститути й організації, а і на приватний сектор. Виникнення страхування роботів у 

частині страхування відповідальності власника за якість продукції; формування екосистеми страхових послуг різних 

форм. 

По-третє, для європейського ринку страхових послуг характерними є оновлення традиційних форм і видів 

страхових послуг; модернізація страхової діяльності й упровадження ІТ-технологій у роботу страховиків і страхових 

посередників; підвищення культури споживання страхових послуг, що обумовлює зростаючі вимоги і запити 

споживачів до страхових продуктів та сприяє поліпшенню їх якості; зміна пріоритетів населення в бік підвищення 

інтересу до накопичувальних продуктів страхування життя; стандартизація й уніфікація діяльності страхових 

компаній. 

Що стосується України, то без забезпечення належного рівня цифрової економіки й апробації принципів Solvensy 

II з метою уніфікації страхової діяльності з європейськими нормами і правилами буде доволі складно досягти 

поставлених цілей у поступі страхового ринку.  

Отже, перспективним напрямком подальших досліджень є оцінка готовності вітчизняного ринку страхових послуг 

до інтеграції у міжнародне страхове середовище. 
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