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ВСТУП 

 

Недосконале страхове законодавство, брак належного регулювання та 

нагляду за діяльністю та ринковою поведінкою страхових компаній і 

посередників призвели до накопичення системних проблем, які потребують 

негайного вирішення задля активізації розвитку страхового ринку України. 

Загалом усі вони призводять до низької довіри до компаній страхового сектору 

та не дають йому належно розвиватись. 

Актуальність дослідження. В сучасних умовах ринок страхових послуг 

проходить через своєрідний етап трансформації у сфері нагляду та регулювання 

у зв’язку із зміною регулятора, яким став новий структурний підрозділ НБУ –

Департамент нагляду за страховим ринком. Тому важливо дослідити, які 

новації будуть впроваджуватися новим регулятором з метою усунення тих 

проблем, які стримують його розвиток. 

Страхові компанії відіграють важливу роль в економічному житті країни. 

Головною функцією страхування є захист фізичних та юридичних осіб від 

ймовірних збитків у разі настання страхових подій. Водночас страхові компанії 

підпадають під потенційний негативний вплив ризиків, які можуть загрожувати 

їх платоспроможності та мати негативні наслідки для споживачів послуг 

страхування. Саме впевненість споживачів у надійності страхової компанії є 

однією з основних засад розвитку страхового ринку. Ефективне регулювання та 

нагляд за ринком роблять можливою таку впевненість та довіру до страховиків. 

Теоретичні засади розвитку страхового ринку висвітлено у працях 

В. Базилевич, О. Барановський, Г. Вознюк, С. Велех[2], О.  Гаманкова, 

О. Заруба, О. Залєтов [4], С. Залюбовська, О. Золотарьова, Ю. Колупаєв, 

Р. Пікус [8], Г. Пурій, І. Рудь, О. Слободянюк, І. Фисун, В. Фурман та інших. 

Але незважаючи на існування ґрунтовних досліджень в даному напрямку, 

питання вивчення проблем, які стримують страховий ринок України 
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потребують більш глибокого наукового вивчення, особливо у зв’язку із зміною 

регулятора. 

Об'єктом дослідження є вивчення загальних засад функціонування 

страхових компаній на вітчизняному ринку страхових послуг. 

Предметом дослідження є проблеми та чинники, що впливають на 

перспективи розвитку страхового ринку. 

Мета і завдання роботи. Визначити проблеми та чинники, які стримують 

розвиток страхового ринку в Україні та виявити перспективні напрямки 

подальшого розвитку страхових послуг у зв’язку із зміною регулятора.  

Методи дослідження. Для розкриття сутності теми дослідження широко 

використовувались загальнонаукові методи: діалектичний, системний підходи, 

метод індукції і дедукції, аналіз і синтез. 

Інформаційною та правовою базою дослідження є законодавчі та 

нормативні акти, що регламентують порядок діяльності страхових компаній на 

страховому ринку України, офіційні статистичні матеріали, дані мережі 

Інтернет. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

використання запропонованих науково-практичних розробок із проблем та 

перспектив розвитку страхового ринку дозволяє оцінити стан та обґрунтувати 

подальші напрямки законодавчої та практичної діяльності страхового ринку. 

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та переліку 

використаних джерел, що включає 10 найменувань. 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, представлені дані 

аналізу науково-теоретичних передумов з теми роботи, визначено мету, об'єкт 

та предмет, сформульовано завдання і методи дослідження. 

У висновку підведені загальні підсумки дослідження, визначені проблеми, 

які потребують подальшого детального вивчення.  

Ключові слова: страховий ринок, страхові компанії, страхові платежі, 

проблеми розвитку страхового ринку, НБУ.  
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОГО 

РИНКУ 

 

Страховий ринок – це особливе соціально-економічне середовище, певна 

сфера економічних стосунків, де об'єктом купівлі-продажу виступає страховий 

захист.  

Страховий ринок можна розглядати як:  

- форму організації грошових стосунків по формуванню і розподілу 

страхового фонду для забезпечення страхового захисту суспільства; 

- сукупність страхових організацій (страховиків), що здійснюють процес 

страхування. 

Обов'язковими умовами функціонування страхового ринку є:  

1) наявність в товаристві попиту на страхову продукцію; 

2) наявність страховиків, здатних задовольнити цей попит. 

Об'єктивними умовами існування страхового ринку є суспільна потреба у 

страхових послугах та наявність страховика, здатного її задовольнити. На 

ринку відбувається суспільне визнання страхової послуги, а його головною 

функцією є акумуляція та розподіл страхового фонду. А тому страховий ринок 

ще визначають як інструмент розподілу страхового фонду для забезпечення 

страхового захисту фізичних та юридичних осіб.  

На особливу увагу заслуговує характеристика суб'єктів страхового ринку, 

яка визначає його елементну структуру.  

До головних суб'єктів страхового ринку відносять страховиків, 

страхувальників, страхових посередників та інших учасників. Головне місце 

серед них займають страховики та страхувальники. Іншими учасниками 

страхових відносин є: застраховані особи, об'єднання страховиків, 

перестраховики, товариства взаємного страхування, органи державного нагляду 

за страховою діяльністю, професійні оцінювачі ризиків (андерайтери, 

сюрвеєри), професійні оцінювачі збитків (аварійні комісари, аджастери, 

диспашери).  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80
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Суб'єкти страхового ринку є самостійними у своїх рішеннях, між ними 

існує рівноправне партнерство, розвинена система горизонтальних і 

вертикальних зв'язків. На ринку забезпечується органічний зв'язок між цими 

суб'єктами шляхом спільного визнання потреби у страхових послугах, які 

пропонуються на ньому.  

Відповідно до норм Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про страхування» (2001) [9], страховиками визнаються фінансові установи, які 

створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з 

додатковою відповідальністю, згідно з Законом України «Про господарські 

товариства» [10] з урахуванням особливостей страхового законодавства, а 

також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової 

діяльності. Учасників страховика повинно бути не менше трьох.  

Важливим суб'єктом страхового ринку є страхувальники. Ними визнають 

юридичних осіб та дієздатних громадян, які уклали зі страховиками договори 

страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України. 

Страхувальники мають певні права та обов'язки під час дії договору 

страхування, які потрібно з'ясувати.  

Страховими посередниками можуть бути страхові або перестрахувальні 

брокери, страхові агенти.  

Об'єктом страхового ринку є страхові продукти – специфічні послуги, що 

надаються страхувальнику при виконанні договору страхування (пропонуються 

на страховому ринку). Ціна на них формується на основі конкуренції і 

відображається у страховому тарифі. Купівля-продаж оформляється страховим 

договором (страховим свідоцтвом або полісом).  

Особливості страхової послуги:  

- носить нематеріальний характер і пропонується покупцям на ринку як 

обіцянка, зумовлена великою кількістю застережень;  

- віддалена від виконання тривалим строком;  
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- може бути невиконаною, якщо при ризиковому страхуванні не 

відбудеться подія, від якої покупець страхувався, внісши платіж.  

Законодавство визначає об'єкти страхування як майнові інтереси, пов'язані 

з життям, здоров'ям, працездатністю, володінням, користуванням, 

розпорядженням майном, а також з відшкодуванням шкоди, заподіяної 

страхувальником третій особі.  

Специфіку взаємовідносин суб'єктів на страховому ринку визначає рівень 

розвитку його інфраструктури, яка забезпечує можливість реалізації 

економічних інтересів страховиків і страхувальників, посилює захищеність усіх 

сфер економічного життя суспільства, допомагає інтегруватися у світовий 

економічний простір, сприяє координації всіх суб'єктів страхового ринку; 

активізує страхову діяльність. її основними елементами є:  

- фінансово-кредитна система;  

- аудиторські служби;  

- страхова експертиза;  

- правове та нормативне забезпечення;  

- розвинена система підготовки кадрів;  

- наукові дослідження;  

- інформаційні технології тощо.  

Крім елементної класифікації, страховий ринок структуризують за 

інституціональною, територіальною та галузевою ознаками.  

Основу інституціональної та територіальної структури страхового ринку 

складають страхові компанії, в основу класифікації яких покладено: характер 

власності страховиків; їх спеціалізацію; розмір статутного капіталу; територію 

обслуговування та ін.  

Інституціональна структура базується на розмежуванні приватної, 

публічної і комбінованої форм власності. Відповідно до такого підходу 

розрізняють ринки акціонерних, корпоративних, взаємних та державних 

страхових компаній. В Україні їх діяльність регламентується Законом України 
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«Про господарські товариства» з урахуванням вимог Закону України «Про 

страхування».  

За територіальною ознакою виділяють національний, регіональний та 

міжнародний страхові ринки.  

За галузевою ознакою страховий ринок поділяють на:  

1) ринок страхування життя;  

2) ринок загальних видів страхування.  

Таким чином, страховий ринок є складною, багатофакторною, 

динамічною, відповідним чином структурованою, відкритою, мобільною, 

залежною від загальної економічної ситуації в країні та активності страховика. 

На сьогоднішній день, розвиток вітчизняного страхового ринку стримує 

ряд факторів, зокрема у низки страхових компаній наявні проблеми з 

платоспроможністю та ліквідністю, а рівень управління ризиками і 

корпоративного управління є низьким. Усе це робить ринок непрозорим та 

неконкурентним.  

Зазначені  проблеми на ринку страхування в Україні спричинені перш за 

все неналежним правовим регулюванням, а також недосконалою регуляторною 

політикою та браком належного нагляду за її реалізацією. Тож розбудова 

стійкого та надійного ринку страхових послуг потребує значних зусиль як від 

нового регулятора, так і від учасників ринку страхування[3]. 
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РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ  

 

У вересні 2019 року ухвалено Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання 

ринків фінансових послуг» (так званий закон про «спліт»), згідно з яким з 01 

липня 2020 року Національний банк України (НБУ) став регулятором та 

наглядовим органом на ринку страхування. 

Метою Національного банку стало формування платоспроможного, 

стійкого, конкурентного ринку страхування в Україні з належним захистом 

прав споживачів послуг страхування. Для досягнення цієї мети Національний 

банк України планує запровадити нову модель регулювання ринку страхування, 

яка враховує положення директив ЄС, світові практики регулювання та нагляду 

за ринком страхування та перестрахування, а також особливості ринку 

страхування в Україні. 

Водночас зважаючи на загальну економічну ситуацію, спричинену 

рецесією та пандемією коронавірусної хвороби (COVID 19), НБУ 

впроваджуватиме нову регуляторну модель після ретельного вивчення стану 

ринку страхування та обговорення з учасниками ринку. 

Ухвалення законодавства, важливого для забезпечення розвитку 

фінансових ринків, зокрема закону про «спліт» є також одним із пунктів 

меморандуму співпраці з МВФ у рамках програми stand-by [1, с. 267]. 

Таким чином, Україна надала згоду на впровадження міжнародних 

стандартів і норм на ринку страхових послуг задля його подальшого розвитку 

та загалом істотних змін у реорганізації щодо регулювання та нагляду за ним з 

боку держави. 

Проаналізуємо основні тенденції розвитку страхового ринку України в 

сучасних умовах. 

Так, кількість страхових компаній станом на 31.03.2020 р. становила 225, з 

яких 22 страхові компанії зі страхування життя («Life») та 203 страхові 

компанії, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя 
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("non-Life"). Станом на 31.03.2020 р. в порівнянні з аналогічним періодом 2019 

року кількість страхових компаній зменшилась на 40  страхових компаній. 

(табл.1). 

Таблиця 2.1 

Кількість страхових компаній в Україні 

Кількість страхових 

компаній 

Станом на 

31.12.2018 

Станом на 

31.12.2019 

На кінець кварталу 

І кв.2019 І кв.2020 

Загальна кількість 281 210 265 225 

в т.ч. СК "non-Life" 251 210 238 203 

в т.ч. СК "Life" 30 23 27 22 

*Джерело[5,6] 

Показник збитковості ризикових видів страхування (lossratio) за 

результатами ІІ кварталу 2020 року становив 26%. Він дещо знизився під час 

карантину порівняно з показниками початку року. Для обов'язкових видів 

страхування він вищий і становив 37%. Різкий стрибок цього показника у І 

кварталі 2020 року пояснюється формуванням резервів за збитками внаслідок 

катастрофи літака МАУ в Ірані у січні 2020 року.  

30 червня 2020 року завершився перехідний період для повного виконання 

вимог до забезпечення платоспроможності страхових компаній. Відтак 

проявилися проблеми в окремих страхових компаніях, які порушують вимоги 

регулятора. Зокрема 57 страховиків не виконували повною мірою вимогу до 

платоспроможності та достатності капіталу. Основна причина - низька якість 

активів. Позитивною зміною з початку року стало зниження частки 

дебіторської заборгованості в складі активів, що покриває вимоги до запасу 

платоспроможності. Натомість зросла частка грошових коштів та залишків у 

МТСБУ. Найбільші ризики нині пов'язані зі значною часткою в активах 

неліквідного нерухомого майна, вартість якого до того ж може бути 

завищеною. 



11 

 

Лідерами по страхових платежах зі страхування життя були такі страхові 

компанії як Мет Лайф, ТАС, Уніка Життя, PZU Україна страхування життя та 

Аска-Життя (табл.2). 

Таблиця 2.2 

Страхові платежі по страхуванню життя протягом 9 місяців 

відповідного року 

№ Назва компанії Страхові платежі, тис. грн. Темп росту, % 

  9 міс.  

2020р. 

9 міс. 

2019р. 

9міс. 

2018р. 2020/2019 2019/2018 

1 Мет Лайф 1 092 299,0 874 103,0 670 330,0 24,96 30,40 

2 ТАС 483 834,2 401 804,0 365 427,0 20,42 9,95 

3 УНІКА ЖИТТЯ 459 444,0 657 344,0 460 559,0 -30,11 42,73 

4 

PZU Україна 

страхування 

життя 

391 202,0 370 688,6 301 088,9 5,53 23,12 

5 Аска-Життя 301 907,0 270 873,0 358 860,0 11,46 -24,52 

*Джерело  [5,6] 

 

Якщо розглядати рейтинг страхових компаній, які займаються ризиковими 

видами страхування, то до лідируючі позиції протягом досліджуваного періоду  

займали такі страхові компанії як ARX, Уніка, ТАС СГ, УСГ, Арсенал 

страхування, ІНГО та інші  (табл.3). 
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Таблиця2.3 

Обсяг страхових платежів з ризикового страхування станом на 

30.09.2020 року* 

№ 

п/п 
Назва компанії 

Всього страхових платежів по страхуванню на 

30.09.2020 р., тис.грн. 

Всього 

в т.ч. 

О
со

б
и

ст
е 

ст
р
ах

у
в
ан

н
я
 

(к
р
ім

 

ст
р
ах

у
в
ан

н
я
 

ж
и

тт
я
) 

М
ай

н
о
в
е 

ст
р
ах

у
в
ан

н
я
 

С
тр

ах
у
в
ан

н
я
 

В
ід

п
о
в
ід

ал
ьн

о
ст

і 

1 ARX 1 919 384,2 310 156,0 1 391 760,6 52 254,4 

2 Уніка 1 889 851,0 799 565,0 870 422,9 91 738,5 

3 ТАС СГ 1 451 020,1 220 992,8 388 000,9 54786,7 

4 УСГ 1 368 045,8 177 340,2 740 139,8 51 487,2 

5 

Арсенал 

Страхування 1 364 805,0 77 171,0 998 061,0 21 668,0 

6 ІНГО 1 191 079,0 374 366,0 490 285,0 53 344,0 

7 PZU Україна 1 115 556,6 286 583,8 509 235,4 49 880,7 

8 Альфа Страхування 789 058,6 528 169,2 214 710,8 9 230,6 

9 ВУСО 759 606,4 258 651,8 315 291,7 21 576,5 

10 ОРАНТА 713 091,8 30 121,9 105 730,5 15 264,5 

*Джерело [2,5] 

 

Разом із тим, протягом досліджуваного періоду  за рівнем власного капіталу 

на страховому ринку України домінували такі страховики як ARX, PZU 

Україна, УНІКА та інші(табл.4). 
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Таблиця 2.4 

Обсяг активів найбільших страхових компаній «non-life» 

станом на 30.09.2020 року* 

№ 

п/п 

 
Власний капітал на 30.09.2020 р., тис.грн. 

Назва компанії 

Всього 

сплачений 

статутний 

капітал 

1 ARX 894 428,0 261 975,0 

2 PZU УКРАЇНА 786 434,0 19 407,0 

3 УНІКА 776 945,0 155 480,0 

4 ІНГО 747 096,0 305 543,0 

5 ТАС СГ 677 614,7 102 000,0 

6 УСГ 651 727,1 278 659,5 

7 ОМЕГА 464 794,8 55 000,0 

8 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 397 583,0 202 500,0 

9 ВУСО 390 711,0 86 560,0 

10 УНІВЕРСАЛЬНА 329 398,0 192 700,0 

*Джерело [2,5] 

Водночас за обсягами страхових виплат, здійснених найбільшими 

страховими компаніями протягом досліджуваного періоду стали УНІКА,PZU 

Україна та ARX (табл.5). 
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Таблиця 2.5 

Обсяг страхових виплат, здійснених найбільшими страховими компаніями 

«non-life»станом на 30.09.2020 року* 

  Всього страхових виплат по страхуванню 

(перестрахуванню) на 30.09.2020 р., тис.грн. 

   в т.ч. 

№ Назва компанії Всього 

О
со

б
и

ст
е 

ст
р

ах
у

в
ан

н
я
 

(к
р

ім
 

ст
р

ах
у

в
ан

н
я
 

ж
и

тт
я
) 

М
ай

н
о

в
е 

ст
р

ах
у

в
ан

н
я
 

С
тр

ах
у

в
ан

н
я
 

в
ід

п
о

в
ід

ал
ьн

о
ст

і 
О

б
о

в
'я

зк
о

в
е 

ст
р

ах
у

в
ан

н
я
 

(к
р

ім
 

д
ер

ж
ав

н
о

го
) 

1 УНІКА 977 418,0 346 230,6 565 544,1 3 003,7 62 639,6 

2 PZU УКРАЇНА 740 154,6 96 306,9 531 912,6 5893,2 106041,9 

3 ARX 732 029,0 128 610,3 525310,7 6477,3 71630,7 

4 УСГ 696 021,4 95 713,2 337 817,8 4 463,5 258 026,9 

5 ТАС СГ 620 918,4 91 119,3 195 737,4 4 532,0 329 529,7 

6 ІНГО 559 450,0 160 654,0 235 279,0 4 241,0 159 276,0 

7 

АРСЕНАЛ 

СТРАХУВАННЯ 485 331,0 23 870,0 389 810,0 1 173,0 70 478,0 

8 ПРОВІДНА 347 961,8 269 112,2 40 405,8 115,0 38 328,8 

9 ОРАНТА 287 116,8 7 885,8 27 555,6 1 737,2 249 938,2 

10 ВУСО 260 695,3 76 106,8 112 676,1 1 273,4 70 639,0 

*Джерело [5, 6] 

Разом із тим, слід відмітити, що недосконале страхове законодавство, брак 

належного регулювання та нагляду за діяльністю та ринковою поведінкою 

страхових компаній і посередників призвели до накопичення системних 

проблем, які потребують негайного вирішення задля активізації розвитку 

страхового ринку України. Загалом усі вони призводять до низької довіри до 

компаній страхового сектору та не дають йому належно розвиватись. 

Платоспроможність - це здатність страховика виконати свої зобов’язання 

за договором страхування. На сьогодні система оцінки платоспроможності 
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страхових компаній є спрощено адаптованою формою європейської системи 

оцінки платоспроможності Solvency I. 

Наявна система оцінки фінансового стану страховиків не дає змоги 

регулятору своєчасно отримувати об’єктивні дані про діяльність компанії та 

вчасно реагувати на проблеми з платоспроможністю. Унаслідок цього НБУ не 

має необхідних механізмів контролю за виконанням вимог щодо 

платоспроможності страховиків. 

За чинної регуляції страхові компанії мають змогу суттєво занижувати 

резерви та завищувати вартість активів (відстрочена аквізиція, завищена 

вартість корпоративних цінних паперів, нерухомості, дебіторської 

заборгованості). Через це оцінити реальну платоспроможність страховиків 

майже неможливо, оскільки формально наявний капітал насправді може 

виявитися недостатнім. 

Також недостатній обсяг високоякісних ліквідних активів для здійснення 

потенційних виплат створює проблеми ліквідності. Така ситуація мотивує 

страхові компанії занижувати виплати. Водночас у НБУ немає інформації щодо 

строковості за потенційними виплатами та активами, що робить неможливою 

оцінку щодо розривів ліквідності. 

Внаслідок цього рівень платоспроможності та ліквідності багатьох 

страхових компаній є вкрай низьким та потребує підвищення. 

Наступною проблемою є недосконалість бізнес-моделей страховиків. 

Переважна більшість страхових компанії в Україні працює без чіткої стратегії 

розвитку та бізнес-моделі. Особливості ціноутворення призводять до 

формування концентрованої структури страхового портфеля, 

недиверсифікованості продуктів та ризиків страхування. У результаті демпінг 

страхових компаній ще більше поглиблює проблеми на ринку. 
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РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ У 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

На сьогодні через недоліки чинного законодавства та, зокрема, 

регуляторної політики на ринку, страхові послуги використовуються з метою 

зниження бази оподаткування. Аналіз діяльності деяких діючих страхових 

компаній дає підстави вважати, що головною бізнес-метою окремих 

страховиків є саме діяльність, пов’язана з виведенням капіталу, легалізацією 

доходів, отриманих незаконним шляхом, оптимізацією податків, у тому числі 

шляхом конвертації безготівкових коштів у готівку. 

Діяльність компаній, які надають послуги страхування життя, сьогодні 

спрямована на залучення клієнтів за короткостроковими договорами 

страхування. Нестача продуктів для залучення довгострокових ресурсів не дає 

змоги бізнесу розвиватись та ставати стійкішим. 

Наступним стримуючим чинником  є недостатня прозорість страхового 

ринку та проблеми в корпоративному управлінні. Так, недосконалим є і 

відображення фінансових результатів страхових компаній. Зокрема, значну 

частку страхових премій насправді становлять комісійні винагороди агентам (в 

середньому 30-50%). Страхові тарифи за багатьма напрямами страхування не є 

економічно та статистично обґрунтованими (не завжди ґрунтуються на 

актуарних розрахунках), а тому не дають змоги покривати всі потенційні 

страхові виплати. Проблеми з ліквідністю через погану якість активів стимулює 

страхові компанії занижувати виплати. Валовий прибуток від операцій 

страхування переважно спрямовується на покриття досить значних операційних 

витрат. Тож страховий сектор здебільшого операційно неефективний. 

На сьогодні немає дієвих механізмів контролю за належним розкриттям 

структури власності страхових компаній, не встановлено належних стандартів 

та вимог щодо ділової репутації власників та осіб, які виконують ключові 

функції у страхових компаніях, немає структурованого підходу до побудови 

корпоративного управління та системи внутрішнього контролю. Це, крім 
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іншого, робить можливою практику непрозорої діяльності та звітування. Крім 

того, на ринкуvпрацює багато страховиків, кінцеві бенефіціарні власники 

якихvневідомі, що не дає можливості встановити відповідальність уразі 

доведення компанії до неплатоспроможності. 

Наступною є проблема захисту прав споживачів послуг страхування. Так, в 

Україні не існує механізму гарантування страхових виплат за договорами 

довгострокового страхування життя, що також є однією з причин 

непопулярності цього виду страхування. 

Чинна процедура виходу з ринку не захищає прав споживачів страхових 

послуг належним чином. Вона є дуже тривалою та через свою недосконалість 

часто дає можливість недобросовісним страховикам вийти з ринку, не 

виконавши своїх зобов’язань за договорами страхування. 

Водночас, низький попит на страхові послуги в Україні зумовлений 

насамперед такими факторами: 

- недовіра до непрозорого ринку страхування та фінансової системи 

загалом; 

- немає дієвої системи захисту прав споживачів страхових послуг; 

- фінансова необізнаність громадян у страхових продуктах; 

- низька платоспроможність населення; 

- неринкова поведінка страховиків щодо споживачів; 

- низький рівень кваліфікації страхових посередників. 

Для зміни моделі регулювання та нагляду за ринком страхування 

Національний банк України враховує основні вимоги законодавства 

Європейського Союзу, які Україна зобов’язана виконувати відповідно до Угоди 

про асоціацію з ЄС, а також принципи Міжнародної асоціації органів 

страхового нагляду (IAIS). Національний банк вживатиме заходів для набуття 

членства у Міжнародній асоціації органів страхового нагляду (IAIS), членами 

якої на сьогодні є 150 держав, з метою підвищення ефективності виконання 

своїх функцій як регулятора страхового ринку. 



18 

 

Особлива увага приділятиметься розвитку належної практики роботи 

страховиків та добросовісної поведінки стосовно страхувальників. 

Національний банк запровадить нагляд за ринковою поведінкою та розробить 

відповідні інструменти нагляду, покликані забезпечити ефективніший захист 

прав страхувальників. 

Побудова та впровадження нової моделі регулювання ринку страхування в 

Україні передбачатиме: 

- посилення стандартів ліцензування, зокрема розкриття страховими 

компаніями структури власності, кінцевих бенефіціарних власників, 

підвищення вимог до ділової репутації акціонерів та осіб, які виконують 

ключові функції, процедури оцінювання професійної придатності осіб, які 

виконують ключові функції у страхових компаніях; 

- встановлення відповідальності кінцевих бенефіціарних власників за 

діяльність страхової компанії та спеціалізованого перестраховика; 

- встановлення вимог до корпоративного управління та системи 

внутрішнього контролю; 

- встановлення вимог до системи управління ризиками; 

- посилення вимог до прийнятності активів та оцінки їхньої якості, оцінки 

резервів, структури капіталу та рівня його достатності; 

- формування системи раннього виявлення ризиків та вчасного реагування; 

- розроблення процедури відновлення діяльності страхової компанії; 

- розроблення процедури реорганізації або виходу страховика чи 

спеціалізованого перестраховика з ринку; 

- відкритість та комунікацію між регулятором та суб’єктами регулювання у 

процесі формування регуляторної політики та здійснення нагляду за ринком 

страхування. 

Запровадження нової моделі регулювання та нагляду здійснюватиметься 

поступово протягом перехідного періоду, який буде визначено після 

ґрунтовного аналізу стану страхового ринку. Учасники ринку страхування 

матимуть час для побудови належної системи корпоративного управління та 
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системи внутрішнього контролю, системи управління ризиками та кодексу 

ринкової поведінки, визначитись зі стратегією розвитку та бізнес-моделлю, 

сформувати відповідну достатність капіталу, забезпечити необхідний рівень 

ліквідності та якість активів, що сприятиме фінансовій стійкості самих 

компаній, відновленню прозорості середовища діяльності та довіри споживачів 

до ринку страхових послуг загалом. 
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ВИСНОВКИ 

 

Отже, враховуючи вище сказане можемо зробити такі висновки: 

1. Недосконале страхове законодавство, брак належного регулювання та 

нагляду за діяльністю та ринковою поведінкою страхових компаній і 

посередників призвели до накопичення системних проблем, які потребують 

негайного вирішення задля активізації розвитку страхового ринку України. 

Загалом усі вони призводять до низької довіри до компаній страхового сектору 

та не дають йому належно розвиватись. 

2. Страховий ринок – це особливе соціально-економічне середовище, 

певна сфера економічних стосунків, де об'єктом купівлі-продажу виступає 

страховий захист.  

3. Страховий ринок можна розглядати як: форму організації грошових 

стосунків по формуванню і розподілу страхового фонду для забезпечення 

страхового захисту суспільства; сукупність страхових організацій 

(страховиків), що здійснюють процес страхування. 

4. Обов'язковими умовами функціонування страхового ринку є: наявність в 

товаристві попиту на страхову продукцію; наявність страховиків, здатних 

задовольнити цей попит. 

5. Об'єктивними умовами існування страхового ринку є суспільна потреба 

у страхових послугах та наявність страховика, здатного її задовольнити. На 

ринку відбувається суспільне визнання страхової послуги, а його головною 

функцією є акумуляція та розподіл страхового фонду. А тому страховий ринок 

ще визначають як інструмент розподілу страхового фонду для забезпечення 

страхового захисту фізичних та юридичних осіб.  

6. У вересні 2019 року ухвалено Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного 

регулювання ринків фінансових послуг» (так званий закон про «спліт»), згідно 

з яким з 01 липня 2020 року Національний банк України (НБУ) став 

регулятором та наглядовим органом на ринку страхування. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82
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7. Метою Національного банку стало формування платоспроможного, 

стійкого, конкурентного ринку страхування в Україні з належним захистом 

прав споживачів послуг страхування. Для досягнення цієї мети Національний 

банкУкраїни планує запровадити нову модель регулювання ринку страхування, 

яка враховує положення директив ЄС, світові практики регулювання та нагляду 

за ринком страхування та перестрахування, а також особливості ринку 

страхування в Україні. 

8.  Кількість страхових компаній станом на 31.03.2020 р. становила 225, з 

яких 22 страхові компанії зі страхування життя ("Life") та 203 страхові 

компанії, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя 

("non-Life"). Станом на 31.03.2020 р. в порівнянні з аналогічним періодом 2019 

року кількість страхових компаній зменшилась на 40  страхових компаній. 

9. 30 червня 2020 року завершився перехідний період для повного 

виконання вимог до забезпечення платоспроможності страхових компаній. 

Відтак проявилися проблеми в окремих страхових компаніях, які порушують 

вимоги регулятора. Зокрема 57 страховиків не виконували повною мірою 

вимогу до платоспроможності та достатності капіталу. Основна причина - 

низька якість активів. Позитивною зміною з початку року стало зниження 

частки дебіторської заборгованості в складі активів, що покриває вимоги до 

запасу платоспроможності. Натомість зросла частка грошових коштів та 

залишків у МТСБУ. Найбільші ризики нині пов'язані зі значною часткою в 

активах неліквідного нерухомого майна, вартість якого до того ж може бути 

завищеною. 

Лідерами по страхових платежах зі страхування життя були такі страхові 

компанії як Мет Лайф, ТАС, Уніка Життя, PZU Україна страхування життя та 

Аска-Життя.  

10. На сьогодні через недоліки чинного законодавства та, зокрема, 

регуляторної політики на ринку, страхові послуги використовуються з метою 

зниження бази оподаткування. Аналіз діяльності деяких діючих страхових 

компаній дає підстави вважати, що головною бізнес-метою окремих 
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страховиків є саме діяльність, пов’язана з виведенням капіталу, легалізацією 

доходів, отриманих незаконним шляхом, оптимізацією податків, у тому числі 

шляхом конвертації безготівкових коштів у готівку. 

11. Оцінивши деякі результати діяльності страхових компаній можемо 

стверджувати про запровадження нової моделі регулювання та нагляду, що 

здійснюватиметься поступово протягом перехідного періоду, який буде 

визначено після ґрунтовного аналізу стану страхового ринку. Учасники ринку 

страхування матимуть час для побудови належної системи корпоративного 

управління та системи внутрішнього контролю, системи управління ризиками 

та кодексу ринкової поведінки, визначитись зі стратегією розвитку та бізнес-

моделлю, сформувати відповідну достатність капіталу, забезпечити необхідний 

рівень ліквідності та якість активів, що сприятиме фінансовій стійкості самих 

компаній, відновленню прозорості середовища діяльності та довіри споживачів 

до ринку страхових послуг загалом. 
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