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Abstract 

The article describes the peculiarities of state regulation of the Ukrainian insurance market, taking into ac-

count world trends. Actual problems of financial regulation of the insurance market of Ukraine are substantiated, 

as well as a generalization of the hierarchy of the main goals of state regulation of the insurance market. 

Анотація 

В статті охарактеризовано особливості державного регулювання страхового ринку України із 

врахуванням світових тенденцій. Обґрунтовано актуальні проблеми фінансового регулювання страхового 

ринку України, а також узагальнено ієрархію основних цілей державного регулювання страхового ринку.  

 

Keywords: insurance company, insurance market, state regulation of the insurance market, integration, sus-

tainable development. 

Ключові слова: страхова компанія, страховий ринок, державне регулювання страхового ринку, ін-
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В розвинутих країнах страхування є стра-

тегічним сектором розвитку економіки, оскільки 

знімає навантаження з видаткової частини бюджету 

по відшкодуванню збитків, залученню інвестицій в 

економіку, вирішенню соціальних проблем сус-

пільства. До того ж до основних факторів 

соціально-економічного розвитку будь-якої країни 

відноситься критерій рівня безпеки життя та виро-

бництва, тобто страховий захист. Страхові компанії 

у всьому світі розглядаються як могутні фінансові 

та інвестиційні інститути, окрім того, вони вирішу-

ють проблему зайнятості у світі.  

Виходячи із вище зазначеного, роль 

страхування відображає практичне застосування 

цієї економічної категорії та полягає:  

 в забезпеченні стабілізації відтворюваль-

ного процесу та економічній сталості в суспільстві;  

 в оптимізації ресурсів, що спрямовані на 

організацію економічної безпеки;  

 в раціоналізації формування та викори-

стання коштів, призначених для здійснення 

соціальних програм, превенцій тощо;  

 в створенні додаткових джерел ресурсів 

для інвестування в економіку країни 

Розвиток страхового ринку і використання 

його в інтересах сталого розвитку національної 

економіки в умовах її інтеграції у світове 

економічне співтовариство та посилення процесів 

глобалізації є важливим компонентом національної 

безпеки. Міжнародна кооперація в страхуванні 

сприяє функціонуванню таких секторів економіки, 

як міжнародна торгівля, перевезення, авіація, 

космонавтика і туризм.  

Страховий ринок — це особлива соціально-

економічна структура, певна сфера грошових 

відносин, де об'єктом купівлі-продажу є страховий 

захист, формуються пропозиція і попит на нього. 

Страховий ринок можна розглядати також як 

форму організації грошових відносин з формування 

та розподілу страхового фонду для забезпечення 

страхового захисту суспільства, як сукупність стра-

хових організацій (страховиків), які беруть участь у 

наданні відповідних послуг. 

На практиці страховий ринок — це складна ін-

тегрована система, яка охоплює різноманітні струк-

турні ланки. Первинною ланкою страхового ринку 

є страхове товариство, або страхова компанія. Саме 
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тут відбувається процес формування і викори-

стання страхового фонду, формуються одні та про-

являються інші економічні відносини, перепліта-

ються особисті, групові, колективні інтереси 5. 

Отже, національний страховий ринок є 

складною, багатофакторною, динамічною, 

структурованою, відкритою, мобільною системою, 

що залежить від загальної економічної ситуації в 

країні. Проведено аналіз сучасного стану 

страхового ринку України. 

Ринок страхових послуг є другим за рівнем ка-

піталізації серед інших небанківських фінансових 

ринків. Загальна кількість страхових компаній ста-

ном на 30.06.2019 становила 249, у тому числі СК 

"life"1 – 26 компаній, СК "non-life" – 223 компанії, 

(станом на 30.06.2018 – 291 компанія, у тому числі 

СК "life" – 31 компанія, СК "non-life" – 260 компа-

ній). Кількість страхових компаній продовжує тен-

денцію до зменшення, так станом на 30.06.2019 по-

рівняно з аналогічною датою 2018 року, кількість 

компаній зменшилася на 42 СК (або на 14,4%).  

Найбільша їх кількість в Україні діє у сфері 

страхування ризиків «non- Life», тоді як кількість 

страховиків «Life» істотно не відрізняється. В 

цілому кількість страхових компаній має тенденцію 

до зменшення після періоду росту з 2001 по 2008 

рр.  

В Україні відбувається зростання концентрації 

страхового ринку. Так, за даними Національної 

комісії з державного регулювання ринків фінансо-

вих послуг, якщо в 2009 р. частка ринку 

страхування життя, на яку припадає страховики, які 

перебували в ТОП-10, становила 80,9%, то в 2018 р. 

вона збільшилася майже до 90%. Збільшення рин-

кової концентрації призводить до поступового ско-

рочення учасників ринку і зростаючого 

домінування основних гравців на ринку, що в кін-

цевому рахунку може суттєво спотворити загальну 

ситуацію на страховому ринку. Основні показники 

діяльності страхового ринку та його динаміка пред-

ставлені в табл.1. 

У порівнянні з І півріччям 2018 року на 3 865,8 

млн. грн. (16,5%) збільшився обсяг надходжень ва-

лових страхових премій, обсяг чистих страхових 

премій збільшився на 3 373,8 млн. грн. (20,1%).  

Протягом аналізованого періоду збільшилась 

кількість укладених договорів страхування на 2 

418,8 тис. одиниць (або на 2,4%), при цьому на 3 

193,7 тис. одиниць (або на 4,9%) зменшилась кіль-

кість договорів з обов’язкового страхування за ра-

хунок зменшення договорів страхування від неща-

сних випадків на транспорті на 3 422,2 тис. одиниць 

(або на 5,6%). Кількість укладених договорів зі 

страхування життя зросла на 918,7 тис. одиниць 

(або на 76,7%). 

Валові страхові премії, отримані страховиками 

при страхуванні та перестрахуванні ризиків від 

страхувальників та перестрахувальників за І пів-

річчя 2019 року, становили 27 291,1 млн. грн., з них: 

10 157,9 млн. грн. (37,2%) – що надійшли від фізи-

чних осіб; 17 133,2 млн. грн. (62,8) – що надійшли 

від юридичних осіб. 

За І півріччя 2018 року загальна (валова) сума 

страхових премій, отриманих страховиками, стано-

вила 23 425,3 млн. грн., з них: 8 570,2 млн. грн. 

(36,6%) – що надійшли від фізичних осіб; 14 855,1 

млн. грн. (63,4) – що надійшли від юридичних осіб. 

За І півріччя 2018 року сума отриманих стра-

ховиками валових премій з видів страхування, ін-

ших, ніж страхування життя становила 25 200,4 

млн. грн. (або 92,3% від загальної суми страхових 

премій), а зі страхування життя – 2 090,7 млн. грн. 

(або 7,7% від загальної суми страхових премій). Чи-

сті страхові премії за І півріччя 2019 року стано-

вили 20 120,6 млн. грн., що становить 73,7% від ва-

лових страхових премій. Чисті страхові премії за І 

півріччя 2018 року становили 16 746,8 млн. грн., 

або 71,5% від валових страхових премій. Обсяги ва-

лових страхових премій за І півріччя 2019 року збі-

льшилися порівняно з І півріччям 2018 року на 

16,5%, чисті страхові премії збільшилися на 20,1% 

[5] 

 

Таблиця 1 

Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка за 1 півріччя 2018-2019рр.[2] 

 І півріччя 

2018 

І півріччя 

2019 

Темпи приросту І пів-

річчя 2019/ І півріччя 

2018 

млн. грн. % 

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, тис. одиниць 

Кількість договорів, крім договорів з обов’язкового стра-

хування від нещасних випадків на транспорті, у тому чи-

слі: 

38 956,5 39 959,9 - 2,6 

- зі страхувальниками – фізичними особами 36 611,5 36 811,0 - 0,5 

Кількість договорів з обов’язкового особистого страху-

вання від нещасних випадків на транспорті 
65 498,5 57 663,1 - -5,6 

Страхова діяльність, млн. грн. 

Валові страхові премії 23 425,3 27 291,1 3 865,8 16,5 

Валові страхові виплати 6 070,2 6 667,6 597,4 9,8 

Рівень валових виплат, % 25,9 24,4 - - 

Чисті страхові премії 16 746,8 20 120,6 3 373,8 20,1 

Чисті страхові виплати 5 862,9 6 526,9 664,0 11,3 

Рівень чистих виплат, % 35,0 32,4 - - 
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Перестрахування, млн. грн. 

Сплачено на перестрахування, у тому числі: 8 356,9 8 996,1 639,2 7,6 

- перестраховикам-резидентам 6 678,5 7 170,4 491,9 7,4 

- перестраховикам-нерезидентам 1 678,4 1 825,7 147,3 8,8 

Виплати, компенсовані перестраховиками, у тому числі: 898,1 918,7 20,6 2,3 

- перестраховиками-резидентами 207,2 140,7 -66,5 -32,1 

- перестраховиками-нерезидентами 690,9 778,0 87,1 12,6 

Отримані страхові премії від перестрахувальників-нерези-

дентів 
17,4 23,8 6,4 36,8 

Виплати, компенсовані перестрахувальникам-нерезиден-

там 
0,3 0,0 -0,3 -100,0 

Страхові резерви, млн. грн. 

Обсяг сформованих страхових резервів 23 977,0 29 019,7 5 042,7 21,0 

- резерви зі страхування життя 8 487,5 9 810,5 1 323,0 15,6 

- технічні резерви 15 489,5 19 209,2 3 719,7 24,0 

Активи страховиків та статутний капітал, млн. грн. 

Загальні активи страховиків (згідно з формою 1 (П(С)БО 

2)) 
57 229,9 65 265,1 8 035,2 14,0 

Активи, визначені ст. 31 Закону України «Про страху-

вання» для представлення коштів страхових резервів 
36 269,0 42 729,2 6 460,2 17,8 

Обсяг сплачених статутних капіталів 12 471,7 11 541,1 -930,6 -7,5 

Механізм управління страховою компанією 

включає комплекс методів і моделей оцінки варто-

сті, серед яких на основі проведеного аналізу їх пе-

реваг та недоліків, було виділено найбільш ефекти-

вніші: модель економічної доданої вартості, модель 

спереду компанії, експрес оцінку та інші. Їх вико-

ристання у механізмі управління вартістю дозволяє 

виявити основні сфери зростання вартості, оцінити 

управлінську ефективність менеджменту й прове-

сти порівняльний аналіз конкуруючих компаній. 

Вітчизняні та зарубіжні дослідники виділяють три 

моделі державного регулювання страхової діяльно-

сті (табл. 2). 

Кожна країна розвиває свою унікальну сис-

тему, яка може поєднувати риси «чистих» моделей 

та власні особливості. Ступінь жорстокості або лі-

беральності визначається не ступенем втручання 

держави у функціонування страхового ринку та ді-

яльність страхових компаній, а ступенем контролю 

держави за дотриманням єдиних правил і норм 

усіма суб' єктами страхової діяльності.  

Таблиця 2 

Моделі державного регулювання страхового ринку 

Континентальна Ліберальна Змішана 

Централізована Децентралізована 

Німеччина, Швеція, Японія Велика Британія США Франція 

Заснована на жорстокій за-

конодавчої регламентації і 

деталізації діяльності суб'єк-

тів страхового ринку. 

Основні джерела права - за-

кони та кодекси 

Єдина система регу-

лювання, страхові 

компанії дотриму-

ються загальних пра-

вил і нормативів 

Створює різні 

умови, в яких пра-

цюють страхо-

вики 

Нормативна регламента-

ція діяльності страхови-

ків поєднана з гнучкими 

підходами, які дають мо-

жливість забезпечити до-

статній рівень конкурен-

ції 

 

Найбільш доцільною та виправданою вважа-

ється «жорстока» модель державного регулювання. 

Що стосується України, то система державного ре-

гулювання діяльності страхових компаній еволюці-

онувала в напрямку континентальної моделі. Її мо-

жна визнати скоріше жорсткою, ніж ліберальною, 

що цілком відповідає розвитку страхової справи та 

всієї економіки загалом [1]. 

Модель державного регулювання страхового 

ринку України можна розмістити між континента-

льною та змішаною, про що свідчить неодноразова 

зміна центрального органу у справах нагляду за 

страховою діяльністю, отримання ліцензії на кож-

ний вид страхування, чіткі вимоги до платоспромо-

жності страховиків, захист інтересів страхових 

компаній державою, умови вільної конкуренції під 

час страхової діяльності. 

Політику щодо іноземних страховиків слід ро-

зглядати з позиції цілей, які має на меті держава. 

Цілі будь-якої держави у цьому процесі зводяться 

до двох груп. По-перше, кожна держава при прове-

денні політики щодо допуску іноземних страхо-

виків на свій національний ринок намагається захи-

стити національні інтереси – інтереси страхуваль-

ників і страховиків. По-друге, залучення іноземних 

інвестицій у страхування має на меті підвищення 

капіталізації ринку. Однак наведені цілі до певної 

міри взаємно виключають одна одну. Так, бажання 

збільшити приплив іноземного капіталу спричиняє 

створення сприятливого інвестиційного клімату, а 

бажання захистити національних страховиків 
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неминуче призводить до усіляких обмежень. Ос-

новним завданням оптимальної політики у цій 

сфері є збалансування обмежувальних і стимулюю-

чих заходів [1]. 

 Вихід на новий неосвоєний ринок для інозем-

них інвесторів є необхідністю. У більшості 

західних країн застраховані понад 90% ризиків, 

тобто можливості для розвитку страхових компаній 

майже вичерпані. У цьому разі проникнення на 

ринки інших країн просто неминуче, враховуючи 

те, що в Україні застраховано менш ніж 10% ри-

зиків, а на ринку страхування життя і того менше – 

1% [2]. 

 
Рис. 1. Методи державного регулювання страхової діяльності 

 

Економічне зростання країни в умовах гло-

балізації неможливе без розвиненої страхової си-

стеми. Ефективна страхова система може розв'я-

зати багато проблем, які стоять перед українською 

економікою, - збільшення інвестицій, забезпечення 

економічного зростання. 

Виходячи із проблем фінансового регулювання 

страхового ринку України проведемо узагальнення 

ієрархії основних цілей (мету) та конкретних цілей 

(завдань) державного регулювання страхового 

ринку, яка представлена у табл..2 

Таблиця 2 

Ієрархія цілей державного регулювання страхового ринку [6] 

Мета державного регулювання Завдання державного регулювання 

Захист інтересів споживачів 

страхових послуг 

- запобігання неплатоспроможності страхових компаній 

- забезпечення справедливості страхових відносин 

- запобігання реалізації неякісних страхових послуг 

- сприяння споживачам у компетентному виборі страхової послуги 

Ефективний розвиток страхо-

вого ринку в рамках єдиної дер-

жавної політики 

- сприяння розвитку національної економіки 

- запобігання кризовим явищам на страховому ринку 

- створення прозорих умов діяльності учасників страхового ринку 

- підвищення конкурентоспроможності національного страхового 

ринку 

- підвищення ефективності національного страхового ринку 

- підтримка національних страховиків 

- сприяння інтеграції національного страхового ринку у світовий 

фінансовий простір 

Методи 

державного регулювання страхової діяльності 

Непрямі Прямі 

- інвестиційна 

- податкова 

- тарифна  

- антимонопольна 

та інша політика держави 

- проведення законотвор-

чої роботи 

- організація нагляду та 

контролю 

Основні інструменти 

державного регулювання страхової діяльності 

- ліцензування 

- визначення вимог до розміру та структури статут-

ного фонду 

- визначення вимог до розміру та порядку роз-

міщення страхових резервів 

- визначення вимог до перестрахування 

- забезпечення запасу платоспроможності 

- застосування заходів впливу 
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Присутність іноземних інвесторів на страхо-
вому ринку підвищить рівень конкуренції, що 
витіснить з ринку невеликі та слабкі компанії, які 
не можуть конкурувати з іноземними за рівнем ін-
новацій, сервісу та технологій. Страхові компанії 
очікують від іноземних інвесторів якісні кадри, 
нові страхові продукти, які впровадять передові 
стратегії розвитку, методики продаж, ефективні 
прийоми ризик-менеджменту, грамотне управління 
інвестиційним портфелем. 

Іноземний капітал на страховому ринку 
України представлений 30 країнами. Найбільшу 
частку в загальній сумі іноземного капіталу стано-
вить капітал Великобританії, Північної Ірландії, 
США, Польщі, Кіпру, Нідерландів, Росії, Австрії. В 
Україні вже працюють Allianz, Generali, AXA, PPF, 
Wiener Stadtische, Vienna Insurance Group, UNIQA, 
Fortis, ТуранАлем, «Росгосстрах». У роздрібному 
сегменті ризикового страхування лідерами є 

українська СК «Орната» та італійська Дженералі 
Гарант. Вибитися в десятку лідерів намагаються 
Allianz, ПРОВІДНА (група «Росгосстрах») і Княжа 
(Vienna Insurance Group). У сегменті страхування 
життя поширені такі компанії, як Alico AIG Life 
(США), вітчизняна група «ТАС» і Дженерал і Га-
рант Страхування Життя з італійськими інве-
стиціями [2]. 

Стратегічні й портфельні інвестори звертають 
перш за все увагу на такі критерії: робота в реаль-
ному страховому бізнесі, наявність широкої 
філіальної мережі, наявність портфеля страхових 
продуктів для корпоративних і для приватних 
клієнтів, наявність достатнього числа кваліфікова-
ного персоналу.  

Сформулюємо актуальні проблеми фінансо-
вого регулювання страхового ринку України 
(табл.3). 

Таблиця 3 
Актуальні проблеми фінансового регулювання страхового ринку України 

Інструменти фінансового ре-
гулювання 

Проблема фінансового регулювання 

Нормативи платоспроможно-
сті страховиків; нормативи 
формування страхових резер-
вів 

Не адаптованість нормативних актів України до вимог ЄС; недосконалість 
фінансового аудиту; нерозвиненість превентивної функції страхового ринку 

Нормативи інвестування ко-
штів страхових резервів 

Недостатність фінансових інструментів, цінних паперів для інвестування ко-
штів; низький рівень інвестицій у реальну економіку, банки, у державні 
цінні папери 

Нормативні показники конку-
рентоспроможності 
страхового ринку 

Відсутність методології комплексної оцінки конкурентоспроможності стра-
хового ринку, ризик монополізації ринку страхування життя 

Норми капіталізації та стату-
тного капіталу 

Велика частка страховиків з малим розміром активів; невизначеність верх-
ньої межі капіталізації; вплив інфляції на мінімальний розмір капіталу 

Нормативи формування стра-
хових резервів 

Недосконала методика управління активами, якими представлено кошти 
страхових резервів 

Податки, податкові й інші 
стимули 

Недосконалість податкового регулювання діяльності страхових компаній, 
низька податкова віддача; використання страхового ринку для ухилення від 
оподаткування та відпливу коштів за кордон 

Платежі у фонди цільового 
призначення держави; субси-
дії, дотації і цільова допомога 

Законодавча неврегульованість «резерву попереджувальних заходів» пере-
ліку резервів страховика 

Кредити; умови і принципи 
фінансування і кредитування 

Нерозвиненість іпотечного кредитування під заставу полісів страхування 
життя 

Штрафи і санкції, заборони і 
приписи 

Недостатній обсяг повноважень НКДРРФП у частині застосування санкцій 
щодо порушення страхового законодавства 

Нормативи перестрахування Відплив коштів вітчизняного страхового ринку на іноземні ринки 
Умови і принципи форму-
вання доходів, нагромаджень 
і фондів на страховому ринку 

Невелика частка обсягів страхування у ВВП; зосередження вітчизняної стра-
хової діяльності переважно на майновому страхуванні юридичних осіб 

Тарифи за обов’язковими ви-
дами страхування 

Відсутність диференціації тарифів залежно від рівня травматизму на підп-
риємстві 

Тарифи за добровільними ви-
дами страхування 

Недобросовісна конкуренція щодо тарифікації окремих видів страхових по-
слуг, заборона централізованого регулювання; завищені тарифи з метою 
ухилення від оподаткування 

Умови і правила страхування Нерозвиненість страхування життя і програм страхування для незаможних 
верств населення, недержавного пенсійного забезпечення, медичного стра-
хування, страхування екологічних та катастрофічних ризиків 

Умови і правила обов’язко-
вого страхування 

Неоптимальний перелік обов’язкових видів страхування; недосконалість си-
стеми соціального страхування; непрозорість повноважень МТ(С)Б щодо 
умов, яким мають відповідати страховики, що здійснюють обов’язкове стра-
хування цивільної відповідальності власників транспортних засобів 

Регламентація процедури ба-
нкрутства страховиків 

Недосконалість захисту прав споживачів у зв’язку з недостатнім розвитком 
страхових гарантій 

Примітка: сформовано автором 
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Світовий досвід розширення присутності стра-

хових компаній з іноземним капіталом дає мож-

ливість виділити такі особливості: проникнення 

іноземного страхового капіталу на національні 

фінансові ринки зазвичай позитивно впливає на 

конкурентоспроможність місцевої страхової си-

стеми; страхові компанії з іноземним капіталом 

концентрують свою діяльність насамперед на ро-

боті із страхувальниками – фізичними особами; 

іноземні страхові компанії значний інтерес виявля-

ють до страхування життя; останніми роками 

частка страхових активів, які контролюють іно-

земні страховики, постійно зростає. Для держави 

наявність іноземних інвесторів свідчить про підви-

щення авторитету на світовому ринку, підвищення 

капіталізації страхового ринку, ефективного ро-

звитку страхування, розвиток ринкової інфраструк-

тури. 

Схеми виходу на страховий ринок України, які 

застосовують іноземні інвестори, найчастіше пе-

редбачають відкриття дочірньої компанії або 

купівлю вітчизняної страхової компанії із подаль-

шим інвестуванням значної кількості фінансових 

ресурсів. При цьому іноді операції можуть прово-

дитися не прямо, а через афілійовані компанії. При 

купівлі компаній з розвиненою мережею філій, 

налагодженими каналами реалізації страхових по-

слуг інвестори привносять новітні технології збуту 

та корпоративні традиції роботи. При купівлі дріб-

них та маловідомих компаній інвестор змінює на-

зву, стратегію просування на ринку, яка повністю 

запозичує методи роботи материнської компанії [ 

6]. 

Таким чином, державне регулювання ринку 

страхових послуг – це процес розробки та реалізації 

державними органами нормативно-правових, ор-

ганізаційних і регулятивно-контролюючих заходів, 

спрямованих на захист інтересів споживачів страхо-

вих послуг та ефективний розвиток страхового 

ринку в рамках єдиної державної політики. 

Сучасний страховий ринок формується в умо-

вах поступового підвищення базових макроеко-

номічних показників, зокрема зростання валового 

внутрішнього продукту, низькі темпи інфляції, 

стабільність національної валюти, що дає змогу за-

безпечити динамічний його розвиток. Крім пози-

тивних макроекономічних показників, існують такі 

передумови розвитку національного страхового 

ринку: 

 поступове зростання доходів населення з 

тенденцією до подолання низького рівня 

платоспроможності; 

 підвищення заінтересованості 

юридичних та фізичних осіб у захисті своїх 

майнових інтересів; 

 збільшення кількості прибуткових 

підприємств; 

 законодавче запровадження 

обов'язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних 

засобів; 

 розвиток ринків фінансових послуг (у 

тому числі фондового ринку) та формування 

національної системи іпотечного кредитування; 

 запровадження системи недержавного 

пенсійного забезпечення [ 1]. 

Однак існують також негативні чинники, які 

стримують розвиток ринку страхових послуг: 

 недосконалість захисту прав споживачів 

страхових послуг; 

 низький рівень співвідношення 

страхових платежів з відрахуванням платежів, 

переданих на перестрахування українським 

страховикам, і валового внутрішнього продукту, 

незначна клієнтська база страховиків, а також 

зосередження страхової діяльності переважно на 

майновому страхуванні юридичних осіб; 

 нерозвиненість довгострокового 

страхування життя, недержавного пенсійного 

забезпечення та відсутність правового регулювання 

діяльності страховиків у сфері обов'язкового 

медичного страхування; 

 недостатність надійних фінансових 

інструментів для інвестування; 

 велика кількість страхових компаній з 

низьким рівнем капіталізації, а також слабкий 

розвиток національного перестрахового ринку; 

 використання страхового ринку 

суб'єктами господарювання для оптимізації 

оподаткування та витоку коштів за кордон; 

 недостатній рівень кадрового та 

наукового забезпечення страхового ринку; 

 низький рівень страхової культури 

населення. 

Висновки. Проведені узагальнення дозволили 

виділити такі особливості розвитку державного ре-

гулювання страхової діяльності у країнах ЄС, які 

будуть корисними для України: 

 країни ЄС мають приведені до єдиної си-

стеми методи й форми державного регулювання 

страхової діяльності, які встановлюються 

відповідними Директивами з питань страхування;  

 домінують нормативно-правові методи 

регуляторного впливу держави; 

  посилюється потреба у страховому за-

хисті, метою якого є нагромадження й викори-

стання грошових та інших ресурсів для здійснення 

заходів із попередження, подолання або знищення 

негативного впливу ризиків і відшкодування завда-

них ними матеріальних чи інших збитків; 

 поєднання свободи діяльності національ-

них страхових компаній на всій території ЄС і гар-

монізації страхового законодавства; 

  страхова організація, яка отримала 

ліцензію на страхову діяльність в одній з країн-

учасниць ЄС, має право і в подальшому працювати 

з тією самою ліцензією в будь-якій іншій країні 

Європи;  

 збалансування страхового законодавства 

країн-учасниць ЄС завдяки реалізації таких заходів: 

введення єдиних правил фінансових гарантій стра-

ховикам, єдиних правил ліцензування, визначення 

відповідальності національних органів нагляду за 

страховою діяльністю, а також введення єдиної 

класифікації видів страхування;  
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 підґрунтям розвитку страхового ринку є 

значний кадровий потенціал фахівців зі 

страхування, високорозвинена інфраструктура, до-

тримання податкового та страхового законодав-

ство, що захищає інтереси як страховика, так і 

страхувальника тощо. 

В Україні потрібно виробити нові підходи 

щодо регулювання страхового ринку, систему ін-

струментів, які б швидко реагували на зміни в стра-

ховій системі, сформувати моделі управління стра-

ховими відносинами. 

Страховим компаніям потрібно удосконалю-

вати операції і послуги, впроваджувати нові техно-

логії, нарощувати рівень капіталізації і консолідації 

страхової системи [3]. 

Стратегічною метою для страхового ринку є 

забезпечення стабільності і створення умов для ро-

звитку страхових послуг на засадах добросовісної 

конкуренції. Присутність іноземних інвесторів на 

страховому ринку підвищить рівень конкуренції, 

що витіснить з ринку невеликі та слабкі компанії, 

які не можуть конкурувати з іноземними за рівнем 

інновацій, сервісу та технологій. Страхові компанії 

очікують від іноземних інвесторів якісні кадри, 

нові страхові продукти, які впровадять передові 

стратегії розвитку, методики продаж, ефективні 

прийоми ризик-менеджменту, грамотне управління 

інвестиційним портфелем. 

Розбудова страхового ринку вимагає ком-

плексного та системного характеру, що потребує 

координації зусиль всіх учасників процесу – дер-

жави, суспільства, страхових компаній та їх об'єд-

нань, страхових посередників, актуаріїв та інших 

учасників страхового ринку. Зазначене сприятиме 

виробленню якісно нових, більш цілеспрямованих 

підходів до розбудови такого страхового ринку, 

який стимулюватиме розвиток економіки, виклика-

тиме довіру населення та буде конкурентоспро-

можним на зовнішніх ринках. На перше місце по-

винно вийти забезпечення системної стабільності, 

зменшення вразливості страхового ринку до 

зовнішніх та внутрішніх факторів дестабілізації, 

підвищення якості та ефективності діяльності учас-

ників страхового ринку. Особливої уваги при цьому 

потребують розкриття питання використання рин-

кових механізмів впливу на суб'єктів страхового 

ринку, в тому числі застосування сучасних норм 

пруденційного нагляду, методичних підходів до 

формування та розміщення страхових резервів та 

регулятивного капіталу страховиків з урахуванням 

надійності, ліквідності та диверсифікації. 
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