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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОЗИТИВНИХ І НЕГАТИВНИХ
РИС СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Сучасний стан і розвиток страхування в Україні відображає
суперечливі процеси. Ринок страхування є неоднорідним, що
проявляється в зростанні одних сегментів при стагнації інших.
Спостерігається диспропорція між компаніями з ризикового (за-
гального) страхування і компаніями зі страхування життя, що
свідчить про нерозвиненість довгострокового страхування життя
та недержавного пенсійного забезпечення. Надмірна кількість
страховиків на ринку утруднює нагляд і здійснення державного
контролю за їх діяльністю.

Показники концентрації страхового ринку за обсягами зібра-
них валових страхових премій станом на кінець 2011 року свід-
чать про наступне, що перші 3 страхові компанії в сегменті стра-
хування життя збирають 51,3 % від усіх премій, а 3 перші
страховики в сегменті загального страхування — 13,7 %. Перші
10 страховиків лайфового страхування життя збирають 87,1 % від
усіх премій, а перші 10 компаній у сегменті ризикового страху-
вання акумулюють 34,4 %. При цьому перша 20-ка компаній на
ринку страхування життя мобілізує 96,7 % від усіх валових пре-
мій, це дозволяє зробити висновок про оптимальну кількість
лайфових страховиків у межах 20—25 компаній — решта 47 є
баластом для ринку [1].
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Стосовно ринку загального страхування, то 92,1 % від усіх
премій збираються першими 100 компаніями, звідси висновок,
що оптимальна кількість компаній, що обслуговують цей сек-
тор ринку — в межах 100—150 компаній, решта є непродуктив-
ними і незначними гравцями страхового ринку. Сукупно на
200 страхових компаній або 42 % від їх загальної кількості
припадає лише 0,5 % валового обсягу страхових платежів. Як
правило, зазначені страховики створюють додаткові ризики
для системи державного регулювання і нагляду. Крім того діє
близько 30—35 страховиків, метою яких є проведення лише
операцій з квазістрахування. 

У 2011 році спостерігалося макроекономічне відновлення рин-
ку страхування. Так, за 2011 рік частка валових страхових премій
у відношенні до ВВП становила 1,7 %, що на 0,4 в.п. менше в по-
рівнянні з 2010 роком і на 0,5 в.п. менше в порівнянні з показни-
ком 2009 року; водночас, частка чистих страхових премій у від-
ношенні до ВВП за 2011 рік становила 1,36 %, що на 0,13 в.п.
більше в порівнянні з відповідним показником 2010 року, однак,
на 0,02 в.п. менше в порівнянні з відповідним показником 2009
року [1].

У 2011 р. зменшилися [1]:
а) кількість СК — на 14 одиниць, у т.ч. на 3 СК «life»;
б) обсяги валових страхових премій — на 1,7 % до 22693,5

млн грн.
Але при цьому зросли чисті страхові премії — на 34,8 % до

17970 млн грн. Пояснення цього: збільшення чистих страхових
платежів від страхування майна, фінансових ризиків і вогневих
ризиків. Це і результат введення нових податкових правил
(ПКУ ст. 138, 140), згідно з якими обмежені можливості вико-
ристовувати операції страхування для оптимізації оподатку-
вання.

Спостерігаються позитивні тенденції розвитку класичного
страхування — активно розвиваються КАСКО та ОСАЦВ. Наби-
рають темпи соціальні види страхування — медичне страхуван-
ня, ОСАЦВ, страхування життя).

До позитивних моментів функціонування страхового ринку
України можна віднести зменшення обсягів:

а) перестрахування у нерезидентів;
б) перестрахування в сукупному обсязі отриманих страхових

платежів.
Ознакою 2012 р. є скорочення адміністративних витрат, що

вимагає оптимізації власних бізнес-процесів страховиків.
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Україна все більшою мірою підпадає під вплив глобалізацій-
них процесів на фінансових ринках і, зокрема, на ринку страхо-
вих послуг. Такі процеси можуть мати для України як позитивні,
так і негативні наслідки, які варто зважити при прийнятті відпо-
відних рішень органом, що здійснює нагляд і регулювання стра-
хової діяльності в Україні.

Серед позитивних наслідків варто відмітити наступні:
— надходження іноземних інвестицій для розвитку страхової

інфраструктури;
— зростання рівня капіталізації вітчизняних страховиків за ра-

хунок коштів іноземних компаній;
— упровадження інноваційних страхових технологій;
— розширення асортименту страхових послуг і покращення їх

якості;
— фінансова підтримка іноземної материнської компанії у ви-

падку фінансових труднощів.
Як негативні можемо визначити наступні:
— розміщення коштів страхових резервів за кордоном, що

внеможливлює здійснення державного нагляду та контролю за
страховими резервами та інвестиційними коштами;

— втрата контролю за окремими сегментами страхового ринку
за надмірної присутності на них іноземного капіталу;

— демпінгування цін на страхові послуги крупними іноземни-
ми страховиками та посилення їх експансії в стратегічні сектори
страхового ринку;

— зменшення можливостей держави в частині реалізації окре-
мих положень соціальної політики, що стосуються пенсійного
забезпечення та медичного страхування.

Існуючі проблеми страхового ринку можемо згрупувати в
блоки: законодавчого, інфраструктурного, загальноринкового,
податкового та методичного характеру.

У цілому, сучасний стан страхового ринку характеризується
наявністю багатьох негативних тенденцій і суттєвих диспро-
порцій свого розвитку, які потребують підвищеної уваги з боку
державних органів, що здійснюють регулювання страхової
діяльності.
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