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Сучасний етап розвитку страхових відносин в Україні дозволяє зробити 

висновок про те, що страхування в нашій країні на сьогоднішній день не є 

ефективним механізмом фінансового захисту майнових та особистих інтересів 

громадян та суб’єктів господарювання [1, 5, 6, 7]. 

Вивченню питань розвитку страхування та страхових відносин 

присвячені праці таких вчених в Україні: В.Д. Базилевича, А.Л. Баранова, О.Д. 

Вовчак, О.О. Гаманкової, Л.М. Горбач, О.М. Залєтова, С.С. Осадця, О. 

Павленко, Л.Ф. Філонюк та ін. 

В роботах вчених та практиків розглядалися переважно питання 

державного регулювання вітчизняного ринку страхування, покращення 

законодавчої бази, розширення видів страхування та страхових продуктів. 

На страховому ринку існують серйозні проблеми, які перешкоджають 

подальшому його розвитку, серед них: недосконала законодавча і нормативна 

база; низький рівень ефективності державного регулювання страхової 

діяльності; недосконала система державного контролю за фінансовою 

надійністю страховиків; недостатнє використання інвестиційних можливостей 

страховиків [2, 3, 10, 11]. 

Згідно звіту Нацкомфінпослуг, загальна кількість страхових компаній 

(СК) станом на 1 липня 2018 склало в Україні 291, в тому числі по страхування 

життя - 31 компанія, з ризикового страхування - 260 компаній. Кількість 

страховиків за звітний період зменшилася на 9 СК [10]. 

Обсяги валових страхових премій за І півріччя 2017 року збільшилися 

порівняно з І півріччям 2016 року на 30,0%, чисті страхові премії збільшилися 

на 4,1% [4]. 

Динаміка розвитку страхового ринку за останні п’ять років позитивна. 

Розмір валових страхових виплат за І півріччя 2018 року становив 6 070,2 млн. 

грн., у тому числі з видів страхування, інших, ніж страхування життя – 5 679,7 

млн. грн. (або 93,6%), зі страхування життя – 390,5 млн. грн. (або 6,4%). Валові 

страхові виплати за І півріччя 2018 року збільшилися на 26,9% (до 6 070,2 млн. 

грн.) порівняно з І півріччям 2017 року, чисті страхові виплати збільшилися на 

27,0% і становили 5 862,9 млн. грн. (рис. 1) [4]. 

Збільшення чистих страхових виплат у І півріччі 2018 року (1 248,0 млн. 

грн.) відбулося за рахунок суттєвого збільшення чистих страхових виплат за 

договорами автострахування на 525,8 млн. грн., страхування майна – 178,8 млн. 

грн., медичного страхування – 176,7 млн. грн., страхування життя – 124,6 млн. 

грн., страхування фінансових ризиків – 124,2 млн. грн. 
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Рис. 1. Динаміка страхових виплат за 2014 – 2017 рр. [4] 
 

Страховий ринок за структурою страхових продуктів можна визначити як 

низько диференційований, з перевагою ризикових видів страхування, частка 

якого у 2017 році склала 16,3%. Серед видів страхування, інших ніж 

страхування життя найбільшу частку становить авто страхування (майже 32%), 

страхування майна (приблизно 12%) та медичне страхування (8,8%) – рис. 2 [9, 

10, 11]. 

Розмір валових страхових виплат по КАСКО за I квартал 2018 виріс на 

19,6% до 766 млн. грн., а виплати по ОСЦПВ (обов’язкове страхування 

цивільно-правової відповідальності автовласників на території України) 

виросли на 24,5% до 556 млн. грн. – табл. 1 [9,12]. 
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Рис. 2. Структура страхового ринку України у 2017 році [9] 
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19,6% до 766 млн. грн., а виплати по ОСЦПВ виросли на 24,5% до 556 млн. грн. 

[9,12]. 

Рівень валових страхових виплат зі страхування КАСКО на 31.03.2018 

становив 55,8% (на 31.03.2017 - 57,3%), по ОСЦПВ – 59,6% (на 31.03.2017 - 

55%) [1, 3]. 
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Страхові компанії України – члени Моторного (транспортного) 

страхового бюро України в січні-серпні 2018 року збільшили збір страхових 

платежів за полісами обов'язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) на 21% в 

порівнянні з аналогічним періодом 2017 року – до 2,962 млрд грн – табл. 1 [11]. 

 

Таблиця 1 - Розмір валових виплат по страхуванню за 2017-2018 рр. [9, 

12] 
Вид Виплати І кв. 2017 р. Виплати І кв. 2018 р. Темп, % 

КАСКО 640,4 765,7 19,6 

ОСЦПВ 446,6 556,1 24,5 

Зелена карта 120,6 134,6 11,6 

Всього 1 207,6 1 456,4 20,6 

 

Кількість договорів ОСЦПВ за 8 місяців зросла на 4,6% – до 5,254 млн. 

ТОП-10 страховиків по ОСЦПВ за І квартал 2018 наведено у табл. 2. 

 

Таблиця 2 - ТОП-10 страховиків по ОСЦПВ за І квартал 2018 [4] 

 
№ Страхова компанія Премії, тис. грн. Виплати, тис. грн. Рівень виплат, % 

1 Оранта 97 576,6 41 576,4 42,61 

2 ТАС СГ 89 499,2 42 471,7 47,45 

3 Провідна 57 781,3 49 666,3 85,96 

4 Княжа 47 252,3 35 621,3 75,39 

5 PZU Україна 46 834,4 43 006,4 91,83 

6 UPSK 44 487,7 22 891,9 51,46 

7 УНИКА 40 205,3 29 245,7 72,74 

8 VUSO 33 962,3 12 920,0 38,04 

9 Арсенал Страхування 33 058,0 20 344,0 61,54 

10 АХА Страхування 28 493,0 29 708,0 104,26 

 

Значними змінами в укладанні угод ОСЦПВ у 2017 році – є введення 

електронного полісу [4, 13]. 

МТСБУ представило статистику продажів електронних договорів 

ОСЦПВ в Україні з 7 лютого по 3 вересня 2018 року. За цей період українські 

страховики продали 46 412 електронних полісів, в тому числі через платформу 

EWA реалізовано 35% або 16 374 е-поліса [11, 12]. 

Страховики активно розвивають продажу електронних полісів ОСЦПВ. 

Згідно статистики МТСБУ, 30 страховиків (з 40) «спробували» електронні 

продажу [11, 13]. 

Наявні проблеми розвитку інвестиційної діяльності страховиків і 

інвестиційного потенціалу страхового ринку в Україні дають підстави для 

розробки концептуальних напрямів розвитку як самого страхового ринку, так і 

ефективного використання інвестиційних можливостей страховиків. 

Розвиток страхового ринку в Україні повинен сприяти [5, 6, 7, 8]: 
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- відновленню довіри населення до страховиків, вимагає серйозних, 

зрозумілих для потенційних клієнтів, гарантій повернення вкладених 

коштів і нарахованих на них відсотків; 

- придбанню страховиками прав інституційних інвесторів та надання їм 

більш широких можливостей щодо інвестування страхових резервів і 

вільних ресурсів, а саме - можливості конвертувати гривні в валюту, 

вкладуть кошти страхових резервів в будівництво, іпотеку і т.д. 

- підвищенню стійкості і потужності страхових компаній, їх авторитету у 

вітчизняних та іноземних інвесторів шляхом підвищення розмірів 

власного капіталу, поліпшення організації роботи, надання якісних їх 

страхових послуг, безумовного виконання прийнятих на себе 

зобов'язань 

- посиленню контролю за діяльністю страховиків з боку органів 

страхового нагляду, застосування ними своєчасних заходів, покликаних 

унеможливлювати неплатоспроможності страховиків; 

- розвитку системи перестрахування; 

-  створенню нормативної бази, яка регулює права, обов'язки і 

відповідальність сторін за договорами перестрахування; 

- створенню системи гарантій виконання зобов'язань за договорами 

страхування, укладеними неплатоспроможними і збанкрутілими 

страховими організаціями; 

- стабілізації фінансового стану всіх суб'єктів економіки і населення; 

- активізація ролі держави та її органів у зміцненні і розвитку страхового 

ринку, формуванні державних пріоритетів в його розвитку, створення 

конкурентного середовища на страховому ринку; 

- розвитку законодавчої бази страхування, яка б враховувала сучасну 

ситуацію на страховому ринку; 

- вдосконаленню організаційної структури і створення інфраструктури 

страхового ринку на рівні світових вимог; 

- інтеграції страхового ринку України в світовий ринок страхування і 

створення сучасної моделі ефективного управління страховими 

резервами [6] 

Для розширення можливостей проведення страхових операцій і ролі 

страховиків у інвестиційному процесі повинні бути суттєво збільшені розміри 

власного капіталу страховиків. Тільки великі страхові організації можуть 

акумулювати у вигляді джерел інвестицій значні кошти і викликати довіру з 

боку потенційних клієнтів. 
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