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improvement. The study uses a number of scientific methods and approaches 
(logical generalization, systematic, comparison, graphical) which allowed to ensure 
the conceptual unity of the research. 

The article deals with actual approaches to the definition of the concept 
«social welfare», determines its essence, defines the methods of social protection 
and peculiarities of construction of the national system of social protection in 
different countries. The problems and prospects of development of the modern 
pension system of Ukraine as an important component of social welfare of the 
population are explored. The emphasis is placed on the fact that the improvement of 
the current pension system has a multidimensional character and is designed for a 
long-term perspective which is to implement the previously adopted legislative acts, 
to identify their downsides and to develop propositions concerning improvement of 
the system of state regulation in this sphere. 

The results of the research are applied in the field of economics and in the 
practical activity of structural departments of the Pension Fund of Ukraine. 

The main findings of the research and its theoretical and methodological 
results can lead to the following statement: the study of the Ukrainian pension 
system is an important element of scientific research in the field of social welfare; 
the pension system in each country is an important component of social protection 
of the population; the effectiveness of the pension system will result in well-being of 
the population and the level of stability in the society; social welfare in Ukraine is 
far from being perfect both in form and content; the pension system of Ukraine does 
not meet the requirements of the present day due to the complicated problems 
caused by the downsides of the current pension system and by the inadequacy of the 
mechanism of its financing. 

Key words: social protection, social welfare, pension system, pension 
reform, pension, social sphere, social protection system, social policy. 
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СУЧАСНИЙ СТАН  
СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
ТА ЙОГО ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА 

 
Досліджено сутність понять «страховий ринок» та «безпека страхо-

вого ринку». Підкреслено актуальність дослідження безпеки страхового рин-
ку. Проаналізовано основні показники функціонування страхового ринку Укра-
їни протягом періоду 2010–2017 рр. Проведено розрахунок індикаторів рівня 
фінансової безпеки страхового ринку України.  
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Встановлено проблеми функціонування страхового ринку, а саме: за-
лежність від глобальних економічних подій, політичних домовленостей, дота-
ційних програм держави, політичної нестабільності, демографічної структу-
ри населення, його доходів та інших чинників. Розроблено та запропоновано 
заходи, спрямовані на усунення наявних проблем.  

Ключові слова: страховий ринок, безпека страхового ринку, страхові 
компанії, валові премії, індикатори безпеки страхового ринку. 
 

Постановка проблеми. Важливим чинником розвитку соціаль-
но-економічної сфери є стан страхового ринку. Страхування суттєво 
впливає на соціально-економічну стабільність суспільства, оскільки 
страховий ринок є механізмом захисту матеріальних та нематеріаль-
них цінностей суспільства. З огляду на значущість страхування у со- 
ціально-економічному розвитку держави, у діяльності господарюючих 
субʼєктів та громадян виникає необхідність детальніше розглянути 
стан та проблеми розвитку страхового ринку. Сучасні умови функціо-
нування страхового ринку характеризуються такими негативними 
явищами: обмеженість ресурсів, відтік капіталу, нагромадження ризи-
ків. За таких умов, актуальним є визначення рівня фінансової безпеки 
страхового ринку та розробка заходів із її забезпечення. 

Стан дослідження. Дослідження стану та проблем функціону-
вання страхового ринку є не новим для фінансової науки. Питання  
формування та розвитку страхового ринку у своїх працях розглянули 
В. Бабенко, В. Базилевич, О. Вовчак, О. Гвозденко, В. Гомелля, А. Де-
гтяр, Ю. Журавльов, Л. Орланюк-Малицька, С. Осадець, Т. Ротова, 
О.  Філонюк, М. Свічинський тощо.  

Визначенню рівня фінансової безпеки страхового ринку, її зов-
нішніх та внутрішніх загроз присвячені праці багатьох вітчизняних 
учених, серед яких В. Адамович, В. Виговська, О. Жабинець, Б. Кар-
пінський, В. Пластун та ін.  

Метою статті є дослідження поняття «страховий ринок», «фі-
нансова безпека страхового ринку», визначення рівня фінансової без-
пеки страхового ринку та розробка заходів її забезпечення.  

Виклад основних положень. Сучасні умови функціонування 
субʼєктів господарювання характеризуються масою наявних і потен-
ційних загроз, виявити й нейтралізувати які незавжди можливо. За та-
ких умов вагомого значення набуває питання створення дієвої системи 
захисту. Економічна історія виокремила страхування як найефектив-
ніший спосіб покриття можливих матеріальних збитків. Тому форму-
вання в Україні досконалого, фінансово стійкого страхового ринку 
дасть можливість підвищити рівень економічної безпеки субʼєктів гос-
подарювання. Страхові компанії мають відігравати суттєву роль в 
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акумулюванні вільних коштів, проведенні активної інвестиційної полі-
тики. Задля виконання цих завдань необхідно забезпечити передусім 
належний рівень фінансової безпеки вітчизняного страхового ринку. 

Для дослідження рівня фінансової безпеки страхового ринку 
та  розробки заходів, спрямованих на її забезпечення, доречно 
зʼясувати сутність основних понять. Зазначимо, що поняття «страхо-
вий ринок» нині немає єдиного, універсального визначення. У науко-
вій літературі існує чимало підходів до розуміння поняття «страховий 
ринок» (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

 

Підходи до розуміння поняття «страховий ринок» 
 

Автор Визначення «страховий ринок» Джерело 

1 2 3 

Базилевич В. Д. Страховий ринок – це система економіч-
них відносин, що виникають у процесі 
купівлі-продажу специфічного товару ‒ 
страхового захисту, і в межах якого 
(страхового ринку) виникає попит і про-
позиція, встановлюється ціна на певний 
товар. 

[2, с. 38] 

Навороцький Д. А. Страховий ринок є – складовою фінан-
сового ринку, яка являє собою особливе 
соціально-економічне середовище, де 
обʼєктом купівлі-продажу є страховий 
захист, формується попит і пропозиція 
на нього, а сукупність усіх його 
субʼєктів функціонує в системі економі-
чних, фінансових, договірних, інформа-
ційно-консультаційних та інших відно-
син, які обумовлені необхідністю стра-
хової послуги і виникають між ними на 
всіх етапах її надання. 

[6] 

Говорушко Т. А. Страховий ринок – сфера фінансово-
економічних відносин між страховиками 
та страхувальниками з надання страхо-
вих послуг і захисту майнових інтересів 
юридичних осіб і громадян, а також із 
здійснення відповідної фінансової діяль-
ності в межах чинного законодавства з 
боку комерційних страхових компаній 
і  фірм чи державних організацій. 

[3] 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 

Осадець С. С. Страховий ринок – економічний простір, 
у якому взаємодіють страхувальники 
(формують попит на страхові послуги), 
розмаїті за формами організації страхові 
компанії (страховики, котрі задовольня-
ють попит на послуги), страхові посере-
дники (агенти і брокери), а також органі-
зації страхової інфраструктури, асоціації 
страховиків, консалтингові фірми, на-
вчальні центри. 

[10] 

Фурман В. М. Страховий ринок – це система стійких 
економічних відносин між покупцями, 
посередниками і продавцями, а також 
страховиками й регуляторними органа-
ми, повʼязаними із формуванням попиту, 
пропозиції та ціни на прямий страховий 
захист і перестрахування, які матеріалі-
зуються у страхових, перестрахувальних 
та супутніх послугах у певній країні, 
групі країн чи міжнародному масштабі, 
що піддається регулюванню. 

[11] 

Говорушко Т. А.  
та Стецюк В. М. 

Страховий ринок – сукупність економіч-
них відносин щодо купівлі-продажу 
страхових послуг, тобто ринок забезпе-
чує органічний звʼязок між страховика-
ми та страхувальниками, і тут здійс- 
нюється обовʼязкове визнання страхової 
послуги як товару страхового ринку. 

[3] 

Волокова В. В. Страховий ринок – це система економі-
ко-правових відносин між покупцями 
(споживачами, вигодонабувачами), про-
давцями послуг зі страхування й пере-
страхування та їхніми посередниками, у 
результаті яких здійснюється мобіліза-
ція, розподіл і перерозподіл грошових 
коштів із метою реалізації сталого роз-
витку. 

[4] 

Жабинець О. Й.  
та ін. 

Страховий ринок – це частина фінансо-
вого ринку, де обʼєктом купівлі-продажу 
є страховий захист, формується попит і 
пропозиція на нього. 

[9] 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 2´2018 ________________________ ISSN 2311-844X 
________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 32

Страховий ринок України має певну історію розвитку. Станов-
лення вітчизняного страхового ринку вченими умовно поділяється на 
такі етапи: 

Перший етап (1991–1995 роки) – це період створення і прийн-
яття перших нормативно-правових актів у сфері страхування. Кіль-
кість страхових компаній зросла за період з 1991–1995 рр. з 28 до 655.  

Другий етап (1996–2001 роки). Вагомі корективи у діяльність 
страхового ринку вніс Закон України «Про страхування», прийнятий 
Верховною Радою України 7 березня 1996 р.  

Третій етап (2002 рік і дотепер). Це якісно новий етап розвит-
ку ринку, який розпочався з прийняття нової редакції Закону України 
«Про страхування» 4 жовтня 2001 р. Законом внесено низку позитив-
них змін: збільшення мінімального розміру статутних капіталів; ви-
значено умови сплати статутного фонду виключно у грошовій формі; 
розширено межі інвестування тимчасово вільних коштів страховиків; 
наближено страхове законодавство до національних стандартів бухга-
лтерського обліку та звітності.  

За період функціонування страховий ринок України пройшов 
певний етап розвитку, проте не став достатньо стабільним і за своїми 
характеристиками не відповідає сучасним завданням розвитку еконо-
міки України. Актуальність розвитку страхового ринку потребує ви-
вчення його стану, що дасть змогу визначити чинники, які впливають 
на безпеку страхового ринку, дати їм якісну оцінку і спрогнозувати 
динаміку їх впливу на ринок. Стан безпеки страхового ринку є голов-
ним критерієм оцінки ефективності діяльності страхових компаній, 
регулюючих державних органів у процесі формування та становлення 
страхового ринку країни. Розглянемо наявні підходи до поняття «фі-
нансова безпека страхового ринку» (табл. 2). 

Враховуючи вказані визначення фінансової безпеки та страхо-
вого ринку, категорію «фінансова безпека страхового ринку» можна 
сформулювати так. 

Під фінансовою безпекою страхового ринку потрібно розуміти 
такий його фінансовий стан, який характеризується збалансованістю 
на усіх рівнях фінансових відносин та сприяє його постійному розвитку. 

Фінансова безпека страхового ринку залежить від багатьох 
обʼєктивних і субʼєктивних чинників (і внутрішніх, і зовнішніх) та ви-
значається, насамперед, станом його розвитку, фінансовою результа-
тивністю та ефективністю діяльності. Дослідження стану страхового 
ринку доцільно розпочати із розгляду основних параметрів його роз-
витку. Проведемо аналіз основних показників функціонування страхо-
вого ринку України за період 2010–2017 рр.  
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Таблиця 2 
 

Підходи до розуміння поняття 
«фінансова безпека страхового ринку» 

 

Автор 
Визначення  

«фінансова безпека страхового ринку» 
Джерело 

Барановський О. І., 
Говорушко Т. А. 

Фінансова безпека ринку страхових пос-
луг загалом і конкретної страхової органі-
зації зокрема – такий рівень забезпече-
ності страхових компаній фінансовими 
ресурсами, який дав змогу би їм у разі 
потреби відшкодувати обумовлені в дого-
ворах страхування збитки їх клієнтів і 
забезпечити ефективне функціонування. 

[3] 

Бабець І. Г.,  
Жабинець О. Й. 

Безпека страхового ринку – такий стан 
системи страхування, який забезпечує 
формування стійкого попиту на страхові 
послуги, фінансову надійність страхових 
організацій та гарантованість ними виплат 
за укладеними договорами страхування. 

[1] 

Єрмошенко А. Фінансова безпека страховика – стан його 
фінансів, що характеризується збалансо-
ваністю системи фінансових показників та 
інструментів, стійкістю до внутрішніх і 
зовнішніх загроз, дає можливість їй своє-
часно та у повному обсязі брати на себе 
зобовʼязання, а також забезпечує ефекти-
вний розвиток страхової компанії. 

[6] 

 
Початковим критерієм стану страхового ринку є кількість стра-

хових компаній та розмір активів страховиків. Ринок страхових послуг 
є другим за рівнем капіталізації серед інших небанківських фінансових 
ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.2017 р. 
становила 294, зокрема страхових компаній «life» – 33 компанії, «non-
life» – 271 компанія (рис. 1). Кількість страхових компаній має тенден-
цію до зменшення, так за 2017 рік порівняно з 2016 роком, кількість 
компаній зменшилася на 16, а з 2015 роком – на 67 [1]. За період, що 
аналізується, кількість страхових компаній зменшилася на 172 компа-
нії, зокрема зі страхування життя – на 54, а ризикового страхування – 
на 118 компаній. 

Такі зміни кількості страхових компаній свідчать про незначні 
якісні зміни на ринку. Страхові компанії, що припинили діяльність 
на  ринку, виявилися менш конкурентоспроможними, не здатними  
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відповідати за взяті на себе зобовʼязання та надавати якісні страхові 
послуги. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Кількість страхових компаній в Україні 
протягом 2010–2017 рр. 

 
Важливе значення у формуванні конкурентоспроможності стра-

хових компаній має розмір капіталу (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Склад активів страховиків України  
протягом 2010–2017 рр. 

87 64 62 52 57 49 39 33 
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Як видно з рисунка 2, загальною тенденцією розвитку страхово-
го ринку України є нарощування його обсягів із 2010 до 2014 року. 
У  цей період простежують збільшення розміру активів страховиків 
та  обсягів сформованих страхових резервів. У 2015–2017 рр. активи 
вітчизняних страховиків скоротилися, що повʼязано зі скороченням 
кількості страхових компаній. Проте оцінка якості цих активів свід-
чить, що значна частина коштів страхових компаній знаходиться у ре-
зервах. Так, на кінець 2017 р. майже 63% активів зосереджено у так 
званих запасах, що визначаються ст. 31 ЗУ «Про страхування». Така 
структура активів неприйнятна, оскільки є високоризиковою. Більше 
третини запасів (33,9%) розміщено у банківських вкладах, 18,4% – 
у  акціях, 18,2% – у цінних паперах, емітованих державою [7].  

Одним з основних показників, що характеризує розвиток стра-
хового ринку, є обсяг зібраних страхових премій (рис. 3). Нещодавно 
відбулося зростання валових страхових премій. Так, за період, що ана-
лізується сума валових страхових премій збільшилася на 20350 млн грн, 
валових виплат – на 4432 млн грн.  

 

 
 

Рис. 3. Основні показники страхової діяльності 
на страховому ринку України протягом 2010–2017 рр. 

 
Важливим обовʼязком страхових організацій при настанні стра-

хового випадку є здійснення страхових виплат. Як свідчать дані стати-
стики, страховиками виплачено населенню та організаціям країни 
2017  р. 10537 млн грн, що більше як 2010 р. майже у двічі. Загалом 
показники страхових виплат віднедавна зростають і ріст тут нижчий, 
ніж по зібраних страхових преміях, але стабільніший.  
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Незважаючи на номінальне зростання головних показників рів-
ня розвитку страхового ринку, доцільно визначити рівень фінансової 
безпеки страхового ринку. Методичні рекомендації щодо розрахунку 
рівня економічної безпеки України, затверджених Міністерством еко-
номічного розвитку і торгівлі України, фінансову безпеку страхового 
ринку розглядають як складову фінансової безпеки держави, що вхо-
дить до розділу «9.2. Безпека небанківського фінансового ринку» [5]. 
Відповідно до методичних рекомендацій фінансову безпеку страхово-
го ринку України визначають за двома індикаторами:  

– рівнем проникнення страхування – характеризує відношення 
загального обсягу валових страхових премії до обсягу ВВП; 

– часткою надходжень страхових премій трьох найбільших 
страхових компаній у загальному обсязі надходжень страхових премій 
(крім страхування життя). Це показник концентрації страхового ринку 
за преміями. 

 
Таблиця 3 

 

Індикатори фінансової безпеки страхового ринку України 
протягом 2010–2017 рр. 

 

Показники 

Рі
ве

нь
 

Н
ор

м
ат

ив
не

 
зн

ач
ен

ня
 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Рівень 
проник-
нення  
страху-
вання, % 

критич-
ний 

1 

2,13 1,74 1,52 1,97 1,69 1,50 1,48 1,46 

небез-
печний 

2 

незадо-
вільний 

4 

задові-
льний 

6 

опти-
маль-
ний 

8 

2. Частка  
надходжень 
страхових 
премій 
трьох  
найбільших 
страхових 
компаній  
у загально-

критич-
ний 

30 
13,6 13,7 9,9 13,5 15,6 14,7 18,9 21,33 

небез-
печний 

20 
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му обсязі  
надходжень 
страхових 
премій  
(крім стра- 
хування 
життя), % 

незадо-
віль-
ний 

15 

задові-
льний 

12 

опти-
маль-
ний 

10 

3. Рівень безпеки страхово-
го ринку за ступенем про-
никнення 

небез-
печ- 
ний 

небез-
печ- 
ний 

небез-
печ- 
ний 

небез-
печ- 
ний 

небез-
печ- 
ний 

небез-
печ- 
ний 

небез-
печ- 
ний 

небез-
печ- 
ний 

4. Рівень безпеки страхово-
го ринку за часткою надхо-
джень страхових премій 
трьох найбільших страхо-
вих компаній 

задо-
віль- 
ний 

задо-
віль- 
ний 

опти-
маль-
ний 

задо-
віль- 
ний 

небез-
печ- 
ний 

незадо-
віль- 
ний 

незадо-
віль- 
ний 

небез-
печ- 
ний 

 
Проведемо розрахунок індикаторів рівня фінансової безпеки 

страхового ринку України за вказаною методикою (див. таблицю 3). 
Отримані результати свідчать про небезпечний рівень фінансової без-
пеки страхового ринку України. 

Основними причинами такого рівня фінансової безпеки стра- 
хового ринку є його залежність від глобальних економічних подій, 
політичних домовленостей, дотаційних програм держави, політичної 
нестабільності, демографічної структури населення, його доходів та 
інших чинників. Важливим моментом у досягненні безпечного роз- 
витку страхового ринку є державний нагляд за діяльністю страхових 
організацій.  

На основі проведеного дослідження, можна зробити такі  
висновки: 

1) розвиток страхового ринку повʼязаний із законодавчим забез-
печенням держави. Занепокоєння спричинює недосконалий рівень 
державного регулювання страхової діяльності та недосконалість нор-
мативно-правової бази; 

2) економічними проблемами розвитку страхового ринку є: ни-
зька платоспроможність населення; низький попит на страхові послу-
ги; відсутність надійних інвестиційних джерел вкладення коштів стра-
ховика тощо; 

3) розвиток страхового ринку стримують також проблеми, 
повʼязані з його функціонуванням, а саме: висока конкурентність із 
банківськими установами щодо залучення коштів від фізичних та 
юридичних осіб; відсутність довіри до страхових компаній, некваліфі-
кований персонал тощо. 
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Висновки. Для ефективного та повноцінного функціонування 
страхового ринку державі необхідно увідповіднити чинне законодав-
ство з вимогами ЄС, підвищити захист споживачів страхових послуг, 
забезпечити умови для розвитку конкуренції, вдосконалити державний 
страховий нагляд. 

Зростання показника рівня проникнення страхування є позитив-
ною тенденцією, оскільки що більше його значення, то вищий рівень 
фінансової безпеки страхового ринку. Зростання показника частки  
надходжень страхових премій трьох найбільших страхових компаній 
у  загальному обсязі надходжень страхових премій (крім страхування 
життя) навпаки свідчить про зниження рівня фінансової безпеки стра-
хового рівня. Проведене нами дослідження вказує, що рівень безпеки 
страхового ринку є небезпечним. Перспективою подальших дослі-
джень є роль державних органів у процесі управління фінансовою без-
пекою страхових компаній, мінімізації загроз для прибуткової роботи 
страховиків та протидії недобросовісній конкуренції. 
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Vysotska I. В., Nahirna O. V. The current state of the Ukrainian 
insurance market and its financial security 

The article explores the essence of the concepts «insurance market» and 
«insurance market safety». The urgency of the study of safety of the insurance 
market is emphasized. It is established that the state of safety of the insurance 
market is the main criterion for assessing the effectiveness of insurance companies, 
regulating state bodies in the process of forming insurance market of the country. 
The main indicators of functioning of the insurance market of Ukraine during the 
period of 2010-2017 are analyzed. The initial criterion for the state of the insurance 
market is the number of insurance companies and the size of the assets of insurers. It 
has been determined that for the period analyzed, the number of insurance 
companies decreased to 172 companies, including life ensuring to 54 companies and 
risk insuring – to 118 companies is carried out 

The calculation of indicators of the level of financial security of the 
insurance market of Ukraine – the insurance penetration rate and the share of 
insurance premiums received by the three largest insurance companies in the total 
amount of insurance premium receipts (except life insurance). 

The problems of functioning of the insurance market are identified, 
including: dependence on global economic events, political agreements, state 
subsidy programs, political instability, demographic structure of the population, its 
income and other factors. The measures aimed at eliminating existing problems: the 
development of the insurance market is closely linked with the legislative provision 
of the state, low solvency of the population; low demand for insurance services; lack 
of reliable investment sources of investment of the insurer, etc.; high competition 
with banking institutions in attracting funds from individuals and legal entities; lack 
of confidence in insurance companies are developed and proposed. 

Key words: insurance market, insurance market safety, insurance 
companies, gross premiums, safety indicators of insurance market. 
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КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
Визначено основні проблемні аспекти соціально-економічного розвитку 

України крізь призму зміцнення соціальної безпеки держави. Проведено ком-
паративний аналіз соціально-економічних трансформацій економіки України. 
На основі емпіричних досліджень із використанням програмних пакетів MS 
Excel, Curxpt 5,0 проведено дослідження середньомісячної номінальної заро- 
бітної плати та індексу якості життя населення з метою пошуку шляхів 


