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Отже, підсумовуючи зазначимо, що ринок автотранспортного страхування 
за останні три роки знизи темпи своєї роботи: знизилася кількість укладених 
договорів, страхова свідомість автовласників залишається на низькому рівні 
паралельно зі зниженням їх платоспроможності, а обсяги страхових премій 
зростають лише за рахунок збільшення страхових тарифів. Така ситуація 
викликає побоювання, а отже необхідності прийняття певних рішень для виходу з 
неї, зокрема суттєвої доробки законодавчої бази в галузі автострахування та зміни 
ставлення українського суспільства до системи страхування в цілому. 

Рубцова Н.М., к.е.н., доцент, Холод С.М.,
Таврійський державний агротехнологічний університет,

м. Мелітополь

СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Страховий ринок є досить важливим елементом у фінансовій системі 
України, оскільки за допомогою нього забезпечується перерозподіл ризиків в 
економіці, формується більш сприятливе для розвитку підприємництва зовнішнє 
середовище, знижується загальний рівень ризику [1].

Сьогодні галузь страхування в Україні переживає період протиріч. 
Населення молодшого віку, спираючись на європейські погляди, розуміє 
необхідність страхування, але не завжди спроможне придбати необхідні поліси з 
причин їх високої вартості, тоді як старше покоління, яке більше 
платоспроможне, не бажає купувати страховий захист з причин недовіри до 
страхових компаній. 

На нашу думку, страхування є невід’ємною частиною життя будь-якої особи 
чи підприємства. Кожна людина або підприємець повинні мати страховий поліс і 
жити з впевненістю, що вона, її родина або колектив захищені.

Основною ланкою страхового ринку є страховики, тобто страхові компанії. 
Від їх діяльності в цілому залежить робота страхового ринку, а отже і ступінь 
захищеності іншого суб’єкта ринку – страхувальника. Тому проаналізуємо роботу 
страховиків на страховому ринку (табл. 1) Це допоможе оцінити загальний 
потенціал зазначених фінансових установ стосовно обсягів надання страхових 
послуг [2]. 

Проаналізувавши основні показники роботи страхового ринку України, 
можна зробити висновок, що окрім зменшення кількості страхових компаній на 
25,12%, основні показники показали позитивну динаміку, зокрема зросли обсяги 
страхових премій і виплат відповідно 63,5 та 71,6 % Дана активність пояснюється 



підвищенням ефективності діяльності страховиків та конкуренції на страховому 
ринку.

Таблиця 1

Кількість страхових компаній в Україні у 2012-2016 рр., % 

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.
Відхилення 2016 р. 

від 2012 р., %

Загальна кількість 
страхових компаній, од.

414 407 382 361 310 -25,12

Загальна кількість 
укладених договорів 
страхування, тис. од.

178156,8 185280,5 134713,2 202429,3 179471,2 0,74

Валові страхові премії,
млн. грн.

21508,2 28661,9 26767,3 29736,0 35170,3 63,52

Валові страхові 
виплати, млн. грн.

5151,0 4651,8 5065,4 8100,5 8839,5 71,61

Рівень виплат, % 23,9 16,2 18,9 27,2 25,1 5,02

Окрім позитивних моментів, на страховому ринку України існують певні 
недоліки його ефективного розвитку (рис. 1). 

Рис. 1. Проблеми ефективного розвитку страхового ринку України
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висновок, що відсутність єдиної державної стратегії щодо розвитку ринку страхових 
послуг в державі, нестабільність економічної ситуації в державі та низький рівень 
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Україні. Отже, страховикам необхідно завоювати свою довіру і донести громадянам, 
що страхування – це їх основний захист від існуючих ризиків.
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Співпраця України з Групою Світового банку розпочалась з 1992 р. До 
Групи світового банку відносять: Міжнародний банк реконструкції та розвитку 
(МБРР), Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародна асоціація розвитку, 
Багатостороннє агентство по гарантованим інвестиціям, Міжнародний центр 
урегулювання інвестиційних спорів [3]. Україна є членом всіх структур Групи 
Світового банку. Відносини регулюються документом Стратегія партнерства, в 
якому зазначено, що співпраця України з групою організацій спрямована на 
допомогу уряду в реалізації програм економічних реформ. 

Основними проектами України зі Світовим банком є: проект 
енергоефективності, на який була надана позика у сумі 200 млн. дол. США, 
поліпшення автомобільних доріг та безпека руху – позика в сумі 850 млн. дол. США 
та розвиток міської інфраструктури – позика в сумі 140 млн. дол. США [3].

Відзначимо, що співпраця з цією групою організацій є дуже важливою для 
України з огляду на необхідність активізації розвитку економіки й інтеграції 
України в світове співтовариство. Зокрема, співпраця України зі Світовим банком 
сприяє стабілізації соціально-економічної ситуації в країні та подоланню 
кризових явищ. Завдяки допомозі, що надходить від Світового банку, Україна 
може підвищити ефективність антикризових реформ та прискорити економічне 
зростання. Перевагами відносин також є сприяння інтеграції України до світового 
економічного простору, підвищення ролі України в світовій економіці, оскільки 
співпраця з Групою Світового банку є великим кроком до розвитку позиції на 
ринку серед розвинутих країн. Також, необхідно зазначити, що діяльність 
структурних елементів Світового банку в розрізі співпраці з Україною направлена 


