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ПРОБЛЕМИ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Широкомасштабне й активне включення страхового ринку України у процес 
глобалізації страхових відносин проходитиме поступово й вибірково. Великі 
зусилля знадобляться для адаптації національних страхових продуктів до вимог 
світового ринку, підвищення їх параметрів до конкурентоспроможного рівня. 
Підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних страхових 
продуктів – основа включення страхового ринку України в процес глобалізації 
страхових відносин [1].  

У всьому світі страхування сприяє оптимізації макроекономічних пропорцій 
валового виробництва, забезпечує безперервність та збалансування виробничого 
процесу. В умовах багаторічних змін в економіці країни, потенціал страхового 
ринку України впливає на макроекономічні процеси шляхом акумулювання 
значної частини доходів населення у вигляді інвестиційних ресурсів. Як показує 
практика, інвестиційний потенціал страхових компаній використовується 
недостатньо у зв’язку з відсутністю і нерозвиненістю надійних інвестиційних 
інструментів для довгострокового розміщення страхових резервів. 

 З кожним роком процеси реформування економіки стають все явнішими, що 
призводить до значних змін й на страховому ринку. Велика кількість страхових 
компаній, внаслідок цих змін, зазнають банкрутства, а слабкі – припиняють свою 
діяльність. Так, за даними Інтернет-журналу Фориншурер у 2015 р. в порівнянні з 
2012 р., кількість страхових компаній зменшилася на 53 од., а станом на 30.09.2016 
їх кількість зменшилась порівняно з 2015 р. на 38 од. (в т.ч. за рахунок зменшення 
кількості СК «non-life» на 32 од.) [2]. 

Крім того, зміни в Податковому кодексі України привели до того, що з 1 січня 
2015 року для страхових компаній введена змішана система оподаткування, а саме 
3% становить податок на доходи та 18% податок на прибуток. Такі податкові 
нововведення призвели до збільшення податкового тягаря на 30-35%.   

Наявна технічна база та ресурси страхових компаній України не відповідають 
європейським та світовим стандартам ведення страхового бізнесу, і процес 
адаптації, який триває вже багато років, проходить не завжди вдало. До того ж 
система державного регулювання та нормативно-правова база зі страхування не 
відповідають інструментарію міжнародних угод.  

В умовах глобалізації світового ринку все більшого використання набувають 
мережа Internet та мобільні технології і у більшості розвинутих країн страхові 
компанії мають розгалужену мережу інтернет-представництв, через які отримати 
страхову послугу можна он-лайн. Але страховому ринку України наразі 
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притаманна інформаційна закритість, низький рівень впровадження в страхову 
практику сучасних інформаційних технологій.  

На страховому ринку України має місце й недобросовісна конкуренція. Деякі 
страховики завищують тарифи по окремих видах страхування, нехтують правами 
страхувальників та навмисно затягують розгляд страхових випадків. 

Глобалізація у світі призводить до того, що в останні роки на національному 
страховому ринку спостерігається збільшення кількості страховиків з іноземним 
капіталом. Безперечно, це є позитивною тенденцією розвитку страхового ринку, 
але, якщо ця тенденція буде і надалі продовжуватися, це призведе до втрати 
національного контролю над страховими резервами, домінування іноземних 
страховиків над вітчизняними, відтоку страхового капіталу за кордон та 
загострення конкуренції. 

Нерозвиненість ринку страхування життя, відсутність державного 
загальнообов’язкового медичного страхування створюють проблеми для осіб, які 
постійно подорожують або вимушені часто їздити за кордон. Хоча для осіб, 
виїжджаючих за кордон, передбачається обов’язкове придбання страхового полісу 
з медичного страхування, проте це не дає страхувальнику повного відчуття 
фінансової захищеності у разі непередбачуваної події. 

Отже, вище зазначені проблеми страхового ринку України можна подолати 
завдяки системній та послідовній роботі всіх учасників страхового ринку.  
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