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СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В СИСТЕМІ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ 

На сьогодні в умовах соціально-орієнтованої економіки все більшого значення 

набирає питання захисту здоров'я і життя людини, а також підтримання нормальних 

умов її життєдіяльності. На превеликий жаль, в Україні соціальній складовій 

приділяється значно менше уваги, що призводить до зниження життєвого рівня 

населення. Рішенням цієї проблеми може стати повноцінна система страхування 

життя.  

Страхування життя – це страховий продукт, як окремий вид особистого 

страхування, який передбачає, що страховик зобов’язаний здійснити виплату 

відповідно до договору страхування за настання смерті в період дії договору або 

дожиття застрахованої особи до закінчення договору, а також у зв’язку з хворобою чи 

настанням нещасного випадку. [2] 

На сьогодні виділяють окремо змішане, ризикове та накопичувальне 

страхування життя.  

У випадку ризикового страхування страхувальник купуєте поліс і отримуєте 

страховий захист лише на період його дії. Якщо протягом дії полісу з ним трапиться 

страховий випадок – страхова компанія здійснить виплату, якщо ні – то кошти не 

повертаються. 

Накопичувальне страхування життя діє протягом тривалого терміну (від 5 до 40 

років). Страхові премії клієнтів страховики вкладають в консервативні фінансові 

інструменти, отримуючи інвестиційний прибуток, що свідчить про надійність даного 

виду накопичення. 

Змішане страхування життя – це вид страхування, за яким поєднуються 

ризиковий та накопичувальний види страхування життя, а також є можливість 

застрахуватися від нещасних випадків. 

В Україні поліси накопичувального страхування життя є приблизно у 6% 

громадян, тоді як у Європейських країнах цей показник сягає 80%. Вивчення 

зарубіжного досвіду показало, що страхування життя існує в розвинених країнах в 

самих різних видах – від пенсійного накопичення або ризику передчасної смерті до 

страхування немовлят на “дожиття до повноліття”, яке європейці розглядають як 

спосіб накопичити кошти на освіту дитини. Отже, у розвинених країнах страхування 

життя – це в першу чергу інвестиційний інструмент.  

Головна відмінна особливість ринку страхування життя в нашій країні – 

низький рівень проникнення. Причин кілька: відсутність культури страхування, 

нестабільність національної валюти, що зводить нанівець інвестиційну привабливість 

страхування, відсутність довіри до гравців фінансового ринку з боку населення. Хоча 
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насправді, накопичувальна система – шлях до вирішення багатьох економічних 

проблем населення. [3] 

Ситуації на українському ринку страхування життя залежить від тенденцій 

зміни в економіці України в цілому. За умови поліпшення бізнес-клімату в країні, а 

також старту необхідних законодавчих ініціатив (прийняття нового закону «Про 

страхування», запуск другого рівня пенсійної реформи, скасування єдиного 

соціального внеску та функціонування Фонду гарантування страхових виплат за 

договорами страхування життя) почнеться зростання ринку. [1] 

На наш погляд, напрямок, що має високі шанси на розвиток – накопичувальне 

пенсійне страхування.  

Як підсумок можна сказати, що в Україні ринок страхування життя поки що 

знаходиться на етапі розвитку та повільно набирає популярності серед населення. 

Проте незважаючи на нестабільність, потрібно удосконалювати та розвивати дану 

підгалузь страхування. 
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