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На збільшення операцій вихідного перестрахування за 2014 рік вплинуло збільшення на 
15,0% перестрахування в середині країни. При цьому, на 6,4% зменшилась операції з 
перестрахування із страховиками-нерезидентами. 

Ріст перестрахових премій проти аналогічного періоду 2013 року відбувся по 
наступним видам: страхуванню  вантажів  та  багажу,   страхуванню виданих гарантій (порук) 
та прийнятих гарантій, страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних  
засобів («Зелена карта).  

При цьому відбулось зменшення вихідного перестрахування за такими видами 
страхування, як: страхування     майна,       страхування  від  нещасних  випадків,     
страхування   відповідальності   перед   третіми   особами  страхування від вогневих ризиків 
та ризиків стихійних явищ.   

Найбільша частка перестрахових премій, переданих українським страховикам у 2014 
році, припадає на Великобританію – 22,9 %, Німеччину – 21,4%, Російську Федерацію – 1 8 
%, Швейцарію –13,7% [2].  

Таким чином, можна зробити висновок, що розвиток ринку перестрахувальних послуг 
дає можливість нівелювати ризики й забезпечити відповідальність страховика згідно з його 
фінансовими можливостями. 

На фоні негативних тенденцій на ринку перестрахування спостерігаються й певні 
позитивні прояви щодо збільшення розміщень страхових ризиків на внутрішньому страховому 
ринку.   
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Розвиток страхового ринку потребує вирішення багатьох актуальних питань. Перед 

страховиками сьогодні стоїть складне завдання по зростанню обсягу та якості страхових 
послуг, підвищенню рівня капіталізації та фінансової надійності страхових компаній, а також 
ліквідності їх активів [1]. 

Основні завдання, які необхідно негайно вирішувати це: реформування регуляторної 
системи, реформування системи реєстрації страховиків та  розвиток ринків.  

Враховуючи сучасні тенденції розвитку, реалізація першочергових завдань для 
страхового ринку повинна  впроваджуватися у трьох напрямках: захист інтересів споживачів 
страхових послуг, захист інтересів страхових компаній та інших професійних учасників ринку, 
захист інтересів держави.  

Важливим питанням є перехід від реформування ринку страхових послуг до 
реформування взаємовідносин між учасниками страхового ринку України, шляхом відмови від 
монопольного становища страховиків та їх об’єднань на страховому ринку України, а також 
старої практики реформування лише умов здійснення страхової діяльності. 

Пріоритетною метою реформування страхового ринку є створення надійного, відкритого 
та сучасного страхового ринку України, що ґрунтується на гармонійних взаємовідношеннях 
його учасників та прозорої, ефективної і професійної регуляторної політики держави.    
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Для  реформування ринку страхових послуг  необхідний  подальший розвиток 
законодавчої та нормативної баз. Це передбачає розробку й ухвалення низки законодавчих 
актів, які розвивають страхове законодавство, у першу чергу Закону України «Про 
страхування» у новій редакції,. Насамперед це стосується перестрахування, а також діяльності 
страхових посередників [2]. 

Розвиток страхового ринку потребує вирішення багатьох актуальних питань через 
об’єднання страховиків, що спеціалізуються на найважливіших напрямках страхової діяльності.    

Важливим короткостроковим завданням є  забезпечення можливості здійснення виплат 
до повного банкрутства страховика, внесків у фонд захисту потерпілих та у фонд страхових 
гарантій у гривневому еквіваленті, впровадження Євро протоколу та Green Card online, 
впровадження електронного полісу, співпраця з прикордонною службою для здійснення 
контролю за цими полісами, вирішення питань щодо виконання зобов’язань страховиками в 
Криму. 

Необхідно спрощення норм фінансового моніторингу при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності страховими посередниками, а також питань купівлі валюти 
для розрахунків з нерезидентами.  Крім того, існує необхідність приведення у відповідність до 
Міжнаро́дних станда́ ртів  фіна́ нсової зві́тності  бухгалтерської звітності страхових брокерів. 

Необхідно проводити роботу щодо переходу страховиків на міжнародні стандарти 
фінансової звітності. Сьогодні  акціонерна звітність страховиків відрізняється від регуляторної. 
Для вирішення питання узгодження їх звітності, Інститут Ризику розробив  методику 
формування резервів страховиків, що потребує контролю та аналізу з боку регулятора. 

Крім того, з першого липня 2014 року в Україні запроваджено стрес-тестування 
фінансового стану страховиків та системи управління ризиками, що може стати діючим 
механізмом контролю  щодо умов забезпечення платоспроможності страховиків. 

Для покращення якості життя громадян в Україні пропонується до впровадження низка 
законопроектів, а саме: зміни до закону «Про ОСЦППНТЗ» (обов’язкове страхування цивільної  
відповідальності власників наземних транспортних засобів), законопроекту «Про екологічне 
страхування», зміни до Цивільного кодексу, відмова від обов’язкого страхування пасажирів на 
транспорті із запровадженням страхування відповідальності перевізника, збільшення лімітів 
відповідальності за життя та здоров’я зі 100 тис грн. до мінімум 1 млн грн.  

 Для збільшення тривалості життя людей необхідно залучати досвід медичного 
страхування. Українська федерація убезпечення розробила законопроект, який передбачає 
преференції для розвитку корпоративного медичного страхування. Це дасть можливість у 2020 
році мати інвестиційний дохід понад 5 млрд грн., фінансування охорони здоров’я через 
добровільне медичне страхування досягне 10% (сьогодні менше 2%). Споживачів цього виду 
страхування буде понад 12 млн.  

Крім того, необхідним є прискорення пенсійної реформи. Лише 74 тис громадян 
отримують недержавну пенсію, тобто третій рівень пенсійної реформи не працює. Одним із 
головних  стримуючих факторів є   запровадження єдиного соціального внеску, який майже звів 
нанівець розвиток корпоративного пенсійного забезпечення. Отже скасування такого податку 
дасть змогу розвивати пенсійну реформу та обов’язкове медичне страхування. 

Подальша інтеграція України в міжнародні структури дозволить вивірити державну 
політику щодо регулювання страхової діяльності згідно із застосовуваними у світі формами, 
методами та важелями.   
 

Література: 
 
1. Н.М. Сташкевич. Стратегія розвитку страхового ринку України. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: – http://dspace.oneu.edu.ua/bitstream 

2.  Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. - Вид. 2-ге, 
перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 599 с. 

 
 
 
 


