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Ситник Н. С., Кравцова О. В. Оцінка фінансової безпеки страхового ринку в сучасних умовах
Метою статті є дослідження рівня фінансової безпеки страхового ринку України з огляду на суттєвий вплив зазначеної сфери фінансового ринку 
на загальний рівень економічної безпеки країни. Визначено основні сутнісні характеристики фінансової безпеки страхового ринку та проаналізовано 
основні індикатори стану фінансової безпеки страхового ринку України за 2016–2018 рр., а також їх порогові значення відповідно до чинного законо-
давства. Для оцінки рівня фінансової безпеки страхового ринку як невід’ємної складової економічної безпеки країни було використано показники, за-
пропоновані Методичними рекомендаціями щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, а саме: показник проникнення страхування, показник 
щільності страхування, частку довгострокового страхування в загальному обсязі зібраних страхових премій, рівень страхових виплат, частку пре-
мій, що належать перестраховикам-нерезидентам, і частку надходжень страхових премій трьох найбільших страхових компаній у загальному обся-
зі надходжень страхових премій. За результатами дослідження виявлено загальне зниження активності страхового ринку протягом 2016–2018 рр.  
і нестабільний рівень практично всіх основних економічних індикаторів. Розраховані кількісні значення свідчать про близький до небезпечного рівень 
фінансової безпеки українського страхового ринку. На підставі аналізу встановлено внутрішні та зовнішні загрози фінансовій безпеці страхових ком-
паній, виявлено та запропоновано методи забезпечення фінансової безпеки страхового ринку України. Наголошено на значній мінливості процесів, 
які відбуваються на українському ринку, що ускладнює процес прогнозування майбутньої ринкової ситуації. Результати дослідження можуть бути 
використані для подальшого вивчення перебігу економічних процесів на страховому ринку України та розробки стратегії його розвитку.
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Сытнык Н. С., Кравцова О. В. Оценка финансовой безопасности 
страхового рынка в современных условиях

Целью статьи является исследование уровня финансовой безопас-
ности страхового рынка Украины, учитывая существенное влияние 
указанной сферы финансового рынка на общий уровень экономической 
безопасности страны. Определены основные сущностные характе-
ристики финансовой безопасности страхового рынка и проанализи-
рованы основные индикаторы состояния финансовой безопасности 
страхового рынка Украины за 2016–2018 гг., а также их пороговые 

UDC 336.02
JEL: G22

Sytnyk N. S., Kravtsova O. V. Assessing the Financial Security  
of the Insurance Market in Today's Environment

The article is aimed at studying the level of financial security of the insur-
ance market of Ukraine, taking into account the significant impact of this 
sphere of the financial market on the overall level of economic security of 
the country. The main essential characteristics of the financial security of the 
insurance market are defined and the main indicators of the financial secu-
rity of the insurance market in Ukraine for 2016–2018 are analyzed, as well 
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значения в соответствии с действующим законодательством. Для 
оценки уровня финансовой безопасности страхового рынка как не-
отъемлемой составляющей экономической безопасности страны 
были использованы показатели, предложенные Методическими реко-
мендациями по расчету уровня экономической безопасности Украины, 
а именно: показатель проникновения страхования, показатель плот-
ности страхования, долю долгосрочного страхования в общем объеме 
собранных страховых премий, уровень страховых выплат, долю пре-
мий, принадлежащих перестраховщикам-нерезидентам, и долю по-
ступлений страховых премий трех крупнейших страховых компаний 
в общем объеме поступлений страховых премий. По результатам ис-
следования выявлено общее снижение активности страхового рынка 
в течение 2016–2018 гг. и нестабильный уровень практически всех ос-
новных экономических индикаторов. Рассчитанные количественные 
значения свидетельствуют о близком к опасному уровне финансовой 
безопасности украинского страхового рынка. На основании анализа 
установлены внутренние и внешние угрозы финансовой безопасно-
сти страховых компаний, выявлены и предложены методы обеспече-
ния финансовой безопасности страхового рынка Украины. Отмечена 
значительная изменчивость процессов, происходящих на украинском 
рынке, что затрудняет процесс прогнозирования будущей рыночной 
ситуации. Результаты исследования могут быть использованы для 
дальнейшего изучения хода экономических процессов на страховом 
рынке Украины и разработки стратегии его развития.
Ключевые слова: страховой рынок, финансовая безопасность, фи-
нансовая безопасность страхового рынка, индикаторы состояния 
финансовой безопасности страхового рынка, механизм обеспечения 
финансовой безопасности.
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as their thresholds in accordance with the current legislation. To assess the 
level of financial security of the insurance market as an integral part of the 
country's economic security, the indicators proposed by the Methodical rec-
ommendations for calculating the level of economic security of Ukraine were 
used, i.e.: insurance penetration rate, insurance density indicator, long-term 
insurance share in total premiums collected, level of insurance payments, 
share of premiums owned by non-resident reinsurers, and share insurance 
premiums for the three largest insurance companies in the total insurance 
premiums income. On the results of the study, an overall decrease in the ac-
tivity of the insurance market during 2016–2018 and the volatile level of al-
most all major economic indicators are identified. The calculated quantitative 
values indicate close to dangerous level of financial security of the Ukrainian 
insurance market. On the basis of the analysis, internal and external threats 
to the financial security of insurance companies are determined, and meth-
ods of ensuring the financial security of the insurance market in Ukraine are 
identified and proposed. Significant variability of processes taking place in 
the Ukrainian market is noted, which makes it difficult to predict the future 
market situation. The results of the study can be used to further research the 
progress of economic processes in the insurance market of Ukraine in order 
to elaborate a strategy for its development.
Keywords: insurance market, financial security, financial security of insur-
ance market, indicators of the financial security of insurance market, mecha-
nism for ensuring the financial security.
Fig.: 2. Tabl.: 2. Bibl.: 13.
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Важливою складовою фінансової безпеки дер-
жави є фінансова безпека її страхового ринку. 
Саме безпека страхового ринку є основою для 

створення та розвитку ефективної системи захисту 
громадян, суб’єктів господарювання та держави в разі 
настання несприятливих подій. Крім того, страховий 
ринок розглядають в економічній літературі як дже-
рело довгострокових інвестицій в економіку країни. 
Ринок страхових послуг, з одного боку, є невід’ємною 
складовою механізму забезпечення високого рівня 
фінансової безпеки будь-якої країни, а з іншого – 
через вплив негативних факторів він може істотно 
впливати на загальний рівень економічної безпеки 
країни. З огляду на двоякий вплив страхового рин-
ку на рівень фінансової безпеки, актуальним постає 
питання дослідження тенденцій розвитку страхово-
го ринку України в контексті забезпечення високого 
рівня фінансової безпеки в умовах нестабільного еко-
номічного середовища.

Основні аспекти сутності фінансової безпеки, 
відповідних загроз, економічних індикаторів, а також 
інструментарію, що використовують при визначен-
ні параметрів фінансової безпеки страхового ринку, 
досліджено в різноманітних наукових працях вітчиз-
няних і зарубіжних учених-економістів. Зокрема,  
у праці Матвійчука Л. О. [1] розглянуто економічну 

сутність фінансової безпеки страхових компаній у 
сучасних умовах господарювання; Губановою Л. І. [2] 
висвітлено роль страхування в забезпечені фінансо-
вої безпеки держави в умовах глобалізаційних про-
цесів; оцінка рівня фінансової безпеки страхового 
ринку України на підставі вивчення індикаторів його 
фінансової безпеки відображається в роботі Жаби-
нець О. Й. [3].

Зважаючи на необхідність вивчення питань 
формування та підтримки фінансової безпеки країни 
в умовах економічних перетворень, варто визначити 
роль саме страхового ринку як сегмента фінансового 
ринку з високим потенціалом для подальшого розви-
тку. Тому, незважаючи на велику кількість наукових 
праць щодо визначення та оцінки фінансової безпеки 
страхового ринку, і надалі важливим залишається пи-
тання рівня фінансової безпеки ринку страхування та 
оцінка її основних індикаторів.

Мета статті полягає в дослідженні рівня фінан-
сової безпеки страхового ринку України з огляду на 
істотний вплив зазначеної сфери фінансового ринку 
на загальний рівень економічної безпеки країни, ана-
лізі основних індикаторів фінансової безпеки страхо-
вого ринку за 2016–2018 рр. і встановленні можливих 
загроз безпеці страхового ринку України. 
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Фінансова безпека страхового ринку виступає 
однією з основних складових економічної 
безпеки держави. Економічна безпека є сис-

темою економічних відносин, яка ґрунтується на ме-
ханізмі узгодження економічних інтересів суб’єктів 
господарської діяльності, який дає можливість ви-
рішувати економічні конфлікти з найменшими втра-
тами та забезпечує незалежність, стійкість, розвиток, 
адаптаційність та інерційність національної економі-
ки у взаємодії із внутрішнім і зовнішнім середовищем 
[4]. Роль фінансової безпеки як складової економіч-
ної безпеки країни полягає в досягненні такого рівня 
функціонування всіх суб’єктів страхового ринку, при 
якому їх економічний стан буде фінансово стійким 
до внутрішніх і зовнішніх загроз. На сучасному етапі 
головна функція страхового ринку полягає в акуму-
ляції та розподілі страхового фонду з метою страхо-
вого захисту громадян і суб’єктів господарювання. 
Однак ця функція не реалізується в повному обсязі. 
За таких умов необізнаність у реальній значущості 
забезпечення фінансової безпеки страхового ринку 
може призвести до значних втрат фінансових ресур-
сів і, як наслідок, – до зниження можливостей забез-
печення фінансової безпеки держави загалом. Саме 
ефективна діяльність страхових організацій повинна 
виступати важелем позитивних зрушень в економіці 
країни, як це і відбувається в усіх розвинутих країнах.

Поняття «фінансової безпеки» як економічної 
категорії включає в себе широкий спектр тлумачень. 
Основні сутнісні характеристики фінансової безпеки 
страховика як суб’єкта показано на рис. 1.

Як бачимо з наведеного рис. 1, фінансовий 
складник економічної безпеки є основним для по-
дальшого становлення економічно ефективної стра-
хової компанії. Український страховий ринок має по-

требу саме в такій компанії, яка здатна відстоювати 
інтереси як власників організації, так і страхуваль-
ників і вміє забезпечити свою фінансову безпеку як у 
звітному періоді, так і в майбутній діяльності в умо-
вах необмеженої конкуренції на страховому ринку. 

Страховий ринок України сприяє ефективному 
розвитку системи захисту суб’єктів підприємницької 
діяльності від негативного впливу ризиків та компен-
сує такий негативний вплив. Усі загрози страховому 
ринку України можна класифікувати на зовнішні та 
внутрішні (рис. 2).

Фінансова безпека страхового ринку загалом 
і конкретного страховика зокрема – це такий рівень 
забезпеченості страхових компаній фінансовими ре-
сурсами, який дозволив би їм у разі потреби відшко-
дувати обумовлені в договорах страхування збитки 
їх клієнтів і забезпечити ефективне функціонування 
[11, с. 31]. Фінансова безпека страхового ринку визна-
чається низкою показників – індикаторів фінансової 
безпеки, а також залежить від багатьох об’єктивних 
і суб’єктивних, внутрішніх і зовнішніх чинників та 
визначається фінансовою результативністю та ефек-
тивністю діяльності. Оцінка фінансової безпеки стра-
хового ринку проводиться згідно з методикою роз-
рахунку рівня економічної безпеки України. Основні 
індикатори та порогові значення індикаторів стану 
фінансової безпеки страхового ринку, рекомендовані 
Мінекономрозвитку України [5; 6], наведено в табл. 1.

Розраховані кількісні значення показників фі-
нансової безпеки страхового ринку наведено в табл. 2.

Отже, у 2018 р. частка валових страхових пре-
мій у відношенні до ВВП становила 1,4%, що 
на 0,1% менше порівняно із 2017 р. За цим 

індикатором можна визначити рівень фінансової без-

 

 

 

Система, що спрямована 
на забезпечення ефективного 

розвитку страховика 
в поточному та наступних 

періодах

Складник економічної 
безпеки страховика

Об’єкт управління, 
який характеризується

 збалансованістю системи 
фінансових показників

Стан захищеності 
головного та пріоритетних 

інтересів страховика 
від внутрішніх та зовнішніх 

загроз

Фінансовий стан, який дає 
змогу своєчасно 

та в повному обсязі 
виконувати взяті 

на себе зобов’язання

Система якісних
і кількісних характеристик 

безпечного стану 
страховиків

Фінансова безпека 
страховика

Рис. 1. Основні сутнісні характеристики фінансової безпеки страхових компаній
Джерело: складено на основі [3–6].
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 високий рівень концентрації 
   капіталу на ринках страхових 
   послуг;
 залежність від іноземного 
   капіталу;
 посилення конкуренції у сфері 
   страхування;
 кризовий стан 
   на міжнародному ринку 
   страхування;
 високий рівень концентрації 
   фінансових ресурсів у сфері 
   перестрахування;
 глобалізація ринку страхових 
   послуг

 неефективна робота 
   фінансових менеджерів 
   компаній;
 низький рівень довіри 
   до страховика;
 низький рівень страхової 
   дисципліни;
 недосконала законодавча база;
 неефективна система 
   державного регулювання 
   ринку;
 невиконання страхуванням
   інвестиційної функції;
 нечесні дії суб’єктів 
   страхового ринку

Рис. 2. Внутрішні та зовнішні загрози фінансовій безпеці страхового ринку України
Джерело: складено на основі [8–10].

Таблиця 1

Індикатори та порогові значення індикаторів стану фінансової безпеки страхового ринку України

№ 
з/п Показник Порогове значення Сутність

1 Показник проникнення  
страхування, % 8–12*

Це співвідношення обсягу страхових премій та 
ВВП. Це найбільш важливий показник, що дає оцін-
ку впливу страхування на соціально-економічний 
розвиток країни

2 Показник щільності страхування, 
дол. США Не менше 140

Це сума страхових премій у розрахунку на душу 
населення. Цей показник свідчить про рівень спо-
живання страхових послуг у країні

3
Частка довгострокового страху-
вання в загальному обсязі зібра-
них страхових премій, %

Не менше 30 Показник дає можливість зробити висновки про 
рівень соціальної захищеності населення

4 Рівень страхових виплат, % Не менше 30

Це співвідношення страхових виплат до суми отри-
маних премій. Рівень страхових виплат є показни-
ком, що впливає на довіру споживачів до страхо-
вих продуктів, які пропонуються на ринку

5 Частка премій, що належать пере-
страховикам-нерезидентам, % Не більше 25

Показник відображає питому вагу страхових пре-
мій по ризиках, що передані в перестрахування 
нерезидентам

6

Частка надходжень страхових 
премій трьох найбільших СК  
у загальному обсязі надходжень 
страхових премій (крім страху-
вання життя), %

10–30 Показник дає можливість оцінити рівень монопо-
лізації страхового ринку

Примітка: * – у методичних рекомендаціях 2013 р. порогове значення становить 1–8%.
Джерело: складено на основі [5; 6].

пеки України як незадовільний, тому що у країнах із 
ринковою економікою частка страхування складає 
до 10% від валового внутрішнього продукту, тоді як 
в Україні цей показник менше 2% при пороговому 

значенні – не менше 8–12%. За такої ситуації страху-
вання не має змоги впливати на розвиток економіки 
та не відіграє суттєвої ролі в соціально-економічних 
відносинах держави.
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Наступний індикатор − показник «щільності 
страхування». При аналізі дані цього інди-
катора спостерігається позитивна тенденція 

впродовж 2016–2018 рр. У 2018 р. порівняно з 2016 р.  
цей показник збільшився на 10,63 дол. Однак, не-
зважаючи на позитивні зрушення, загалом можна 
констатувати низький рівень поширення страхових 
послуг, адже показник щільності страхування у 2016–
2018 рр. не відповідав пороговому значенню.

Важливим індикатором також є частка страху-
вання життя в загальному обсязі страхових премій. 
Страхування життя в розвинених країнах є основним 
інструментом соціального захисту населення і ваго-
мим джерелом інвестування національної економіки. 
Виконуючи функцію накопичення грошових коштів, 
страхування життя акумулює внутрішні інвестиційні 
ресурси суспільства та сприяє поліпшенню еконо-
мічного стану країни. Аналізуючи отримані дані за 
показником частки довгострокового страхування в 
загальному обсязі зібраних страхових премій, можна 
зазначити, що ця частка є незначною. Оптимальним 
значенням цього показника для України є 30%, хоча 
на вітчизняному страховому ринку у 2016 р. вона 
становила 7,84%, у 2017 р. – 6,71%, у 2018 р.– 7,91%. 
Оцінюючи фінансову безпеку страхового ринку за 
цим показником, варто зауважити, що її рівень є кри-
тичним, і, як наслідок, рівень соціальної захищеності 
громадян України є дуже низьким.

Рівень страхових виплат є показником, що впли-
ває на довіру споживачів до страхових продуктів, які 
пропонуються на ринку, а отже, він здійснює значний 
вплив на імідж вітчизняних страхових компаній та на 
страховий ринок загалом. Для України вважається 
оптимальним рівень виплат 30%. У 2018 р. цей інди-
катор досягнув значення 26,06%, що свідчить про під-
вищення довіри населення до страхових продуктів та 
можливість уникнення поняття «псевдострахування», 
що міцно вкорінилося на страховому ринку України.

Ще одним показником є частка премій, що на-
лежать перестраховикам-нерезидентам. Протягом 

2016–2018 рр. значення цього показника зменшу-
валося з 11,27% у 2016 р. до 6,07% у 2018 р. У ціло-
му індикатор відповідає оптимальному значенню (не 
більше 25%). Проте для українських страхових ком-
паній це не завжди на краще, адже перестрахування 
в нерезидентів гарантує не лише страховикові, але й 
страхувальникові, у тому числі державі, виплату за 
великими збитками та стабільність їх фінансового 
становища. Аналогічної гарантії вітчизняні перестра-
хові компанії на сьогодні забезпечити не можуть.

Частка надходжень страхових премій трьох 
найбільших страхових компаній у загальному обся-
зі надходжень страхових премій (крім страхування 
життя) становило 15% у 2018 р., що оцінюється як 
задовільне значення. Однак протягом 2016–2018 ро-
ків рівень цього індикатора не досягав оптимальної 
оцінки, що свідчить про наявність несприятливого 
впливу факторів на розвиток конкуренції страхового 
ринку через високий рівень монополізму.

Як бачимо, існуючий стан української економі-
ки з огляду на події, що відбуваються протягом 
останніх років, негативно вплинув на тенден-

ції, що проявляються у страховій сфері.
У ході дослідження були виявлені такі дестабі-

лізуючі фактори, які впливають на фінансову безпеку 
страхового ринку:
 організаційно-правові: нечітка державна по-

літика у сфері страхування; неузгоджена та 
неповна нормативно-правова база; низький 
рівень державного регулювання та контролю 
за страховим ринком; неналежний рівень кон-
куренції на страховому ринку та відсутність 
дієвих стимулів подальшого розширення ме-
режі страхової справи; неефективне забезпе-
чення страхового захисту фізичних і юридич-
них осіб; несвоєчасне виконання зобов’язань 
перед страхувальниками; порушення страхо-
вого законодавства;

Таблиця 2

Індикатори стану фінансової безпеки страхового ринку України

№ 
з/п Показник

Рік

2016 2017 2018

1 Показник проникнення страхування, % 1,5 1,5 1,4

2 Показник щільності страхування, дол. США 32,19 38,35 42,82

3 Частка довгострокового страхування в загальному обсязі зібраних стра-
хових премій, % 7,84 6,71 7,91

4 Рівень страхових виплат, % 25,13 24,26 26,06

5 Частка премій, що належать перестраховикам-нерезидентам, % 11,27 7,82 6,07

6 Частка надходжень страхових премій трьох найбільших СК у загальному  
обсязі надходжень страхових премій (крім страхування життя), % 18,9 21,3 15

Джерело: складено на основі [12; 13].
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 економічні: низький рівень платоспромож-
ного попиту юридичних і фізичних осіб на 
страхові послуги; високий рівень інфляції; 
незначні обсяги мінімального розміру статут-
ного капіталу, фінансових активів страхових 
компаній і сукупних страхових резервів; не-
досконалість діючого порядку оподаткування 
страхових компаній;

 функціональні: порівняно вузький асорти-
мент страхових послуг, що надаються клієн-
там; розбалансованість страхових портфелів; 
відсутність тривалого позитивного досвіду 
роботи з клієнтами; низький рівень менедж-
менту та маркетингу на ринку страхових по-
слуг; недосконала інфраструктуру ринку;

 кадрові: недостатній професійний рівень спе-
ціалістів, що працюють у страхових компані-
ях; незначна кількість кваліфікованих мене-
джерів, андерайтерів, брокерів, актуаріїв, ава-
рійних комісарів, диспашерів, експертів, фі-
нансистів, бухгалтерів, юристів, суддів і про- 
грамістів, що знаються на нюансах страхової 
діяльності;

 інформаційно-аналітичні: непрозорість укра - 
їн ського ринку страхування; недосконала 
статистична база; неналежне інформаційне 
та консалтингове забезпечення страхової ді-
яльності; відсутність спеціальних баз про не-
добросовісних страхувальників.

Серед заходів забезпечення фінансової безпеки 
страхового ринку необхідно визначити такі:
 підвищення за рахунок коштів іноземних ін-

весторів рівня капіталізації та місткості віт-
чизняної страхової сфери;

 залучення інвестицій у розвиток страхової 
інфраструктури;

 підвищення якості страхових послуг і зни-
ження витрат, що виникають у процесі їх на-
дання;

 підвищення рівня страхової культури та якос-
ті життя населення;

 встановлення підвищених вимог щодо стра-
хових компаній, що реалізують свою діяль-
ність з іноземним капіталом;

 забезпечення політичної стабільності в країні 
та створення нормативно-правової бази, яка 
б відповідала міжнародним стандартам;

 сприяння розвитку страхового ринку та вдо-
сконалення порядку ліцензування діяльності 
страховиків, дотримання вимог до джерел 
формування статутного капіталу та фінансо-
вого становища засновників;

 розробка державних цільових програм на-
уково-дослідних робіт у сфері страхування та 
підготовки висококваліфікованих спеціаліс-
тів для страхового ринку;

 удосконалення системи оподаткування стра-
ховиків та операцій перестрахування у пере-
страховиків-нерезидентів.

ВИСНОВКИ
Важливою складовою фінансової безпеки дер-

жави є фінансова безпека страхового ринку, яка визна-
чається низкою показників – індикаторів фінансової 
безпеки. Рівень фінансової безпеки страхового ринку 
на сьогодні залишається низьким. Свідченням цього 
є мала частка страхових премій щодо ВВП; низький 
рівень поширення страхових послуг; незначна част-
ка страхування життя в загальному обсязі зібраних 
страхових премій; низький рівень страхових виплат. 
Активний розвиток страхування в Україні можливий 
лише за наявності нормативно-правової бази, яка 
була б розроблена на основі міжнародних стандартів, 
та вдосконаленні державного страхового нагляду, що 
забезпечило б умови для розвитку конкуренції. Таким 
чином, саме за допомогою забезпечення фінансової 
безпеки страхового ринку стане можливим втілення 
фінансових інтересів України та її громадян на міжна-
родному і національному рівнях.                    
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