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Анотація
У статті розглянуто процеси глобалізації світового страхового просто
ру та їх вплив на вітчизняний страховий ринок. Визначено наслідки при
сутності іноземних страховиків в українському страховому бізнесі.
Abstract
The article deals with the processes o f globalization o fth e world insurance
space and their influence 011 the domestic insurance market. The conseąuences
o f the presence o f foireign insurers in the Ukrainian insurance business are determined.
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Вступ. Kia теперішній час український страховий ринок усе ще пере
буває на стадії формування. Загальновідомо, що розвиток страхових відно
син є дуже важливим для економіки будь-якої демократичної держави.
Глобалізація світової економіки характеризується високими темпами і ко
лосальними обсягами інвестування капіталу економічно розвинених країн
у виробничу та інші сфери країн з перехідної економікою та країн, що ро
звиваються. На території нашої держави функціонує цілий ряд фінансових
установ з участю іноземного капіталу. При цьому основним мотивом при
сутності іноземних фінансових установ стала можливість отримувати при
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буток на новому ринку.
Населення навряд чи програє від більш помітної присутності інозем
ців у страхуванні. Якщо вартість страхових послуг і підвищиться, то лише
з одночасним зростанням їх якості. Прихід іноземних компаній і для насе
лення, і для бізнесу обернеться зростанням пропозиції - і за обсягом по
криття, і за асортиментом по слуг.
Іноземні інвестори цікавляться страховим ринком нашої держави,
адже в нас частка страхування становить 10 % від усіх видів ризиків, хоча
в Європі ці показники сягають 90 %. Великий і негативний вплив на умови
залучення іноземного капіталу дали політична ситуація в нашій державі, а
також анексія АР Крим. Із метою активізації роботи щодо розвитку та ре
алізації' інвестиційного потенціалу України, збільшення обсягу іноземних
інвестицій, підтримки пріоритетних інвестиційних проектів, поліпшення
інвестиційного клімату в державі, забезпечення захисту прав інвесторів,
сприяння ефективній взаємодії’ інвесторів з державними органами у грудні
2014 р. Указом Президента України було створено Національну інве
стиційну' раду.
Актуальність дослідження обумовлена тими обставинами, що
існування повноцінного ринку страхування є важливою умовою для
підвищення добробуту населення та сталого економічного зростання. В
Україні цей сектор перебуває на стадії розвитку і має деякі проблеми. Тому
подальший його розвиток має набути пріоритетного значення в економіч
ному та соціальному аспектах політики держави, враховуючи її євроінтеграційні орієнтири.
Вивченню проблем присутності іноземного капіталу присвятиш свої
праці вітчизняні й зарубіжні вчені, зокрема В.Д. Базилевич, С.С. Осадець,
О.І. Барановський, Н.М. Внукова, Я.П. Шумелда, Н.В. Ткаченко та інші.
Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні до
сліджували у своїх роботах В. Альошин [1], В. Грищенко [2], В. Лямець
[3]. У публікації Р. Михайлова розкриваються кількісно-якісні параметри
функціонування страхового ринку України [4]. Ряд публікацій присвячено
оподаткуванню страхового бізнесу [6] та рейтинговим оціїїкам діяльності
страхових компаній [9, 10].
У результаті політичної ситуації, а також її нестабільності, зовнішнь
ополітичному конфлікті, військових дій на Сході країни страховий ринок
України так, як і інші галузі, зазнав суттєвих втрат і досить таки постраж
дав. У наслідок цього практично за всіма видами спостерігалося падіння
обсягів страхових премій. Великий сегмент споживачів було практично
«відрізано» від страхових послуг від страхових компаній України, що відстежується на значному зменшенні загального обсягу споживання страхо
вих послуг, страхових полісів. Усе це відбулося від втрат страхового ринку
Криму і кардинального зменшення обсягу страхових операцій на півден
ному сході України.
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У попередній період спостерігалася висока залежність від банківсько
го сектора як каналу продажів і джерела доходів, і тому значне зниження
активності банків у секторі кредитування населення негайно позначилося
на надходженнях премій страхових компаній. Загострення зовнішнь
ополітичного конфлікту призвело до змін у географічній структурі вихід
ного перестрахування. Відчутно зменшилася частка російських гіерестраховиків, натомість зросла питома вага перестрахувальних компаній Німеч
чини і Великобританії. Це призвело до виникнення деяких хронічних про
блем: недостатній рівень капіталізації та низької мотивації до поліпшення
якості послуг. У свою чергу економічні проблеми в державі спричинили
зниження платоспроможності населення та довіри до банківської системи.
У поєднанні з істотним зростанням цін на паливно-мастильні матеріал це
призвело до того, іцо ринок КАСКО помітно знизив свої обсяги, адже таке
страхування - це насамперед нові транспортні засоби. Є підстави вважати,
що події, які відбувалися на страховому ринку протягом 2014 - 2015 рр.,
мали негативний вплив, що обмежить його розвиток упродовж досить дов
гого часу [2].
Стримуючим чинником діяльності україн-ського страхового ринку є
те, що він знаходиться у досить суперечливій та складній ситуації. Це є
очевидним, адже питання капіталізації і стратегії' розвитку своєчасно не
були вирішені акціонерами страхових компаній. Минулий рік став
найбільш незадовільним з точки зору нагляду та відношення держ:ави до
страхового ринку, що було пов’язане з реорганізацією Національної комісії'
з регулювання ринків фінансових послуг' й відсутністю стратегії розвитку
на цьому ринку.
За європейським вектором штеграци, слід зазначити, що частка
страхування у ВВП розвинених країн Європи складає від 6 до 16% (Ав
стрія - 6,1%, Німеччина -- 6,7%, Італія - 7,2%, Нідерланди - 9,4%, Франція
- 11%, Швейцарія - 11%, Великобританія - 16%), а фінансування медич
них галузей у ряді країн досягає 20% [6].
Не зважаючи на велику кількість страхових компаній, на страховому
ринку України лише 100 компаній ризикового страхування і 15 страхових
компаній зі страхування життя можуть забезпечити 99% страхових виплат.
У той же ж час приблизно до 200 компаній знаходяться у замороженому
стані і сукупно на них припадає лише до 1% страхового ринку.
Доцільно й навести дані з результату аналізу українського страхового
ринку, а саме:
- Перше місце в рейтингу страхових премій посідає «АХА
Страхування» (дочірня компанія французької АХА Group - світового ліде
ра у сфері страхування та управління активами) з показником премій в
758,2 млн грн (-3,14%).
- Друге місце з обсягом премій 743,8 млн грн (+ 26,2%) зайняла
страхова компанія УШКА (UNIQA Group Austria - одна з провідних стра
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хових груп Центральної Європи, лідер австрійського ринку страхування).
- Третє місце з показником премій 626,9 млн грн (-1,5%) - СК «Ар
сенал Страхування» (український капітан).
Компанії, що займають лідируючі позиції за розміром чистих страхо
вих премій на українському ринку наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Рейтинг страхових компаній за розміром чистих страхових премій
за 1 півріччя 2016-2017 років [9]
Чисті премії'
Чисті премії
Т ем п ,
№
Страхові компанії'
на 30.06.2016, на 30.06.2017,
%
тис.грн
тис.грн
1
АХА СТРАХУВАННЯ
599036
767553
28,13
2
УНІКА
403034
507410
25,90
3
ПРОВІДНА
410103
440506
7,41
4
ТАС
300692
383603
27,57
УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА
5
32,4308
356143
9,82
ГРУПА
6
ГНГО Україна
301417
334353
10,93
7
PZU Україна
268433
308110
14,78
8 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ
293699
285627
-2,75
9
КРЕДО
24282
27513
1033,0
ОРАНТА
10
235351
255773
8,68
Слід зазначити, що прихід європейських компаній на ринок держави є
проявом євроінтеграції. Щодо компаній, яві функціонують на українсько
му ринку страхових послуг, однією із успішних є ПрАт «МетЛайф» [5],
котра входить до складу MetLife, Inc. Компанію було зареєстровано в
Україні 16 липня 2002 року, і наразі вона діє на українському ринку
страхування життя відповідно до безстрокової ліцензії, виданої Держав
ною комісією з регулювання ринків фіїгансових послу]" України.
Хоч компанія MetLife і не входить до топ-рейтингу 10 провідних ком
паній України, однак вона обслуговує майже 126 тис. клієнтів, а власна
агентська мережа компанії' працює по всій країні. Станом на кінець 3-го
кварталу 2015 року було застраховано більше 264 тис. клієнтів та виплаче
но майже 130 млн грн за страховими випадками (включаючи 24,7 млн грн
виплат за довгостроковими договорами страхування життя, що закінчили
свою діїо) [5]. При дослідженні позитивних та негативних аспектів, мож
ливостей та загроз для страхового ринку України при вступі до ЄС слід за
значити, що створення нормативно- правової бази, адаптованої до норм ЄС
(адаптація законодавства України до законодавства ЄС та гармонізація віт
чизняних технічних стандартів із світовими: та європейськими), є пріори
тетним на шляху до ефективної інтеграції до ЄС [7].
Для аналізу позитивних і негативних: сторін членства в ЄС, визначен
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ня пріоритетних варіантів розв’язання проблем, пов’язаних з загрозами, за
стосовано метод SW OT-аналізу (табл. 2).
Таблиця 2.
SW OT-аналіз передумов інте грації страхового ринку
України до умов ЄС [8]
Сильні сторони
* поліпшення управління ризиками в страхових
компаніях;
- нагляд, пов’язаний з ідептифікацкіо ризиків;
- гармонізація: механізмів розрахунку і методів
дії при визначенні рівня шшосороможвосгі
страховика;
- інтеграція страхових і перестрахувальник,
ринків ЄС;
- поліпшення міжнародної конкурентності
страхових та перестраховнх компаній країн ЄС;
- поліпшення якості законодавчої бази;
- підвищення рівня захисту застрахованих на
основі запровадження пруденщйнош нагляду.

Слабкі сторони
- низький рівень капіталізації страхового
ринку;
- неконкурентоспроможність внутрішнього
страхового ринку;
- складність контролю стандартів якості
надання страхових послуг;
- монополізація страхового ринку України;
- відсутність ефективних механізмів захисту
інтересів вітчизняних страховиків;
- складнощі у порядку ліцензування страхової
діяльності;
U високий рівень оподаткування та відсутності
прозорості податкової полігш и;
- невідновідадьність показників діяльності

Потенційні можливості
- збільшення
іноземних
інвестицій
у
страховий ринок;
- зменшення тарифів на надання страхових
послуг;
- запровадження європейських стандартів з
класифікації ризиків у страхуванні;
- можливість захисту інтересів споживачів
страхових послуг згідно з процедурою
розгляду досудових спорів;
- сприяння захисту економічної конкуренції
на страховому ринку України;
- запровадження корпоративного управління
діяльністю страхових компаній;
- можливість
уникнення
витіснення
українських страхових компаній з ринку ЄС;
- зміцнення ринкових засад діяльності
учасників страхового ринку ;
- удосконалення
системи
правового
забезпечення ринку страхових послуг.
Потенційні загрози
- недостатній рівень прозорості діяльності
страховиків;
- занепад
та
зникнення
національних
страховиків;
- підвищення конкуренції для вітчизняних
страховиків на внутрішньому ринку;
- недосконала процедура перерахування
страхових
премій
страховикам
нерезидентам.
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На основі проведеного SWOT-аналізу [4] правомірно зробити висно
вок, що вступ України до ЄС стане стимулом для реалізації розглянутих
можливостей, створення стабільного вітчизняного законодавства, розбудо
ви страхового ринку відповідно до європейських стандартів якості надання
страхових послуг. Однак зазначені варіанти необхідно структурувати та
визначити їх пріоритетність.
Страховий ринок України перебуває на етапі формування, поступово
адаптуючись до вимог європейського та світового ринків. Ми маємо багато
прогалин у страховій діяльності, проте активно намагаємося їх усунути.
Для цього українському страховому ринку необхідно підключатися до за
рубіжного страхового досвіду та змінювати власні моделі функціонування.
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Одним із таких варіантів є співпраця України у сфері страхування з
країнами Європейського Союзу.
Стр атегічні й портфельні інвестори звертають перш за все увагу на
такі критерії': робота в реальному страховому бізнесі, наявність широкої
філіальної мережі, наявність портфеля страхових продуктів для корпора
тивних і для приватних клієнтів, наявність достатнього числа кваліфікова
ного персоналу [2].
Схеми виходу на страховий ринок України, які застосовують іноземні
інвестори, найчастіше передбачають відкриття дочірньої компанії або
купівлю вітчизняної страхової компанії із подальшим інвестуванням знач
ної кількості фінансових ресурсів. При цьому іноді операції можуть прово
дитися не прямо, а через афілійовані компанії. При купівлі компаній з ро
звиненою мережею філій, налагодженими каналами реалізації страхових
послуг інвестори привносять новітні технології збуту та корпоративні тра
диції роботи. При купівлі дрібних та маловідомих компаній інвестор
змінює назву, стратегію просування на ринку, яка повністю запозичує ме
тоди роботи материнської компанії [4].
Світовий досвід розширення присутності страхових вюмпаній з іно
земним капіталом дає можливість виділити такі особливості: проникнення
іноземного страхового капіталу на національні фінансові ринки зазвичай
позитивно впливає на конкурентоспроможність місцевої страхової систе
ми; страхові компанії з іноземним капіталом концентрують свою діяль
ність насамперед на роботі із страхувальниками - фізичними особами; іно
земні страхові компанії значний інтерес виявляють до страхування життя;
останніми роками частка страхових активів, які контролюють ііноземні
страховики, постійно зростає.
Висновок. Отже, на сьогодні страховий ринок України знаходиться
на етапі розвитку та має певні переваги та значну кількість недоліків: тем
пи росту страхового ринку відстають від темпів росту економіки, а його
доля в ВВП країни незначна. Але український страховий ринок має вели
кий потенціал для розвитку. На мою думку, реалізація наведених рекомен
дацій мас зміцнити фінансовий потенціал страхового ринку України. Фор
мування розвинутого ринку страхових послуг в Україні забезпечить спри
ятливі умови для ринкової трансформації та стабільний розвиток націо
нальної економки, розвиток світової економіки та міжнародних відносин.
З огляду на збереження складної ситуації в економіці, мінливість опе
раційного середовища, а також невирішені проблеми на Сході враїни,
можна очікувати збереження тиску на страховий ринок в найближчій пер
спективі. Це може проявлятися як в подальшому зниженні платоспромож
ного попиту на окремі страхові послуги з боку вітчизняних споживачів (як
населення, так і компаній), так і скорочення лквідності і прибутковості
самих страховиків.
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