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Короткий зміст праці: 

У сучасному світі страхування як галузь економіки отримує все більше 

уваги від науковців, що черговий раз свідчить про значний потенціал, який 

досі не був відкритим. Досі постає ряд питань, які потрібно вирішити для 

ефективного функціонування страхування життя. Задля їх мінімізації варто 

оглянути успішні приклади імплементації страхування життя у економічну 

систему тієї чи іншої зарубіжної країни, а також зважити їх, враховуючи 

локальні чинники та спробувати впровадити в Україні. 

У роботі було розглянуто економічну сутність страхування та його 

роль у ринковій економіці, а також зарубіжний досвід розвитку страхового 

бізнесу життя. 

Ціль кваліфікаційної роботи: провести аналіз сучасного стану ринку 

страхування життя, а також оглянути основні аспекти його функціонування 

закордоном. 

Ключові слова: страхування життя, компанія зі страхування життя, 

страхові премії, страхові виплати. 
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Серед рушійних сил економічного зростання та розвитку в країнах, що 

розвиваються, страхування часто ігнорується на користь більш яскравих 

секторів, таких як технології чи інфраструктура. Насправді ж страхування є 

закулісним чинником зростання на всіх рівнях суспільства, від сімейного 

життя до масштабних інфраструктурних проектів і розвитку технологій. 

Саме страхування життя має велику кількість важелів, що можуть 

забезпечити досягнення фінансового благополуччя як на мікро- так і на 

макрорівнях. Однак процес імплементації галузі страхування у економічну 

кон’юнктуру економічної системи тієї чи іншої країни не є стандартним й 

уніфікованим. Держава та страховики комплексно аналізували світовий 

ринок у поєднанні із локальними тенденціями для розвитку, що створило 

певну особисту формулу успіху. Для українського ринку страхування життя 

надзвичайно важливо аналізувати успішні моделі та дивитися на них через 

призму сучасних реалій. 

Актуальність питання страхування, зокрема ринку страхування життя 

України на сучасному етапі полягає у дослідженні рівня його ефективності у 

поєднанні з рештою супровідних факторів, що безпосередньо впливають на 

його результативність. Дане питання наразі є на часі, адже виснажена війною 

економіка нашої держави потребує буферну галузь, яка полегшить 

фінансовий тягар. 

Страхування життя завжди було цікавим для дослідження, про що 

свідчить велика кількість наукових праць серед економічної спільноти. 

Зокрема, серед українських науковців варто виділити: Базилевич В.Д. [11], 

Стецюк Т.І. [2], Кривицька О.Р. [29], Новоселецька А.О. [18], Журавка О.С., 

Бухтіарова А.Г., Пахненко О.М. [3], Бігдаш В.Д. [4], Осадець О.О. [5], Дема 

Д., Віленчук О., Дем’янюк І. [7], Цуркан І. М. [30], Мних М. [33], Волохова 

Л.Ф., Захаренко В.В. [35] та інші. Однак швидкий розвиток галузі 
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страхування життя щоразу відкриває нові перспективи, що вимагають 

ґрунтованого аналізу. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні перспектив розвитку 

страхування життя в Україні на основі вивчення теоретичних аспектів та 

оцінки практичних аспектів діяльності компанії зі страхування життя. 

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати основні завдання: 

- визначити сутність, призначення, функції та види страхування життя; 

- розглянути принципи й бізнес-моделей страхування життя; 

- охарактеризувати стан страхових компанії в Україні та їх діяльність у 

воєнний період; 

- дослідити основні показники діяльності ПрАТ «МетЛайф»; 

- проаналізувати абсолютні та відносні показники фінансової стійкості 

страховика; 

- здійснити оцінку платоспроможності та рентабельності ПрАТ «МетЛайф»; 

- окреслити стратегічні пріоритети розвитку страхування життя в Україні; 

- вивчити можливість імплементації зарубіжного досвіду страхування життя 

у сучасні реалії українського ринку страхування; 

- означити напрями підвищення ефективності компаній зі страхування життя 

(на прикладі ПрАТ «МетЛайф»). 

Об’єктом дослідження є страховий ринок життя України, а предметом - 

теоретичні та практичні аспекти страхування життя (на прикладі Приватного 

акціонерного товариства «МетЛайф»). 

У ході написання роботи використано такі методи дослідження: 

емпіричний метод, узагальнення, індукція, дедукція, порівняння, аналіз, 

абстрагування, синтез. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

 
 

1.1. Суть, призначення, функції та види страхування життя 

 
 

Все частіше ми чуємо фразу, що людина підкорила навколишній світ, 

однак все ж таки залишається вагомий фактор, який заперечує вищезгадану 

теорію. І цей фактор – невідомість. Ніхто не може передбачити подій 

наступного дня, досвід людства та останніх подій це підтверджує. А тому 

важливо мати відносну впевненість у завтрашньому дні. Якщо раніше 

вистачало лише фінансової подушки, то у ХХІ столітті цього буде замало. 

Непередбачувані хвороби з дорого вартісним лікуванням, дорожньо- 

транспортні пригоди, втрата працездатності – все це може поставити людину 

у складне фінансове положення, коли активний дохід може не покрити ці 

збитки. Сучасність щодня ставить людину у складні обставини, а від так 

людина змушена певним чином зменшувати їх ризиковість та перетворювати 

на сприятливі. Найбільш оптимальним способом вирішення даної аксіоми 

стало залучення страхування. Саме страхування створює певну стабільність у 

непередбачуваному світі та допомагає боротися з втратами, що виникають у 

ньому. 

Серед найбільш капіталізованих сфер на ринку небанківських 

фінансових послуг є страхування життя. Економісти висувають припущення, 

що рівень розвитку цього ринку є певним індикатором розвитку економіки 

держави. Це пов’язано з тим, що досліджуваний вид страхування є 

своєрідним джерелом інвестиційних ресурсів. Загалом, потреба у страхуванні 

пов’язується із постійним ризиком, в даному випадку, для життя людини. 

Саме страхування життя є дієвим інструментом вирішення ряду соціально- 

економічних питань. Попри економічну природу цих відносин, 

першочерговим завданням є забезпечення соціального благополуччя 
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громадян, які в силу віку чи інших умов полісу, потребують фінансової 

підтримки. 

Для ґрунтовного аналізу поставленого питання важливим є розгляд 

теоретичних аспектів досліджуваної галузі. Основним документом, що 

регулює страховий ринок України є, відповідно, Закон України «Про 

страхування» №86/96-ВР від 07.03.1996 року. Стаття 6 даного Закону 

окреслює, що Страхування життя – це вид особистого страхування, який 

передбачає обов’язок страховика здійснити страхову виплату згідно з 

договором страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це 

передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до 

закінчення строку дії договору страхування та (або) досягнення 

застрахованою особою визначеного договором віку [1]. 

Страхування життя відноситься до добровільного виду страхування, а 

тому працює на основі договору між страхувальником та страховиком. 

Страхувати може юридична особа, що обов’язково повинна мати ліцензію 

для здійснення даної діяльності. Особливістю страхування життя полягає в 

тому, що саме даний вид страхування поєднує в собі ознаки страхового 

захисту та інструменту формування фінансової безпеки. 

Згідно чинного законодавства, страхувальником може виступати 

юридична або ж фізична особа, застрахована особа, у випадку неповноліття 

страхувальника – батьки, опікуни чи родичі. Розгалуження ринку 

страхування життя створило необхідність розділити договори страхування 

життя на декілька видів (рис. 1.1.) 

Згідно із рисунка, можна стверджувати, що всі договори страхування 

життя можна розділити за трьома класифікаціями: 

- за наявністю нагромаджувальної складової – алеаторні договори, 

тобто ризикові, де ключове місце залежить від виникнення об’єктивних 

обставин (визначених ризиків); нагромаджу вальні договори – після 

закінчення дії договору виплачується відповідна сума, що надходила від 

страхувальника. 
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Рис. 1.1. Класифікація договорів страхування життя. 

Джерело: складено автором на основі [2]. 

 
 

- за порядком нарахування інвестиційного доходу – договори з 

нарахуванням інвестиційного доходу та без нього; договори інвестиційного 

страхування – основна функція яких забезпечення середньострокових 

накопичень (від 5 років). Часто дані договори прирівнюють до депозитів, 

однак між ними є значна відмінність: зазвичай банківські депозити 

розміщують на короткострокових умовах під відсоток, а той час, як 

інвестиційне страхування дозволяє накопичити більшу суму, шляхом 

внесення додаткових коштів протягом визначеного терміну. 

- за особами, на яких поширюється страхове покриття – страхування 

власного життя, виконує роль фінансового захисту життя, здоров’я та 

працездатності страхувальника; страхування життя іншої особи є 

альтернативною накопичення коштів для застрахованої особи, найчастіше 

даний вид договорів використовують батьки для своїх дітей. Такий спосіб 

дає змогу накопичити кошти для навчання в університеті, дорого вартісну 

покупку та ін. Сімейне страхування – вид договору страхування, при якому 

застрахованими особами можуть бути родичі першої лінії споріднення з 
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віковим обмеженням від 1 до 55 років, при чому вартість страхування 

розраховується як для однієї особи (застраховувати можна до 5 осіб). Спільне 

страхування – договір, в якому страхується один ризик декількома 

страховиками за попередньо визначними частками. 

У будь-якому договорі провідне місце відноситься ризикам, що 

існують при страхуванні життя. Якщо окреслювати дану категорію, можна 

зазначити, що є дві великих спрощених групи ризиків: коротке життя людини 

та довголіття. В обох випадках фігурує тривалість життя, а тому саме цей 

фактор можна вважати основним страховим ризиком. Згідно першої групи – 

короткого життя – ризик пов’язаний ймовірності настання передчасної смерті 

застрахованого. Страхування життя, в даному випадку, в більшій мірі 

пов’язане із турботою про близьких, адже самий застрахований, при настанні 

страхового випадку, не отримає виплат. Друга група – довголіття – ризик 

пов’язаний із дожиттям до певного віку втрати працездатності, тобто втрати 

стабільних фінансових джерел. Мотивацією у даному випадку є бажання 

створити фінансову подушку та бути впевненим наявності джерел існування. 

За будь-яким договором страхування життя страхувальник 

зобов'язаний або щомісяця сплачувати планові страхові внески, або в інший 

термін, що визначений даним договором. Час набуття чинності договору 

страхування залежить від форми сплати страхувальником першого 

страхового внеску. Одноразовий внесок сплачується лише готівкою 

інспектору страхування, який має видати страхувальнику квитанцію. Якщо 

перший чи одноразовий страховий внесок страхувальник сплатив готівкою, 

то укладений з ним договір набирає чинності з дня наступного за днем 

сплати. Після отримання від страхувальника першого внеску йому видається 

страхове свідоцтво, що підтверджує факт укладання договору страхування 

життя. При переведенні чинного договору страхування життя з одного 

тарифу на інший умови про виплату страхової суми набирає чинності з 

наступного дня після сплати внеску за першим тарифом. Страхувальник 

зобов'язаний сплачувати внески за кожен місяць не пізніше його останнього 
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числа, але він має право сплачувати внески вперед за один або кілька місяців, 

може сплатити їх до кінця строку страхування. 

Розглядаючи страхування життя, завжди згадують його економічну 

вигоду, адже даний вид страхування часто розглядають як спосіб створити 

фінансову подушку. Звідси, варто розглянути функції страхування життя 

через економічний аспект (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1. 

Функції страхування життя 
 

Функція Зміст функції 

Ризикова перенесення матеріальної відповідальності настання 

страхового випадку на страховика, шляхом укладання договору 

та сплати відповідних платежів 

Створення страхових 

резервів 

формування страхових фондів, що при настанні страхового 

випадку спрямовуватимуться на користь відповідних осіб 

Превентивна на етапі укладання договору проводиться медичний 

андерайтинг, що у свою чергу знижує рівень ризику та збитку, 

що можуть бути зумовленими настанням страхового випадку 

Інвестиційна здійснюється формування резервів як для страхувальника так і 

для економіки країни 

Заощаджувальна накопичення страхових   внесків,   що   за   деякий   час   дасть 

можливість отримати значну страхову виплату (у випадку 

відсутності страхового випадку у період чинності договору) 

Кредитна при укладанні страхового полісу, страховик сплачує внесок і 

цим самим здійснює кредитування страхової компанії 

Джерело: складемо автором на основі джерел [3, 11]. 

 
 

Також варта уваги думка Бігдаша В.Д. [4], який розділяє страхування 

на мікро- та макрорівні. Так, на першому мікрорівні виділяють наступні 

функції страхування: 

- ризикова – компенсація страхових ризиків, які передаються 

страхувальником страховику; 

- зростання можливості кредитування – все більше банків вимагають 

наявність страхування особи, яка має набір одержати кредит; 

- попереджувальна – слугує попередженням ризиків як на рівні 

домогосподарств, так і на підприємницьких рівнях. 
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- функція збереження – у даному випадку йдеться про правильність 

спрямування грошових ресурсів особи. Ключовим у даному випадку є 

достатній рівень фінансової грамотності. 

На другому, макрорівні, страхування життя виконує наступні функції: 

- зменшення обсягу спрямування державних коштів на соціальні 

потреби громадян; 

- створює умови безперервності суспільного виробництва шляхом 

попередження настання страхових випадків, а також забезпечення вчасності 

виплат при настанні страхових випадків; 

- стимулює розвиток як науково-технічного прогресу, так і економіки в 

цілому, шляхом наданню інвестиційних ресурсів для розвитку суспільна у 

векторі соціального напряму. 

Існує світовий розподіл страхування життя в залежності від форми, а 

саме на: 

- капітальне – страхування капіталу, у свою чергу, передбачає 

можливість укладення договорів страхування з умовою виплати певної суми 

протягом життя застрахованого за період (подію), визначений у   договорі, 

або у випадку смерті. Страхування капіталу включає створення нового 

капіталу. 

- рентове – з мішане страхування життя користується великим попитом 

у страхувальника, залежно від умов оплати, якщо страхувальник живе до 

визначеного періоду (віку) або помирає протягом строку дії договору 

страхування. У разі страхування ануїтету певна договірна частка 

виплачується страхувальнику у вигляді регулярних виплат і їх загальна сума 

залежить від тривалості його життя [5]. 

Страхування покликано забезпечувати страховий захист майнових 

інтересів громадян або зміцнення досягнутого ними сімейного добробуту. 

Незважаючи на те, що страхування у будь-якій галузі спрямоване на захист 

майнових інтересів, специфіка цих інтересів у галузі особового страхування 

полягає в тому, що вони пов’язані з життям, здоров’ям, працездатністю та 
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додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи. З 

перерахованих об’єктів страхування тільки пенсія має відокремлене від її 

власника (носія) існування. Життя, здоров’я та працездатність — невід’ємні 

атрибути особи. Історично первинною формою особового страхування 

вважається страхування життя на випадок смерті застрахованої особи. З 

часом коло видів страхування життя розширилось. 

Виділяють такі види страхування життя, які мають ощадну функцію: 

змішане страхування життя, страхування дітей, страхування до одруження, 

довічне страхування, страхування добровільної пенсії. Кожен з цих видів має 

свої особливості, переваги та недоліки. 

Змішане страхування життя – є одним із найбільш поширених 

різновидів страхування життя. Його особливість полягає у поєднані 

декількох договорів страхування в один консолідований договір. Часто 

зустрічаються ситуації, коли людина бажає застрахувати себе чи близьку 

людину на випадок декількох страхових випадків. Саме тому, для спрощення 

системи, сучасні страхові компанії пропонують укласти один договір на 

декілька випадків, до прикладу: на дожиття, на випадок непрацездатності, на 

випадок нещасного випадку, смерті застрахованого тощо. Перевагами даного 

виду страхування є: відносна простота в процесі укладення договорів, 

комплексний підхід до визначенню ризику та зменшення ціни договору, а 

також можливість заощадження одним полісом страхування. Особливостями 

даного виду є вимоги до страхувальників, а саме: це мають бути повнолітні 

особи до 72 років, особа, під час укладання договору, має бути дієздатною та  

без невиліковних хвороб, мінімальний термін укладання договору – 3 роки. 

Варто зазначити, що при будь-якому виду добровільного страхування умови 

та вимоги до сторін договору можуть бути скорегованими. 

Наступним видом є страхування дітей. Даний вид не є надто 

поширеним серед українців. У більшій мірі це пов’язане із не знанням 

культури страхового ринку. У договорі страхування дітей можуть 

поєднуватися як умови дожиття застрахованого до 18 років, так і смерті та 
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втрати здоров’я. Страхувальниками виступають батьки, родичі або ж опікуни 

дитини, адже фактично вона сама не досягла юридичного віку для укладання 

будь-яких договорів. Відповідно страхування може відбуватися від самого 

народження до повноліття. Мінімальний термін договору – три роки, 

максимально, відповідно, вісімнадцять. Основними перевагами даного виду 

страхування є формування фінансової подушки дитини, часто ці кошти 

використовують для навчання, або придбання дорого вартісних покупок. А 

також враховується особливості віку, а саме активність дітей та частота 

травм у шкільному віці. У свою чергу, недоліком є – відсутність великої 

поширеності серед страхувальників, а тому особлива увага до страхових 

випадків. 

Надалі варто відзначити весільне страхування. Він є одним із 

специфічних видів страхування життя, однак останніми роками він набуває 

все більшого поширення. Весільне страхування покликане на формування 

ресурсів на дожиття застрахованого до особливої події (весілля), або на 

певну дату. Особливістю даного виду страхування є зацікавленість третіх 

осіб, які часто виступають родичами застрахованого. До прикладу, такий вид 

страхування поширений серед американських та європейських літніх людей, 

коли подарунок на весілля є гарантована виплата, навіть у випадку смерті 

страхувальника. Даний вид страхування часто використовують при 

формуванні змішаного договору страхування життя. 

Наступним у розгляді є довічне страхування життя – вид страхування 

життя, коли страховик, згідно договору, бере на себе обов’язок виплатити 

страхову суму після смерті застрахованого вигодо набувачем. Тобто 

страховий випадок у даному виді страхування є непередбачена смерть 

застрахованої особи (тобто, за виключенням самогубства, під дією пагубних 

речовин, або ж при приховуванні смертельного захворювання, під час 

укладання договору). Перевагою даного виду страхування є в тому, що у 

ньому є місце принципу депозиту, а саме на сформований страховий резерв, 

щорічно відбувається нарахування відсотків, а від так чим довше діятиме 
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договір, тим більше буде зростати страхова сума. Недоліком, а радше 

особливістю, є те, що застрахована особа не отримує виплат, тому в більшій 

мірі даний вид страхування в більшій мірі розглядається як допомога рідним. 

Останнім видом страхування, для якого прогнозується стрімкий ріст 

серед українців у зв’язку із пенсійною реформою – страхування добровільної 

пенсії. Принцип дії даного виду страхування закладається в тому, що 

страхова компанія бере на себе зобов’язання на регулярній основі оплачувати 

попередньо накопичені капітали. Іншими словами,  використовується 

принцип антуїтету (ренти). Основною перевагою є  впевненість у 

майбутньому, зокрема у наявності ресурсів для життя а пенсії. 

Оскільки український ринок страхування життя у багатьох аспектах є 

новою галуззю, то у Верховній Раді на розгляді знаходиться Проект Закону 

України «Про страхування» від 29.03.2021 №531. Його метою є 

покращення взаємовідносин усіх зацікавлених осіб на ринку страхування 

життя, оновлення правової відповідальності при здійсненні страхової 

діяльності та визначення повноважень регулятора страхового ринку – 

Національного банку України. Актуальність даного питання зумовлена тим, 

що першочерговий Закон був прийняти на початках становлення власне 

страхування на українському рівні, тобто близько 25 років тому, та наразі не 

може врахувати останні тенденції й кон’юнктуру даного ринку, а відновідно 

є багато питань, що не знаходять свого вирішення при нормативно- 

правовому процесі. Згідно даного проекту страхування життя планують 

розділити на п’ять класів: 

1) клас 19. Страхування життя (інше, ніж передбачено класами 20, 21, 

22, 23); 

2) клас 20. Страхування життя на випадок вступу в шлюб та 

страхування на випадок народження дитини; 

3) клас 21. Інвестиційне страхування життя; 

4) клас 22. Безперервне страхування здоров’я; 

5) клас 23. Пенсійне страхування [6]. 
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Отже, страхування є однією із найбільш перспективних та 

прогресивних галузей на ринку небанківських фінансових установ. Загалом 

все страхування розділяється та дві групи: страхування життя та страхування, 

що відмінне від страхування життя. Перше, у свою чергу, виникає при 

укладанні договору між страховою компанією (страховиком) та 

фізичною/юридичною особою (страхувальником). Всі договори страхування 

життя класифікуються за: наявністю нагромаджувальної складової, порядком 

нарахування інвестиційного доходу, особами, на яких поширюється страхове 

покриття. Страхування життя виконує декілька функцій, основними з них є: 

ризикова, створення страхових резервів, превентивна, інвестиційна, 

заощаджувальна та кредитна. У світовій практиці страхування життя 

розділяють на дві групи – капітальне та рентове. 

 
1.2. Принципи та бізнес-моделі страхування життя 

 
 

Страхування є обов’язковим елементом соціальної й економічної 

системи суспільства, яка безпосередньо враховує інтереси фізичних осіб та 

забезпечує необхідний захист їх як майнових, так і життєвих аспектів. Як 

правило зміст страхування трактується як система економічних відносин, що 

у свою чергу, включає в себе форми й методи формування цільових 

грошових фондів, а також їх використання на покриття збитків, які 

визначаються страховим договором. 

На сьогодні страхування життя виконує не тільки безпосередні функції 

гарантії, які притаманні в цілому страхуванню, а й стають одним із 

найважливіших секторів уявлення інвестиційних і фінансових послуг. У 

зв’язку з цим варто виділити основні принципи страхування життя, згідно 

яких воно функціонує (рис. 1.2.). 

Першим принципом є наявність страхового інтересу. Будь-який договір 

страхування може бути укладений лише за наявності у страхувальника 

страхового інтересу у тому об'єкті, який він має намір застрахувати. Щоб 
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застрахувати життя будь-якої особи, страхувальник повинен мати у ній 

страховий інтерес, тобто потенційну можливість зазнати матеріальних втрат 

у результаті смерті застрахованого. Страховий інтерес повинен мати місце 

лише на момент укладання страхового договору. Від так, страховий інтерес 

можуть мати: 

- страхувальник на власне життя; 

- роботодавець на життя своїх працівників; 

- подружня пара з інтересом у житті іншого(-ої); 

- батьки у житті дітей; 

- партнери з бізнесу; 

- кредитор у житті боржника. 
 

 
 

Рис. 1.2. Принципи страхування життя 

Джерело: розроблено автором. 

 
 

Наступним принципом є дисконтування. Ключовим фактором тут 

виступає математична статистика. Вона дозволяє досить точно визначати 

показники демографічного розвитку суспільства, такі як тривалість життя, 

можливість дожиття до певного віку чи передчасної смерті. Ця інформація 

дає можливість страховикам планувати в часі майбутні страхові виплати, 

тому страхові компанії з високим ступенем впевненості можуть 

Дисконтування 

Наявність 
страхового 

інтересу 

Участь у прибутку 
страхової 
компанії 

Викуп страхового 
договору 

Прозорість 
страхування 

життя 
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використовувати страхові внески, що надходять для інвестування, 

заздалегідь знаючи термін, коли настане час здійснити страхову виплату. 

Механізм капіталізації страхових внесків у страхуванні життя має 

важливі особливості. Якщо при капіталізації інвестиційний дохід 

приєднується до початковій сумі капіталу, то страхуванні життя у самій сумі 

очікуваного доходу заздалегідь зменшуються страхові внески. Для 

спрощення розрахунків використовується спеціалізований показник, який 

називають дисконтуючим множником. Він представляє собою теперішню 

вартість майбутньої виплати, який дозволить визначити, скільки необхідно 

внести коштів страхувальнику сьогодні, щоб через декілька років, з 

урахуванням обумовленої норми дохідності, страхова компанія володіла 

достатнім страховим фондом для виконання своїх зобов'язань за договорами 

страхування [7]. Для даної калькуляції використовується наступна формула: 

V^n=1/〖(1+i)〗^n (1.1), 

Де Vn – дисконтуючий множник; 

i – ставка відсотка; 

n – кількість років. 

Третім принципом страхування життя є участь страхувальника у 

прибутку страховика. Він ґрунтується на тому, що страхові компанії зі 

страхування життя, беручи до уваги довго терміновість даного виду 

страхування, залучають страхувальників до участі у прибутку, який вони 

отримують від користування коштами із страхових резервів. Щорічно 

страхова компанія відправляє частину одержуваного прибутку на збільшення 

страхових сум за договорами страхування життя. Така додаткова сума 

називається бонусом, вона буде виплачена лише після закінчення терміну дії 

договору або настання страхового випадку. Є дві форми нарахування 

бонусів: 

- бонуси щорічного типу, які нараховуються у формі оголошеного 

відсотка суми страхування; 
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- підсумковий бонус, що нараховується під час закінчення терміну 

договору або у разі претензії з метою підвищення зацікавленості клієнта у 

збереженні дії договору на весь термін. 

Наступним до розгляду є принцип прозорості страхування життя. Він 

передбачає відвертість та відкритість даних зі сторони як страховика, так і 

страхувальника. При укладанні договору страхова компанія може направити 

потенційно застраховану особу на повний медичний огляд, щоб виключити 

ризики існуючих хвороб, які ймовірно можуть спати страховими випадками. 

Натомість страхувальник володіє правом вимоги від страхової організації 

всієї інформації щодо її діяльності, щоб клієнту були зрозумілі основні 

умови, на яких він заключає договір. 

Останнім принципом страхування життя є принцип викупу договору. 

При дії певних обставин договір може бути розірваний. Тоді фігурує 

категорія викупної суми, тобто суми, яку страхова компанія має виплатити 

страхувальнику при достроковому завершенню взаємовідносин. В 

Міністерстві юстиції України зареєстровано розпорядження Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг від 14 листопада 2017 р. № 4258 про затвердження Вимог до 

методики розрахунку викупної суми за договором страхування життя. Згідно 

з даними Вимогами: Викупна сума розраховується математично на день 

припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом 

якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка є невід’ємною 

частиною правил страхування життя. Якщо договір страхування життя не 

містить розміру викупної суми на кожен рік його дії, викупна сума, що 

підлягає виплаті за таким договором страхування життя, не може бути 

меншою, ніж базовий розмір викупної суми [8]. Якщо укладений Договір не 

був накопичувальним, то базовим розміром даної суми буде різниця 

математичного резерву з розміром витрат на введення справи у обсязі: 

- не більше 20% страхового платежу для договорів, чинність яких до 1 

року; 
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- не більше 30% страхового платежу за перший рік дії укладеного 

договору, чинність якого більше 1 року. 

Однак, на практиці існують й обставини, згідно яких страхувальник 

може отримати викупну суму, а саме: 

- Перестрахування (цесія, ретроцесія) – правовідносини з передачі 

перестрахувальником (цедентом, ретроцедентом) та прийняття 

перестраховиком (цесіонером, ретроцесіонером) за плату ризику щодо 

виконання перестрахувальником (цедентом, ретроцедентом) частини своїх 

обов’язків перед страхувальником та відшкодування витрат (здійснення 

виплат) на умовах, визначених договором перестрахування [1]. Тобто 

страхувальник зможе передати договір у власність іншій особі у вигляді 

дарування чи продажу. 

- Позика чи аванс під договір страхування. Страхувальник може 

позичати у страховика суму обсягом до 90% вартості викупної суми, не 

припинивши дію договору за умов продовження оплати страхових премій. 

Якщо страхувальник поверне суму авансу при обумовлених відсотка, то 

страхову суму буде відновлено, потім виплачено після закінчення терміну 

договору чи разі претензії. Якщо сума авансу при відсотках не повернулася, 

то страхова сума підлягає скороченню в такій же величині або страховий 

договір може розриватися страховою компанією. 

- Передача страхового полісу під заставу. Досить часто страховий поліс 

може бути передано в заставу особі, яка надає позику застрахованому. 

Страховим компаніям будь-яких видів дійсно важливо розробляти та 

впроваджувати стратегічне планування. Даний процес передбачає прийняття 

та реалізації тих рішень, які суттєво впливають на здатність компанії 

досягати своїх цілей. Стратегічне планування страхових компаній 

встановлює схему розподілу ресурсів всередині у контексті можливостей і 

загроз у зовнішньому ризиковому середовищі. 

Розуміння сутності терміну «бізнес-модель» та визначення її ключових 

аспектів є теоретичним підґрунтям для корпоративного управління та 
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розробки нових інструментів розвитку стратегій підприємства, спрямованих 

на підвищення ефективності його функціонування у трансформаційних 

умовах господарювання [9]. Стрімкий та невпинний розвиток українського 

ринку страхових послуг, посилення конкуренції серед страхових компаній, 

величезний потенціал ринку – все це наразі вимагає від керівників страхових 

компаній створення та застосування більш ефективних і прогресивних 

стратегій управління бізнес-моделями. 

Уніфікована класифікація чинних бізнес-моделей надається у 

презентації результатів аналізу звітності страховиків Національним банком 

України. Структурована інформація щодо характеристики діяльності 

страховиків, зокрема у розрізі бізнес-моделей, була надана Департаментом 

нагляду за ринком небанківських фінансових послуг, а саме Управління 

нагляду за страховим ринком у 2020 році. Чіткий опис класифікацій та 

характеристик надасть за наступною структурою: 

І. Клієнти та договори страхування; 

ІІ. Продукти, або ж продуктові лінії; 

ІІІ. Канали збуту та способи комунікації з клієнтами. 

Детальний розгляд характеристик страхових компаній життя 

знаходиться у таблиці 1. 2. 

Таблиця 1.2 

Характеристика типів бізнес-моделей life-страховиків 

№ Базові характеристики Назва бізнес-моделі 

Універсальна Роздрібна Корпоративна Кептивна 

І Клієнти та Договори не відноситься 
до жодної з 

інших груп 

не менше 70% 
страхових 

премій за 

індивідуальними 
договорами 

страхування 

не менше 70% 
страхових 

премій  за 

корпоративними 
та іншими 

договорами 

страхування 

не менше 70% 
страхових 

премій від 

пов’язаних, 
споріднених або 

афілійованих 

фізичних  та 
юридичних осіб 

1.1 Індивідуальні договори 

1.2 Корпоративні договори 

1.3 Інші групові договори 

ІІ Продукти (продуктові 

лінії) 

1. Накопичувальна (не менше 70% страхових резервів 

припадає на договори накопичувального страхування) 
- 

2.1 Страхування життя 2. Ризикова   (не   менше   70%   страхових   резервів 
припадає на договори страхування, інші, ніж договори 

накопичувального страхування) 
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Продовження табл. 1.2 
 

  3. Змішана (не відноситься до попередніх категорій  

ІІІ Канали збуту та 

комунікація з клієнтом 

1. Моноканальна (не менше 70% страхових премій 

надходять від 1 каналу продажу) 
- 

3.1 Прямі продажі   
3.2 Страхові агенти 

3.3 Мережевий маркетинг 

(MLM) 
3.4 Страхові брокери 

3.5 Інші страховики 2. Мультиканальна (декілька каналів продажу , 

жоден з них не забезпечує надходження більше 
70% страхових премій) 

3.6 Нестрахові посередники 

Джерело: побудовано автором на основі [10]. 

 
 

Згідно таблиці 1.2. в Україні наразі існує 4 бізнес моделей life- 

страховиків, а саме: універсальна, роздрібна, корпоративна та кептивна. Їхня 

класифікація відбувається за трьома критеріями: клієнти та договори, 

продукти, канали збуту та комунікація з клієнтом. Переглядаючи дані базові 

характеристики можна відзначити, що три з наявних бізнес-моделей 

(універсальна, роздрібна та корпоративна), в більшості показників 

відповідають одна одній, основною відмінністю є клас окреслення клієнтів та 

договорів. Також є четверта класифікація – кептивна, яка є 

вузькоспеціалізованою та використовується лише для тих клієнтів, в яких не 

менше 70% страхових премій від пов’язаних, споріднених або афілійованих 

фізичних та юридичних осіб. У даній моделі відсутня класифікація по решті 

класів характеристик. 

Отже, для галузі страхування життя притаманні наступні принципи: 

дисконтування, участь у прибутку страхової компанії, прозорість 

страхування життя, викуп страхового договору, наявність страхового 

інтересу. Для покращення роботи страховики впроваджують певну стратегію 

успішної діяльності, однак вона, у свою чергу, будується в залежності від 

бізнес-моделі, яку використовує страховик. Розрізняють чотири види бізнес- 

моделей: універсальна, роздрібна, корпоративна та кептивна. 

Характеристиками їх розділення виступають клієнти й договори, продукти 

(продуктові лінії) та канали збуту й комунікація з клієнтом. 
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1.3. Діяльність life-страхових компаній України до та у воєнний 

період 

 
За період незалежності України, галузь страхування життя зазнала 

значного якісного росту. Більше, аніж за 30 років вона із високою 

динамічністю розширювалася, диверсифікувалися види страхових ризиків, 

підвищувалася конкуренція, удосконалювалася система, підвищувалися 

вимоги до страховиків – це все створило стійкий та надійний ринок 

страхування життя. 

Наразі в Україні страхування, серед решти небанківських фінансових 

ринків, займає друге місце за капіталізацією. Найбільш яскраво розвиток 

досліджуваної галузі може показати динаміка кількості страхових компаній в 

Україні (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Кількість страхових компаній в Україні з 2017 по 01.09.2022 рр. 

Джерело: складено автором на основі [12-14]. 

 
 

Згідно представленого рисунка можна зробити висновок, що кількість 

страхових компаній за досліджувані шість років значно зменшилася, однак 

це варто розглядати як «чистка ринку». Іншими словами, страхові компанії, 

що наразі є активними на ринку можна вважати стійкими й надійними. Так, 
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за період кількість non-life страховиків знизилася на 134 компанії, а life 

страховиків – 20. В більшій мірі така тенденція пояснюється створенням 

більш жорстких умов, що відповідатимуть міжнародним стандартам, для 

діяльності страхових компаній. Окрім економічної та політичної 

нестабільності, значимою причиною скорочення кількості страховиків є 

корона криза на світовому ринку. 

Наступним важливим кроком у дослідженні діяльності страхових 

компаній є дослідження обсягів надходжень фінансових ресурсів у страхові 

компанії. Для цього використовують дві категорії: обсяг надходжень 

страхових премій та виплат. Згідно із Законом України Про страхування, 

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за 

страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно з 

договором страхування [1]; Страхова виплата – грошова сума, яка 

виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при 

настанні страхового випадку [1]. Іншими словами, Страхова сума – грошова 

сума, яка визначена договором страхування, виходячи з якої встановлюється 

розмір страхової премії (страхових внесків) та розмір страхової виплати при 

настанні страхового випадку. Страхова премія – це плата за страхування, яку 

страхувальник   зобов'язаний сплачувати страховику в порядку та у строки, 

що встановлені договором страхування. 

Отже, нижче наведена динаміка загального обсягу надходжень 

страхового ринку життя (рис. 1.4). 

Згідно рис. 1.4. можна зробити висновки, що валові премії лайф- 

страховиків протягом всього досліджуваного періоду мали тенденцію до 

стабільного зростання: у 2018 році надходження страхових премій становила 

826,4 млн грн., у 2019 році вона зросла на 395 млн грн. та сумарно склала 

1021,4 млн грн., у 2020 році та 2021 році тенденція продовжувалася та 

показники зросли до 1253,2 млн грн. та 1333,8 млн грн. відповідно. Загалом, 

приріст становив 507,4 млн грн., або ж майже на 62%. Даний показник 

оцінюється позитивно, адже це свідчить про фінансування даної галузі 



23 
 

 

страховиками, а отже і підтримка не лише небанківських фінансових установ, 

а й економіки в цілому. Також одним із факторів стабільного росту може 

стати корона криза, яка показала усім людям, що життя і здоров’я необхідно 

також страхувати, щоб уникнути додаткових витрат на лікування та 

накопичити певну суму. 

 

Рис. 1.4. Динаміка надходження валових страхових премій та виплат 

компаній зі страхування життя в Україні у період 2018-2021 рр. 

Джерело: складено автором на основі [15]. 

 
 

Говорячи про обсяги валових виплат страхових компаній життя, не 

можна визначити чітку тенденцію, адже дані виплат змінювалися. У 2019 

році даний показник становив 251,2 млн грн. – і сягав найвищого рівня за 

досліджуваний період. У 2019 році відбулося скорочення виплат у 28% і 

склали 146,2 млн грн. Надалі, у 2020 році, даний рівень зазнав незначних 

скорочень та становив 0,2 млн. грн. Уже у 2021 році обсяг виплат знову 

підріс на 7,7 млн грн., порівнюючи з попереднім та склав 153,7 млн. грн. 

Загалом, обсяг валових страхових виплат зі страхування життя за 2018-2021 

рр. скоротився на 61,5 млн грн., або ж приблизно на 61%. 
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У ході визначення ступеня монополізації страхового ринку необхідним 

є дослідження рівня його концентрації, тобто зосередження у окремих його 

гравців певної частки зібраних страхових премій. Відповідно коефіцієнт 

концентрації дорівнює сумі відповідних питомих часток валових премій 

страховиків [16]. 

Одним із напрямів сучасних досліджень є моніторинг ступеня 

концентрації ринків страхових послуг. Концентрація страхового ринку є 

об'єктивним процесом, який розвивається за тенденцією законів світового 

ринку. Рівень концентрації ринку тісно пов'язаний з процесом монополізму 

та конкуренції на ньому. Відсутність вільної конкуренції серед страхових 

компаній може напряму призводити до незворотних негативних наслідків, які 

у свою чергу, впливають на ефективність всього ринкового господарського 

механізму. В умовах сучасної світової економічної глобалізації особливо 

актуальним є всебічне вивчення концентрації страхового бізнесу та 

перенесення даної моделі аналізу на сучасний український ринок (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Рейтинг компаній страхування життя за обсягом страхових премій та їх 

концентрація на страховому ринку України у 2021 році 
 

 
№ 

 
Страхові компанії 

Премії 2021, 

млн грн. 

Страхування життя 

Рейтинг 
Надходження 

премій, млн грн. 

Частка на 

ринку, % 

1 МЕТЛАЙФ 2107,239  

Top 3 

 

3508,903 

 

62,61 
2 ТАС 766,214 

3 PZU УКРАЇНА СТРАХУВАНЯ 
ЖИТТЯ 

635,45 

4 УНІКА ЖИТТЯ 525,552  
Top 5 

 
4555,204 

 
81,28 5 ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ 
520,749 

6 АСКА-ЖИТТЯ 406,807  
Top 10 

 
5604,025 

 
99,8 7 АRХ LIFE 320,907 

8 ФОРТЕ ЛАЙФ 170,084 

9 ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС 93,556    

10 КД-ЖИТТЯ 57,467 

ВСЬОГО 5604,025 - - - 

Джерело: складено автором на основі [17]. 
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Оглядаючи табл. 1.3. можна зробити висновок, що більше 60% всього 

ринку страхування життя зосереджено у Тор 3 страхових компаній. 

Найбільша частка страхових премій у лідерських позиціях належить СК 

«Метлайф». П’ятірка стразових компаній, що знаходяться на вершині 

рейтингу, охоплює 81,28% всього ринку. Загалом 10 найбільш ефективних 

life-страховиків України захопили 99,8% всього ринку. Якщо оглядати 

концентрацію ринку страхування життя, згідно із світовими умовами, а саме 

розділення на Тор 3, Тор 10, Тор 15, Тор 50, Тор 100, то результат 

дослідження є наступним: трійка лідерів у страхуванні життя займають 

62,61%, тобто більше половини усіх страховиків життя, а 99,8% належать 

Тор 10 страхових компаній. Тобто ринок страхування життя України має 

схильність до монополізації. 

Страховий ринок України характеризується помірним рівнем 

концентрації та монополізації, однак дані процеси з плином часу 

посилюються. Останнім часом ринок в цілому та окремі його сегменти, 

зокрема, тяжіють до укрупнення, а відповідно і монополізації, внаслідок 

зростання та посилення ролі потужних страхових компаній та страхових 

груп. Зважаючи на це, можна припустити, що вітчизняний страховий ринок 

ставатиме все більш концентрованим. Така «гра» на ринку буде доцільною та 

допустимою за умови, що сильні гравці не зловживатимуть монопольним чи 

олігопольним становищем. Саме тому дані процеси повинні бути під 

пильним наглядом держави, її фінансовим та антимонопольним контролем 

[18]. 

Для аналізу загального стану ринку страхування життя, варто 

розглянути структуру формування активів та пасивів life-страховиків. Варто 

відзначити, що всі страховики зобов’язані подавати фінансову звітність для 

Національного банку України. Зокрема у поточному році всі страховики 

життя подали вчасно звітність за минулий 2021 рік, що дозволяє якісно 

проаналізувати стан страхового ринку життя та надати йому комплексну 

оцінку. 
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Рис. 1.5. Структура активів та пасивів life-страховиків станом на 

01.01.2022 р. 

Джерело: розроблено автором на основі [15]. 

 
 

Отже, згідно рисунку 1.5. можна зробити висновок про формування 

джерел діяльності та спрямування фінансових ресурсів страхових компаній, а 

саме: 81% всіх пасивів складають страхові резерви, тобто саме вони 

виступають основним джерелом фінансового покриття діяльності 

страховиків життя. Наступним по обсязі є покриття витрат власним 

капіталом, а саме 14%. Решта 5% відноситься інші джерела фінансування. 

Говорячи про групу активів, можна визначити два основних 

утворюючих факторів, а саме довгострокові та поточні інвестиції, вони 

складають 47% та 36% відповідно. Решта 17% розподілилися поміж 

грошовими коштами (7%), дебіторською заборгованістю (4%), вимог до 

перестраховика (2%), відстроченими аквізиційними витратами (2%) та 

рештою активів (2%). 

Як зазначалося вище, ринок страхування розділяється на дві великих 

групи: life та non-life страхування. Звідси, для аналізу  страховиків життя 
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варто проаналізувати частку ринку, яку вони займають серед всього ринку 

(рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. Аналіз структури ринку страхування життя за виплатами й 

преміями у загальній структурі страхового ринку України у 2016-2020 рр. 

Джерело: створено автором на основі [19-20]. 

 
 

Отже, якщо оглядати графічну тенденцію зміни структури страхового 

ринку життя у загальній структурі страхового ринку, то можна зробити 

наступні висновки, що з 2017 по 2020 рік прослідковується постійний 

відсотковий ріст страхових премій, зокрема на 5,79%. Найнижчий показник 

становив 6,7% у 2017 році, а відповідно найвищий – 12,49% у 2020 році. 

Тенденція на зріст страхових премій є позитивною, адже свідчить про 

розвиток страхового ринку та більший грошовий оборот у галузі. Однак, 

враховуючи європейські стандарти, середня частка страхування життя серед 

інших видів має бути більше половини, тобто від 50-60%. Другим 

показником, що оглядається є страхові виплати. Загальну тенденцію 

визначити не можна, адже протягом періоду вона варіювалася. Загалом 

зниження відсоткового обсягу між 2016 р. та 2020 р. становила 0,53%. 

Найнижчим рівнем страхових виплат став 4,1% у 2019 році, а найвищу – 

5,7% у 2018 році. 
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Наступним важливим фактором аналізу є динаміка рівня страхових 

виплат та резервів ринку страхування життя (рис. 1.7.) 

 

Рис. 1.7 Динаміка відсоткового відношення виплат та страхових 

резервів страховиків життя в Україні протягом 2016-2020 року. 

Джерело: створено автором на основі [19-20]. 

 
 

Згідно даних таблиці 1.7. можна стверджувати, що рівень виплат зі 

страхування життя не є високим: він лежить в межах від 12,93% до 19,09%. 

Найвищий показник належить 2017 році, а найнижчий – 2020р. Загалом, з 

2017 року, прослідковується тенденція до спаду загального рівня виплат, 

зокрема на 6,16%. Одним із результуючих показників діяльності страхових 

компаній є рівень їхніх резервів. Зокрема протягом досліджуваного періоду, 

рівень резервів був на достатньому рівні та варіювався мав тенденцію до 

зросту, зокрема на 6,88%. Дана тенденція вважається позитивною, адже це 

показує ріст платоспроможності страхової компанії, а отже і виконання своїх 

зобов’язань перед страхувальниками. 

З початком війни небанківські фінансові установи зіткнулися з 

серйозними проблемами у своїй діяльності: неможливістю працювати в зонах 
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інтенсивних бойових дій, погіршенням платоспроможності клієнтів і 

нестачею кадрів. Суб'єкти ринку повинні мобілізувати власні ресурси, 

оперативно вирішувати ключові питання у своїй діяльності та продовжувати 

роботу. Саме тому в умовах військового стану основним завданням, що 

ставиться перед небанківськими фінансовими установами є підтримка 

власної діяльності. Щоб полегшити роботу в цих надзвичайно складних 

умовах, НБУ оголосило певні послаблення, що покликані зберегти галузь 

небанківських фінансових установ під час воєнного стану. Такими 

послабленнями, до прикладу, стали: відсутність заходів впливу на установи 

за недотримання нормативів, або ж продовження строків подання 

підсумкової інформації й відстрочення планів перевірки. Одним із обмежень, 

яке заслуговує окремої уваги є заборона впливу резидентів росії на ведення 

діяльності у даній галузі. 

Компанії зі страхування життя протягом останнього 2021 року 

збільшували інвестиційні доходи. Інвестиційний дохід, що спрямовувався у 

державні цінні папери, з періодом війни продовжував зростати, в той час, як 

депозити значно зменшилися і становили лише 0,5% від загальної суми 

страхових резервів. За проміжним результатом першого кварталу 2022 року, 

life - страхові компанії вистояли і, навіть, залишилися прибутковими. Для 

порівняння, ризикові страхові компанії, ще з кінця 2021 року були 

збитковими. У більшій мірі це пояснюють збільшеннями видаткової частини 

діяльності, а саме аквізиційних та інших витрат. 

На страховому ринку сьогодні працюють 13 страховиків зі страхування 

життя. Усі вони провадять діяльність, обслуговують клієнтів та здійснюють 

страхові виплати. Водночас компанії повідомляють про значне зниження 

надходжень страхових платежів, фіксуються обмеження в діяльності 

компаній, пов’язані зі складнощами організації зв’язку та роботи персоналу, 

ускладненим доступом до офісів та оригіналів документів. Усе це ускладнює 

здійснення страхових виплат, особливо внаслідок смерті осіб, застрахованих 

на окупованих територіях [21]. 
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Наразі у економічному просторі досить гостро стоїть питання 

важливості переймання досвіду розвитку страхового ринку після припинення 

бойових дій на прикладі країн, які досягли успіху у питаннях зміцнення миру 

та подолання наслідків військового конфлікту. Зокрема, обґрунтовують 

важливість залучення іноземних та приватних інвестицій у страхову галузь у 

пост-конфліктний період шляхом лібералізації фінансових ринків та 

впровадження інноваційних страхових продуктів [22]. 

Отже, протягом досліджуваного періоду, а саме 2017-2022 рр., 

кількість страхових компаній щоразу зменшувалася. Якщо аналізувати 

обсяги надходжень страхових премій, що є важливим показником, можна 

стверджувати, що вони зростали, що є позитивною тенденцією. Обсяг 

страхових виплат, залишався приблизно за одному рівні. Український ринок 

страхових компаній має досить високий ступінь концентрації, адже 63% 

загального обсягу ринку припадає на тор 3 страховика, натомість топ 5 

страховиків займають 81%. Основна частина активів страховиків займають 

довгострокові та поточні інвестиції, а пасивів – страхові резерви та власний 

капітал. З початком війни, страхові компанії на ринку України зіштовхнулися 

із рядом проблем, що значно ускладнили роботу. Проте, регулятор та 

менеджмент кожної із страхових компаній прийняли ряд рішень, що 

підтримає галузь страхування на певному рівні. 
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РОЗДІЛ 2 

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ» 

 
2.1. Дослідження основних показників діяльності ПрАТ 

«МетЛайф» 

 
 

Компанія MetLife (Metropolitan Life Insurance Company), бере свій 

початок ще 154 роки тому. Вона є провідним страховиком у багатьох країнах 

світу, починаючи від США та Європою, закінчуючи Латинською Америкою 

та Африкою. Довга історія існування є надзвичайно важливим показником у 

діяльності страхової компанії та свідчить, перш за все про фінансову 

надійність та стабільність. MetLife позиціонує себе як лідера у 

корпоративному страхуванні, що діє на ринку глобальних можливостей, 

враховуючи локальні особливості кожного регіону. 

В Україні MetLife є безумовним лідером у галузі страхування життя, 

що розпочав свою діяльність у нашій країні у 2002 році. Страховик охоплює 

найбільшу частину страхових премій. Частка ринку, яку стабільно утримує 

MetLife, перевищує 35%, тобто кожна четверта гривня, яку українці 

сплачують за страхування життя – це покупка страхового захисту від 

MetLife. Загальна сума страхових виплат, здійснених ПрАТ «МетЛайф» з 

2003 по 2021 роки перевищує 1,17 млрд. гривень, з яких близько 470 млн. 

грн. — виплати з дожиття до закінчення дії договорів довгострокового 

страхування життя [23]. 

Основними напрямами бізнесу є особистісне та медичне страхування 

життя, а також решта видів страхування, що так чи інакше пов’язані із 

життям та здоров’ям громадян. 

MetLife є однією із найбільших компаній страхування життя у світі. За 

даними за 2021 рік компанія займає 46-е місце у списку 500 найбільших 

компаній США [24] та 136-е місце у списку 500 найбільших компаній світу 



32 
 

 

[25] за версією журналу Fortune. У списку Global 2000, підготовленому 

Forbes, за даними за 2021 компанія знаходиться на 62-й позиції в рейтингу 

провідних компаній світу [26]. Компанія обслуговує 90 мільйонів клієнтів у 

50 країнах світу, до її клієнтів входить 90 компаній з першої сотні Fortune 

500. 

Стійке фінансове положення та високі рейтинги на світовій арені стали 

вирішальними при виборі страховика для детального аналізу. 

Перш за все варто оглянути загальні результати фінансового- 

господарського діяльності, що в подальшому допоможе більш детально 

розглянути страховика. 

Для страхових компаній важливим фактором є динаміка основних 

показників діяльності, а саме рівень страхових премій, виплат та резервів 

(рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Динаміка страхових премій, виплат та резервів ПрАТ 

«МетЛайф» в Україні за 2017-2021 рр., млн грн. 

Джерело: складено автором на основі (Додатки А-Л). 

 
 

Згідно рисунка 2.1. можна зробити висновки по динаміці аналізованих 

показників. Основною метою даного аналізу є огляд динаміки страхових 
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резервів, адже саме цей показник свідчить про платоспроможність 

страховика, а від так і виконання своїх обов’язків перед страховиками. 

Резерви протягом досліджуваного періоду постійно зростали, що є 

результатом прибуткової діяльності та правильності стратегії страховика. 

Позитивним є фактор, що страхові резерви за 2017-2021 рр. зросли на 140%, 

а також протягом всього періоду переважали над чистими преміями та 

випалами. Тенденцію до росту мали також і страхові премії та виплати. Якщо 

у першому випадку однозначно можна стверджувати, що дана тенденція 

спричинена додатковими грошовими ресурсами, то у випадку виплат є два 

варіанти: збільшення прибутковості страхової компанії або зріст кількості 

відмов при настанні страхових подій. 

Важливим елементом аналізу є огляд порівняльного аналітичного 

балансу досліджуваного суб’єкта господарювання (табл. 2.1.) 

Таблиця 2.1 

Порівняльний аналітичний баланс ПрАТ «МетЛайф» за 2019–2021 рр. 

 
 

Показники 

2019 рік 2020 рік 2021 рік Абсолютн 
ий 

приріст, 

тис. грн. 

 
Темп 

приросту, 

% 

Абсолю 
тний 

приріст, 

% тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % 

Актив 

Непоточні 
активи 

88177 2,66 2597943 66,02 3107142 64,54 3018965 3423,76 61,88 

Поточні активи 3231860 97,34 1337322 33,98 1707309 35,46 -1524551 -47,17 -61,88 

Баланс 3320037 100,00 3935265 100,00 4814451 100,00 1494414 45,01 х 

Пасив 

Власний 
капітал 

352866 10,63 330474 8,40 301222 6,26 -51644 -14,64 -4,37 

Непоточні 
зобов’язання 

2771325 83,47 3116315 79,19 3893833 80,88 3697987 40,50 -2,59 

Поточні 
зобов’язання 

195846 5,90 488476 12,41 619396 12,87 423550 216,27 6,97 

Баланс 3320037 100,00 3935265 100,00 4814451 100,00 1494414 45,01 х 

Джерело: складено автором на основі [Додатки Е-Л] 

 
 

Згідно з даними таблиці 2.1. вартість майна ПрАТ «МетЛайф» зросла 

на 1 494,41 млн. грн. або 45,01%, що оцінюється позитивно. Даний зріст 

відбувся за рахунок коливання між динамікою непоточних та поточних 
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активів. Загалом, у 2019 році, структура у статті активів буда наступною: 

значене переважання поточних активів, а саме 97,34% усього обсягу, решта 

2,66% відносилося на непоточні активи. У 2020 році ситуація докорінно 

змінилася, а відбувся перерозподіл серед даних активів, а саме непоточні 

займали 66%, а той час, як на поточні активи припадало майже 34%. Така ж 

ситуація прослідковується і у 2021 році. 

Що ж стосується джерел формування майна страховика, то за 

аналізований період сума власного капіталу скоротилася на -51,64 млн грн. 

або 14,64%. Протягом досліджуваного періоду простежувалося зменшення 

частки власного капіталу у структурі на від 10,63% у 2019 році до 6,26% у 

2021 р. Основний обсяг фінансових джерел є непоточні зобов’язання, що 

займають у структурі в середньому 81,2%. Дана ситуація є цілком 

нормальною для страхових підприємств. У цілому можна зробити висновок, 

що фінансові ресурси підприємства формуються за рахунок стабільних 

джерел. 

Важливо також розуміти фактичну ситуацію із обсягом та динамікою 

капіталу й активів страховика «МетЛайф». Відповідний рівень капіталу 

страхової компанії забезпечує стабільну діяльність, надійність в очах 

страховиків та платоспроможність й відповідність до норм регуляторів. 

Нормативно визначений обсяг мінімального капіталу страховика, нижче 

якого страховики не можуть опускатися, а саме 48 млн грн. – для страховика, 

який отримав ліцензію на здійснення діяльності зі страхування за одним чи 

декількома з класів страхування життя [1]. Дана вимога зберігається і у 

новому законопроекті, що набирає чинності з 2024 року. Ситуація обсягу 

капіталу та активів досліджуваного страховика знаходиться на рис.2.2. 

Аналізуючи стан власного капіталу (рис.2.2), варто відзначити, що 

протягом всього досліджуваного періоду він перебував у нормативно 

визначених межах. Динаміка приросту капіталу демонструє спадний вектор. 

Зокрема у 2020 році динаміка перетнула нульове значення, а від так 

скоротилася на 6,35%, у 2021 році прослідковувалася така ж ситуація, однак 
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спад становив вже 8,85%, порівнюючи із попереднім роком. У більшій мірі 

це пов’язане із пандемією та кризою у системі охорони здоров’я. Обсяг 

активів здебільшого протягом 2017-2021 рр. зростав. Загальний приріст склав 

7,14 в.п. Однак, у 2020 році прослідковувалося скорочення показника 

приросту активів страховика. Піковим був 2019 рік, що показав зріст обсягу 

активів на 25,8 в.п. Загальна тенденція визначається як позитивна, адже є 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
динаміка нарощення активів, а від так і розширення діяльності. 

Рис. 2.2. Динаміка приросту власного капіталу та активів ПрАТ 

«МетЛайф» в Україні у 2017-2021 рр. 

Джерело: складено автором на основі [Додатки А-Л] 

 
 

Окрім загальної тенденції, важливо оглянути власне структуру та 

динаміку власного капіталу (табл..2.2). 

Згідно із вимогами регулятора страхового ринку, при формуванні 

власного капіталу, має бути дотримана вимога мінімального розміру 

статутного капіталу, а саме 10 млн євро. Однак до 2013 року, коли 

відбувалася реєстрація страховика на українському ринку, були інші вимоги, 

зокрема 1,5 млн євро. У 2002 році, під час державної реєстрації ПрАТ 

«МетЛайф», статутного капіталу у еквіваленті було зареєстровано 19,074 млн 

євро. Наразі протягом 2019-2020 рр. всі складі власного капіталу залишалися 



36 
 

 

сталими, окрім, звісно, щорічного прибутку. Хоча протягом досліджуваних 

років результат року був додатнім, проте за динамікою прослідковується 

спад на 51,64 млн грн., або ж у відсотковому відношенні на 46%. У більшій 

мірі це пов’язано із важкими роками для галузі, що спричинені пандемією. 

Проте, позитивним є факт, що страховик протягом досліджуваного періоду 

був прибутковим. 

Таблиця 2.2 

Динаміка та структура власного капіталу ПрАТ «МетЛайф» в Україні 

за 2019-2021 рр. 
 

 

 
Показники 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 
 

Абсолют 

ний 

приріст, 

тис. грн. 

 

Темп 

приросту, 

% 

 
Абсолют 

ний 

приріст, 

% 

 
тис. грн. 

 
% 

 
тис. грн. 

 
% 

 
тис. грн. 

 
% 

Статутний капітал 102925 29,17 102925 29,17 102925 34,17 0 0,00 5,00 

Нерозподілений 

прибуток 
111997 31,74 89605 25,39 60353 20,04 -51644 -46,11 -11,70 

Емісійний дохід 122505 34,72 122505 34,72 122505 40,67 0 0,00 5,95 

Інші резерви 15439 4,38 15439 4,38 15439 5,13 0 0,00 0,75 

Всього власного 

капіталу 
352866 95,62 330474 89,28 301222 94,87 -51644 -14,64 х 

Джерело: складено автором на основі [Додатки Е-Л] 

 
 

Розуміння загальних основних показників діяльності ПрАТ «МетЛайф» 

можна за допомогою спрощеної консолідованої інформації, що міститься у 

табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Динаміка росту основних показників діяльності ПрАт «МетЛайф» в 

Україні за 2017-2021 рр. 
 

Показники 2017 2018 2019 2020 2021 

Темп приросту чистого прибутку, % 106,55 50,90 11,11 -11,56 -17,06 

Темп приросту чистого доходу, % 22,51 27,46 29,21 26,11 36,05 

Темп приросту страхових премій, % 22,51 27,46 29,21 26,11 36,05 

Темп приросту валюти балансу, % 15,20 23,75 25,80 18,53 22,34 

Джерело: складено автором на основі [Додатки А-Л] 
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Згідно інформації вище, можна зробити певні висновки, які комплексно 

опишуть діяльність страховика за той чи інший рік. Зокрема протягом 

досліджуваного періоду була дотримана рівність між темпами приросту 

чистого доходу та страхових премій при нижчих показниках валюти балансу 

до чистого доходу. Дана ситуація свідчить про підвищення ефективності 

використання ресурсів страховика, адже прослідковується стрімкіший 

приріст виручки, аніж економічний потенціал. Також варто зауважити, що у 

2017-2018 рр., прибуток зростав швидше, аніж виручка, що у свою чергу 

свідчить про високу рентабельність страхових продуктів. З 2019 року, темпи 

приросту значно скоротилися, а вже з 2020 року набули від’ємних значить. У 

більшій мірі це пояснюється збільшенням обсягу операційних витрат для 

нарощення страхових резервів. 

Отже, страховою компанію для вивчення було обрано Приватне 

акціонерне товариство «МетЛайф», лідер на ринку страхування життя в 

Україні. Аналізуючи основні показники діяльності, було виділено визначено, 

що страховик має стійке фінансове становище, цілковиту 

платоспроможність. Страхові резерви, виплати та премії мали висхідну 

тенденцію протягом досліджуваного періоду. Валюта балансу також 

зростала. Основна вимога від регулятора була дотримана від початку 

заснування компанії до поточного досліджуваного року. Чистий прибуток у 

2020-2021 рр. мав тенденцію до скорочення, що пов’язане із корона-кризою. 

 
2.2. Аналіз абсолютних та відносних показників фінансової 

стійкості страховика 

 
Оцінка фінансового стану неможлива без детального аналізу 

фінансової стійкості. Ця категорія визначає на скільки одиниця 

господарювання є стійкою до ринкових коливань в економіці. Фінансова 

стабільність окреслює стан, за якого немає серйозних збоїв у діяльності, 

відсутність суттєвих відхилень цін на фінансові активи від економічних 
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фундаментальних показників. Абсолютний стан фінансової стійкості показує,  

що суб’єкт господарювання може впевнено залучати кошти та ефективно 

використовувати, слідуючи стратегії. 

Аналізуючи фінансову стійкість ПрАТ «МетЛайф», основними 

показниками стали надлишки власних джерел формування запасів, рівень 

власних та довгострокових позикових джерел формування запасів (Табл 2.4). 

Таблиця 2.4 

Динаміка абсолютних показників фінансової стійкості ПрАТ 

«МетЛайф» за 2019–2021 рр. 
 

 

 
Показники 

 

 
2019 рік 

 

 
2020 рік 

 

 
2021 рік 

 
Абсолютни 

й приріст, 

тис. грн. 

 
 

Темп 

приросту, % 

Власний капітал, тис. грн. 352866 330474 301222 -51644 -14,64 

Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення, тис. грн. 

 

2771325 
 

3390284 
 

4242399 
 

1471074 
 

53,08 

Короткострокові кредити банків і позики, 

тис. грн. 

 

195846 
 

214507 
 

270830 
 

74984 
 

38,29 

Необоротні активи, тис. грн. 88177 2597943 3107142 3018965 3423,76 

Запаси, тис. грн. 0 0 0 0 0,00 

Власні джерела формування запасів, тис. 

грн. 

 

3036014 
 

1122815 
 

1436479 
 

-1599535 
 

-52,69 

Власні та довгострокові позикові джерела 

формування запасів, тис. грн. 

 

3036014 

 

1122815 

 

1436479 

 

-1599535 

 

-52,69 

Основні джерела формування запасів, тис. 

грн. 
3231860 1337322 1707309 -1524551 -47,17 

Надлишок (+) /нестача (-) власних джерел 

формування запасів, тис. грн. 

 

3036014 
 

1122815 
 

1436479 
 

-1599535 
 

-52,69 

Надлишок (+) /нестача (-) власних та 

довгострокових позикових джерел 

формування запасів, тис. грн. 

 
3036014 

 
1122815 

 
1436479 

 
-1599535 

 
-52,69 

Надлишок (+) /нестача (-) основних джерел 

формування запасів, тис. грн. 

 

3231860 

 

1337322 

 

1707309 

 

-1524551 

 

-47,17 

Тип фінансової стійкості абсолютний абсолютний абсолютний х Х 

Джерело: складено автором на основі [Додатки Е-Л] 

 
 

Згідно даних табл. 2.4., за досліджуваний період, а саме 2019-2021 рр. 

фінансовий стан страховика не зазнавав змін: з 2018 фінансова стійкість 
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визначається як абсолютна. Даний стан характеризується достатньою 

кількістю надійних джерел формування та забезпечення запасів. Обсяг 

оборотних коштів кількісно переважає. Іншими словами, підприємство 

ефективно використовує наявні ресурси. В цілому динаміку абсолютних 

показників фінансової стійкості підприємства слід оцінювати позитивно, 

адже страховик є стабільним у власній діяльності. 

Оскільки у структурі власного капіталу, значну частку займають 

довгострокові зобов’язання та забезпечення важливо більш детально 

проаналізувати динаміку відносних показників фінансової стійкості, або ж 

коефіцієнти капіталізації. Згадані коефіцієнти порівнюють розмір 

довгострокової кредиторську заборгованість із сукупними джерелами 

довгострокового фінансування, які включають крім довгострокової 

кредиторську заборгованість й власний капітал організації. Іншими словами, 

це група фінансових індикаторів, що використовуються для оцінки 

фінансової стійкості компанії загалом, а також в її довгострокової 

платоспроможності. Як результат, вони дозволяють оцінити чи володіє 

компанія достатньою кількістю власних коштів на забезпечення своєї 

основний діяльності, а також чи ефективно вона розподіляє та використовує 

власний капітал. 

Таблиця 2.5 

Динаміка відносних показників фінансової стійкості (коефіцієнтів 

капіталізації) ПрАТ «МетЛайф» за 2019–2021 рр. 
 

 
Показники 

 

Нормативне 

значення 

 
2019 рік 

 
2020 рік 

 
2021 рік 

 

Абсолютн 

ий приріст 

Темп 

приросту, 
% 

Власний капітал, тис. грн. – 352866 330474 301222 -51644,00 -14,64 

Активи, тис. грн. – 3320037 3935265 4814451 1494414,00 45,01 

Зобов’язання, тис. грн. – 2967171 3604791 4513229 1546058,00 52,11 

Довгострокові зобов’язання, 

тис. грн. 
– 2771325 3390284 4242399 1471074,00 0,00 

Запаси – 0 0 0 0,00 0,00 

Оборотні активи – 3231860 1337322 1707309 
- 

1524551,00 
-47,17 
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Продовження табл. 2.5 
 

Необоротні активи, тис. грн. – 88177 2597943 3107142 3018965,00 3423,76 

Коефіцієнт автономії 
 

≥0,5 
0,11 0,08 0,06 -0,04 – 

Коефіцієнт концентрації 

позикового капіталу 
зростання 0,89 0,92 0,94 0,04 – 

Коефіцієнт фінансової 
залежності 

>2 9,41 11,91 15,98 6,57 – 

Коефіцієнт фінансової стійкості ≥0,75 0,94 0,95 0,94 0,00 – 

Коефіцієнт фінансової 
незалежності капіталізованих 

джерел 

 

≥0,6 

 

0,89 

 

0,91 

 

0,93 

 

0,05 

 

– 

Коефіцієнт фінансового ризику >0,67 8,41 10,91 14,98 6,57 – 

Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу 

>0,1 8,60 3,40 4,77 -3,84 – 

Коефіцієнт забезпечення 

оборотних активів власними 
оборотними коштами 

 

>0,1 

 

0,94 

 

0,84 

 

0,84 

 

-0,10 

 

– 

Індекс постійного активу зростання 0,25 7,86 10,32 10,07 – 

Джерело: складено автором на основі [Додатки Е-Л] 

 
 

За досліджуваний період всі відносні показники фінансової стійкості 

підприємства перебували в межах нормативних значень. Зокрема, коефіцієнт 

автономії, що безпосередньо характеризує автономію фінансового 

забезпечення компанією власних потреб без залучення зовнішніх джерел, 

знаходився у нормі, однак його динаміка до кінця 2021 року приближається 

до порогового значення. Якщо значення даного показника відмінне від 

нормативного, то це напряму свідчить про використання компанією 

додаткових коштів, що з однієї сторони може розцінюватися як негативний 

чинник, адже залучення сторонніх коштів є ризиковим, а з іншої – це може 

дати поштовх до додаткового розвитку, а від так і кращих фінансових 

результатів. 

Зростання коефіцієнту концентрації позикового капіталу демонструє 

частку зобов’язань у загальному обсязі активів. Значення, які були 

притаманні ПрАТ «МетЛайф» протягом всього періоду, свідчать про те, що у 

балансі є місце зобов’язанням, які має сплатити страховик. 

Як відомо, страховик протягом своєї діяльності залучав додаткові 

кошти для власних потреб. Коефіцієнт фінансової залежності показує яку 
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частку у загальному обсязі капіталу займали ці позикові кошти. Даний 

показник окреслює, яка сума загальної вартості капіталу відноситься на 1 

грн. власного капіталу. Протягом досліджуваного періоду прослідковувалися 

значні перевищення нормативних значень. У більшій мірі це пов’язане із 

специфікою діяльності досліджуваного суб’єкта. 

Наступним до аналізу є коефіцієнт фінансової стійкості, саме він 

показує ступінь залежності організації від зовнішнього фінансування та 

допомагає спрогнозувати її платоспроможність у довгостроковій 

перспективі. Оскільки результати діяльності страховика знаходилися в межах 

нормативного значення, то можна стверджувати, що ПрАТ «МетЛайф» є 

стійкою та платоспроможною страховою компанією. 

Коефіцієнти фінансового ризику у періоді значно переважають перед 

нормативним значенням. Це пов’язано із використанням значного обсягу 

додаткових резервів у ключі залучення позикових коштів задля підвищення 

ефективності страховика. 

Коефіцієнт маневреності у свою чергу дозволяє визначити залежність 

підприємства від позикових коштів та оцінити його потенційну 

платоспроможність, а від так і фінансову стійкість. Перевищення 

нормативного значення означає наявність достатніх власних джерел 

фінансування необоротних активів, а також часткове покриття оборотних. 

Коефіцієнт, який не знаходиться у нормативних межах – коефіцієнт 

забезпечення оборотних активів власними оборотними коштами. Значення 

2019-2021 рр. дуже близькі до нормативних, однак все ж таки є дещо 

відмінні. Це свідчить, що в обороті фінансових джерел не вистачає коштів 

для найбільш оптимального функціонування. 

Індекс постійного активу дає змогу проаналізувати яку частку в складі 

основних засобів та необоротних активів займають власні кошти. Протягом 

досліджуваного періоду прослідковувалося зростання, що є позитивною 

тенденцією. 
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Отже, для ПрАТ «МетЛайф» протягом 2017-2022 рр., згідно 

розрахунку абсолютних показників фінансової стійкості, був притаманний 

абсолютний тип фінансової стійкості, тобто страховик має фінансову 

можливість покрити потреби власними коштами. Однак варто зауважити, що 

протягом всього періоду абсолютний приріст суми мав від’ємне значення, у 

відсотковому відношенні дане скорочення становило близько 50%. У більшій 

мірі це пов’язано із кризою на ринку охорони здоров’я. Однак з іншої 

сторони, менеджменту компанії варто приділити цьому особливу увагу. 

Відносні показники фінансової стійкості, у свою чергу, в більшій мірі 

перебували в нормативних лімітах. 

 
2.3. Оцінка платоспроможності й рентабельності ПрАТ «МетЛайф» 

 
 

Наступним кроком при оцінці фінансового стану страхових компаній є 

аналіз платоспроможності. Якщо оцінка фінансової стійкості стосувалася в 

більшій мірі менеджменту страхових компаній та їх інвесторів, то питання 

платоспроможності більше цікавить регуляторів та клієнтів. 

Платоспроможність є найважливішим показником надійності страхової 

компанії, її фінансової стійкості та, відповідно, головним показником 

привабливості компанії для потенційних клієнтів. 

Задля контролю платоспроможності всі аспекти даного питання 

записані в Законі України про Страхування. Згідно цього, страховики 

зобов’язані забезпечувати перевищення фактичного запасу 

платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом 

платоспроможності [1]. 

Згідно рис.2.3., можна зробити висновок, що досліджувана компанія, 

попри все, виконує законодавчі вимоги: протягом всього періоду фактичний 

запас платоспроможності переважав над нормативним. При закономірному 

рості нормативного запасу, фактичний з 2019 року почав скорочувати свій 
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обсяг. Найменший розрив прослідковується у 2021 році і становив 72,83 млн 

грн. 

Для більш якісного аналізу варто оглянути коефіцієнт запасу 

платоспроможності. Коефіцієнт запасу платоспроможності показує у скільки 

разів фактичний запас платоспроможності перевищує нормативний запас 

платоспроможності, що свідчить про ефективне використання ресурсів, які 

знаходяться в розпорядженні страхових компаній [27]. 

 

Рис. 2.3. Динаміка показників фактичного й нормативного запасу 

платоспроможності ПрАТ «МетЛайф» за 2017-2021 рр. 

Джерело: складено автором на основі [Додатки А-Л] 

 
 

Розрахунок коефіцієнту запасу платоспроможності для ПрАТ 

«МетЛайф» знаходиться у табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Динаміка коефіцієнту запасу платоспроможності ПрАТ «МетЛайф» за 

2017-2021 рр. 
 

Рік 
Фактичний запас 

платоспроможності, млн грн. 

Нормативний запас 

платоспроможності, млн грн. 

Коефіцієнт запасу 

Платоспроможності 

2017 271,42 86,53 3,14 

2018 331,05 106,79 3,10 

400,00 

352,53 
350,00 

331,05 

318,67 

300,00 
271,42 

250,00 
280,37 

200,00 
207,543 

150,00 165,58 

100,00 
134,87 

106,79 

50,00 86,53 

0,00 
2017 2018 2019 2020 2021 

Фактичний запас платоспроможності, млн грн. Нормативний запас платоспроможності, млн грн. 
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Продовження табл. 2.6 
 

2019 352,53 134,87 2,61 

2020 318,67 165,58 1,92 

2021 280,37 207,54 1,35 

Джерело: складено автором на основі [Додатки А-Л] 

 
 

Згідно даних з рис. 2.3 та табл. 2.6, можна зробити загальний аналіз 

платоспроможності страховика. Загалом основна законодавча вимога 

дотримана: фактичний запас переважає над нормативним. Це є позитивною 

тенденцією. Якщо дивитися на динаміку загального коефіцієнту запасу 

платоспроможності, то вона має тенденцію на спад. Така ситуація зумовлена 

певною чутливістю ринкової кон’юнктури, економічною ситуацією в країні й 

у світі, а також специфіка функціонування страховика. 

Наступною складовою аналізу є дослідження рентабельності ПрАТ 

«МетЛайф». Загалом, рентабельність це яскравий показник економічної 

діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. Він показує з якою віддачою 

використовуються ресурси компанії, а від так наскільки вона є прибутковою. 

Дослідження рентабельності страхових компаній охоплює п’ять основних 

показників (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Основні показники рентабельності ПрАТ «МетЛайф» за 2017-2021 рр. 

Показник 2017 2018 2019 2020 2021 

Рентабельність страхової послуги, % 13,29 15,57 12,86 9,61 9,18 

Рентабельність продажів, % 15,74 18,63 16,02 11,24 10,4 

Рентабельність інвестиційної діяльності, % 15,05 14,08 15,95 11,6 14,17 

Рентабельність активів, % 5,44 6,63 5,85 4,37 2,96 

Рентабельність власного капіталу, % 42,26 52,66 55,09 52,02 47,34 

Джерело: складено автором на основі [Додатки А-Л] 

 
 

Отже, беручи до уваги показники таблиці 2.7. можна зробити наступні 

висновки. Рентабельність страхової послуги мала тенденцію до скорочення,  

загалом протягом періоду вона скоротилася на 4,11 в.п., що оцінюється 

негативно, адже це є наслідком скорочення прибутку від власних страхових 
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продуктів. Щодо рентабельності продажів, вона пряму залежить від стану 

страхової послуги: якщо в попередньому випадку прослідковувалося 

зниження, то воно буде характерне і для продажів, адже даний показник 

показує яку суму прибутку отримає страхових з кожної грошової одиниці від 

реалізації послуги. Рентабельність інвестиційної діяльності мала відносно 

стабільну динаміку та прослідковувалося незначне скорочення у відсоткових 

пунктах. Така тенденція показує відносну стабільність та диверсифікованість 

джерел вкладених ресурсів, а також про стійкість інвестиційних доходів та 

підтримки платоспроможності. Рентабельність активів страховика показує на 

скільки ефективно відбувається акумуляція й використання власних активів 

для досягнення поставлених цілей. Даний показник знаходився на досить 

низькому рівні, та має негативну тенденцію до скорочення, це ілюструє, що 

активи компанії приносять в районі 2,96-6,63% прибутку. Рентабельність 

власного капіталу показує загальну тенденцію розвитку власного капіталу. 

Для досліджуваного страховика динаміка даного коефіцієнта мала у вид 

оберненої параболи, тобто у 2019 році була пікове значення 55,09%, що 

показує хорошу віддачу від вкладеного власного капіталу. Позитивним 

вважається його ріст. 

Отже, проаналізувавши платоспроможність досліджуваного 

страховика, можна зробити висновок, що компанія має абсолютну 

платоспроможність. Основна вимога від регулятора була дотримана: 

фактичний запас платоспроможності переважав над нормативним. Проте, 

традиційно, у 2020-2021 рр., відбулося скорочення ефективності та 

показники скоротили свій розрив. Коефіцієнт запасу платоспроможності 

протягом 2017-2021 рр. скоротився на 1,79 пункти, що є причиною 

переглянути стратегічні цілі страховика. Рентабельність була розглянута у 

п’яти площинах. У більшій мірі показники мали достатні значення, однак 

тенденція в останній роки була спрямована на скорочення. 
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РОЗДІЛ 3 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ 

 
 

3.1. Стратегічні пріоритети розвитку страхування життя в Україні 

 
 

Як відомо, страхування в Україні як ринок не діє на повну потужність. 

Його становлення проходило декілька етапів, однак всі вони були розроблені 

після введення в чинність більшості інших законів та інструментів 

економіки. А від так, страхування було вимушене в той час пристосовуватися 

до тих умов, в якому воно зароджувалося. Однак, принагідно відзначити, що 

у цьому є певні переваги: страхування наразі розвивається та 

удосконалюється згідно потреб споживачів. Саме тому, при ґрунтовному й 

всеохоплюючому підході вдосконалення, страхування може стати потужною 

провідною галуззю України. Однак першочерговим етапом є аналіз поточної 

ситуації та опис проблем, які перешкоджають даній модернізації. 

Надання доступу до фінансових послуг є одним із основних напрямів 

розвитку української економічної системи, а тим більше її майбутньої 

реконструкції у післявоєнний період. Цей доступ особливо необхідний для 

стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, тобто він певним 

чином створює попит на продукцію та послуги, а від так і забезпечує 

поповнення бюджетів за рахунок податків та інших обов'язкових платежів. 

Сучасний фінансовий ринок характеризується багатьма інструментами для 

задоволення фінансових потреб споживачів, а також різними фінансовими 

установами, що на них спеціалізуються. Незважаючи на важливу роль 

банківських установ у подоланні наслідків військового конфлікту, їх не 

можна ототожнювати з усіма фінансовими інститутами, оскільки банківська 

діяльність має певні обмеження, а специфіка банківських бізнес-процесів не 

дозволяє пристосуватися для одночасного надання всіх фінансових послуги. 

Саме тому, страхування доводить свою важливість як інструмент розвитку не 

лише економіки країни у цілісному її огляді, а також у розрізі кожного 
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суб’єкта господарювання. Важливо розуміти важливість власне сутності 

страхування життя, а від так і розвитку даної галузі. Мотиви укладання 

договорів страхування життя у кожного різні. Але дане рішення, у більшій 

мірі, пов’язане з забезпеченням фінансової безпеки для себе та ближніх. 

Процес вибору виду страхування можна розділити на три етапи: 

- визначення цілей, які підштовхнули людину на роздуми про 

страхування. Це допоможе визначити кінцевий результат та прорахувати 

кількість страхових премій, що варто сплатити протягом періоду; 

- другим етапом є теоретичних та аналітичних аспектів страхування 

життя. На даному етапі варто розібратися, які види страхування 

забезпечують цілі, що були поставлені у першому етапі. Також аналіз ринку 

допоможе створити певну впевненість у подальшій страховій виплаті 

страхувальнику. Важливо обрати стабільну страхову компанію, яка відкрито 

здійснює свою діяльність та має достатній відсоток виплат, у разі настання 

страхового випадку. 

- заключним етапом є поєднання двох попередніх, а саме обрання 

страхової компанії, враховуючи потреби страхувальника та рейтинг 

страховика на ринку. 

Ці прості кроки допоможуть потенційному страхувальнику увійти у 

дану галузь та стати активним її учасником. Саме це допоможе вирішити 

одну із головних проблем у галузі українського страхування життя – недовіра 

до небанківських фінансових установ. 

У світовій практиці поширеним є досвід створення карти ризиків, яка 

містить перелік ризиків, що розміщенні за допомогою рейтингового методу. 

Дані карти будуються щорічно. Основою надання місця є показники 

ймовірності настання страхового випадку, тобто настання ризикових подіій. 

Основний інформаційний сайт страхування у Франції – France 

Assureurs (Страховики Франції) опублікував щорічну карту ризиків для 

сектору страхування та перестрахування. У ньому перераховані основні 

фактори ризику, визначені галуззю, і розділені на кілька категорій: 
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економіка, навколишнє середовище, суспільство, технології, політика та 

регуляторні питання [28]. Відповідно до цього перед страховими компаніями 

в середньостроковій перспективі постане п’ять основних завдань. Хоча 

більшість із цих завдань вже були критичними в минулорічному списку, все 

ж таки деякі з них стали ще більш актуальними. Даними завданнями 

розвитку є: 

1. Укріплення експертності в управління даними та збереження права 

на конфіденційність. У більшій мірі дане завдання ставиться саме перед 

страховиками. Як і минулого року, у звіті висвітлюється проблема 

персональних даних. Це основний технологічний ризик, пов'язаний зі 

змінами в страховому бізнесі. Згідно з FA, страховики повинні бездоганно 

розвинути відповідний досвід у контролі та захисті даних своїх 

страхувальників. Поганий менеджмент компаній може спричинити три 

ризики: репутаційний, операційний (помилка в ціноутворенні) і судовий 

ризик. Це важке завдання, враховуючи, як розвиваються канали зв’язку між 

страховиками та страхувальниками (спеціальні додатки, чат або служби 

обміну повідомленнями з консультантами, онлайн-подання претензій тощо). 

2. Підготовка до (і обмеження) зміни клімату (піднялося на 3 місця). Як 

відомо, зараз у інформаційному просторі витає думка про невідворотну зміну 

клімату, а він так і вплив на людський організм. Зменшити вплив людської 

діяльності на навколишнє середовище вже буде недостатньо. Тому гостро 

постає екологічний ризик та виділяється на карті ризиків France Assureurs як 

більш актуальна проблема, піднявшись з п’ятого на друге місце за рік. 

Основні наслідки, на думку страховиків, стосуються здоров'я людей, 

інфраструктури та дисбалансу в економічних системах. 

3. Перехід до нових моделей пенсійного забезпечення та охорони 

здоров’я для вирішення проблеми старіння населення (без змін). Це 

довгострокова тенденція: технічний прогрес у сфері охорони здоров’я 

впливає на рівень смертності та тривалість життя людей. Люди живуть 

довше, а також мають краще здоров’я. Цей демографічний зсув викликає 
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кілька питань. Перш за все, кожна держава повинна врегулювати баланс між 

державним і приватним обслуговуванням страхування життя та його 

забезпечення. Ускладнюючим чинником є зростання витрат на охорону 

здоров’я та появи нових послуг особистого догляду. 

4. Підвищення кібербезпеки у світі «віддаленої роботи» (вниз на 2 

місця). Усі страхові компанії очікують, що кіберзлочинність буде головним 

ризиком через п’ять років, випереджаючи екологічний ризик. Сплеск 

кібератак під час карантину через пандемію став проблемою для компаній, 

коли справа дійшла до захисту їх діяльності у віддалених робочих 

середовищах. Їм потрібно буде швидко рухатися до вивчення надійних 

технологічних рішень і процесів, але, перш за все, їм потрібно буде 

підвищити обізнаність серед свого персоналу. 

5. Інтеграція нових технологій у секторі (підвищення на 1 місце). Це 

виклик, який особливо стосується традиційних страховиків. Блокчейн і 

штучний інтелект є двома найбільш руйнівними технологіями для сектора. 

Якщо страхові компанії мають на меті зберегти свою частку ринку від 

захоплення новими гравцями, страховики повинні приймати нові, сучасні 

рішення, а також інтегрувати ці ініціативи у свої моделі. 

Як і минулого року, звіт вказує на дві головні проблеми: технологічний 

ризик і ризик для навколишнього середовища, які зараз є переважаючими 

ризиками в класифікації France Assureurs. Також управління FA робить 

поправку на російсько-українську війну. Оскільки звіт з’явився на сайті 25 

лютого і в повній мірі не розумів обсягів конфлікту, то були висунуте лише 

припущення, без жодних стверджень. Воно стосувалося зміни місця 

політичних ризиків у карті ризиків. Попередньо, дана група ризиків 

залишалась на стабільному рівні у 2020 та 2021 роках. Однак стабільність 

політичних ризиків, які займають десь між 14 і 17 місцями залежно від 

географії, вже зараз може чітко стверджувати, що карто ризиків 2023 матиме 

дещо інший вигляд. 
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Галузь страхування життя у своїй діяльності постійно зіштовхується із 

великою кількістю викликів і тенденцій. У більшості ці перепони є 

спільними із загальним ринком страхування, однак є й унікальні, що значно 

ширше коло даних проблем. У більшій мірі це пов’язане із бажанням 

використати весь потенціал галузі. Не дивно, адже важливість страхування 

життя та пріоритизація його у загальній економічній системі, щорічно 

обґрунтовуються як теоретично, так і практично. Для цілковитого розуміння 

причин стримування розвитку страхування життя, принагідно окреслити 

основні причини та пояснити механізм їхнього впливу. 

Загалом, думка сучасних експертів у питаннях причин стримування 

українського ринку страхування життя, у більшості сходиться. Основною 

причиною, що стримує розвиток, вони називають недовіру населення до 

страхових компаній. Український страховий ринок пережив крах 

національної системи соціального страхування, велику кількість банкрутств 

підприємств, гіперінфляцію, яка поглинула інвестиційні кошти населення. 

Після розпаду Державного страхово-ощадного банку СРСР українські 

громадяни втратили через банківську систему та систему страхування велику 

суму заощаджень. Тому соціальна недовіра до страхових компаній досить 

висока. Однією з проблем страхової компанії є стабільний розвиток 

страхування життя. 

Основною причиною стримування розвитку страхування життя є саме 

недовіра населення до страхових компаній. Український страховий ринок 

зазнав провал державної системи соціального страхового забезпечення, 

масового банкрутства підприємств, гіперінфляції, яка з'їдає вкладені кошти 

людей. Після розвалу радянського Держстраху та Ощадбанку, громадяни 

України втратили величезні гроші, які були заощаджені ними в карбованцях 

через банківську систему та систему страхування. Як наслідок, у суспільстві 

сформувався досить значний рівень недовіри до страховиків і його дуже 

складно подолати [29]. 
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Однією з проблем стабільного розвитку страхування життя для 

страхових компаній є рівень життя і заробітної плати населення. Формування 

добровільного ринку страхування життя в розвинутих країнах почався із 

заробітної платні на рівні $500 на місяць. Якщо середньомісячна зарплата 

громадян становить менше зазначеної суми, то масового страхування життя  

не відбуватиметься. В Україні цей показник не досяг навіть $200 [30]. 

Ще одним важливим фактором є питання нормативності, а саме 

відсутність реформ на ринку страхування життя. Минулі роки у дану 

проблему приписували також затримку в оновлення законодавчої бази 

загалом у страхуванні, однак у Верховній раді України, вже розглядається 

проект нового закону страхування, який має набрати чинності у 2023 році. 

Попередньо деякі питання страхування життя розглядалися на основі 

Податкового кодексу України. Однак, в більшій мірі це стосувалося 

пенсійного та соціального страхування. Корективи, що вносилися розвитком 

галузі, не знаходило своє відображення у Кодексі, а від так, можна сказати,  

що оновлення законодавчих вимог було одиничне та не вимагало суттєвих 

змін, які у свою чергу, могли би стати каталізатором вибуху активності на 

ринку. 

Можливим варіантом покращення даного питання може стати 

впровадження планових «лікнепів» для усіх учасників страхового ринку, 

включаючи законодавчі та регулівні органи. Цей спосіб часто 

використовувався при вирішенні багатьох питань, адже саме він дозволяє 

подивитися на проблему зі сторони (для страховиків) та з середини (для 

решти учасників). Розуміння процесів, які відбуваються всередині галузі 

допоможе створити усвідомити весь потенціал, який закладений у 

страхування життя. Окрім цього, варто зауважити, що держава має пряму 

зацікавленість у даній галузі, адже у певній мірі це є джерелом 

реінвестування грошових коштів у економіку. 

Також однією із головних проблем, зі сторони споживача та Регулятора 

є відсутність повноцінної спеціалізованої ринкової інформації. 
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Неможливість отримання своєчасної повноцінної достовірної інформації про 

суб'єктів ринку не дає можливості як Регулятору, так і гравцям ринку 

адекватно реагувати на зміну кон'юнктури ринку та оцінювати ефективність 

використання прийнятої стратегії розвитку. Існуюча система звітності у 

страхуванні життя оперує показниками та параметрами які 

використовуються як калька з ризикового страхування (класифікація 

страхування, облік страхових платежів за нарахуванням). 

Існуючий ринок страхування життя регулює використання страхових 

агентів для просування продуктів у власних мережах страхових компаній або 

MLM просторі страхових брокерів. У більшій мірі дані люди не є 

спеціалістами, а від так мають низький рівень знань та вузьке коло 

відповідальності. Також відоме явище, коли потенційні учасники страхового 

ринку зацікавлюються страхуванням, вони використовую послуги дешевших 

агентів, а вони ж і є низькопробними. При низькій обізнаності, страхові 

агенти допускаються помилок, а від так і рушать відносну стабільність 

галузі. 

Вирішити дане питання досить легко, однак це потребуватиме часу. 

Зокрема, ввести сертифіковану професію страхового агента. Він забезпечить 

сформувати стійкі якісні портфелі для страхової компанії та забезпечити 

достатній рівень доходів для професійного агента. 

Важливим стримуючим фактором розвитку страхування життя в 

Україні є не адаптованість ринку до потреб споживачів. У розвитком 

технологій багато компаній змогли легше просувати власні продукти, 

зокрема через соціальні мережі, або ж використання нетрадиційного 

маркетингу. На жаль, більшість страхових компаній не підхопили дану 

хвилю піднесення та досі використовують неадаптовані стратегії просування 

накопичувальних продуктів страхування життя. Деякі компанії під час свого 

становлення на українському ринку брали курс на використання агресивних 

стратегій європейського та американського типу проникнення, однак через 

особливості функціонування ринку та менталітету, закріпитися на ринку не 
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вдалося. Одним і прикладів таких стратегій є насильне використання 

страхового мережевого маркетингу, що має на мені залучення додаткових 

фізичних осіб-представників продуктів. Недоліком є мета даних мереж – 

пріоритетним було створення якомога більше договорів довготермінового 

страхування без пріоритету якості даних угод. Як наслідок створилася велика 

кількість нестійких низькоякісних портфелів страхування життя, що мали 

високу комісію сплати, без відповідних умов. Також в українців сформувався 

негатив, щодо страхування життя, що досі знаходить своє відображення при 

розмові про страхування життя. Подоланням даних наслідків є просвітницька 

робота та просування усвідомленого користування довгостроковим 

накопиченням зі страховим захистом договорів. Усвідомлення того, що 

страхування створить страховий захист життя та здоров’я матиме більшу 

емоційну мотивацію, аніж побудова бізнесу із «золотими вершками», що 

буде побудований на сумнівних схемах. Справедливі принципи, які 

першочергово були закладені у концепцію страхування життя, будуть давати 

відповідний економічний сенс, що у свою чергу показуватиме результат та 

вплив на економічний фон держави. 

Як зазначалося вище, страховики досі використовують схеми 

просування страхових послуг, які не враховують потреби значної кількості 

потенційних страхувальників, що націлені на інновацій. Звісно, 

першочергово варто влагодити традиційний механізм страхування життя, 

однак розкрити весь інвестиційний потенціал страхового продукту таким 

способом не вдасться. Протягом років незалежності України, громадяни 

чітко усвідомили необхідність формування диверсифікованого портфеля 

активів. Одним із джерел може стати альтернативні страхові послуги ринку 

страхування життя. Яскравим прикладом може слугувати сусідня держава 

Польща. У докризовий період вона забезпечувала основне зростання 

страхового ринку виключно за рахунок ULIP (Unit-linked Insurance Plans). 

Повна форма ULIP – це план страхування, пов’язаний з паями. Дана форма 

страхування пропонує подвійну вигоду: інвестиції для досягнення 
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довгострокових цілей і довічне покриття для фінансового особистісного 

захисту у випадку страхової події. Крім того, що unit-linked гарантують 

безпеку грошових вкладень та гарантують довічне фінансове покриття, вони 

також надають шанс отримати додаткові активи, інвестуючи свої гроші. Ця  

універсальність робить ULIP одним із найкращих способів вкладати гроші. 

Це вкотре підтверджує потенціал використання інноваційних продуктів у 

страхуванні. Проте, виникає пересторога зі сторони відсутності законодавчої 

підтримки впровадження таких інвестиційних продуктів. Тому варто 

налагодити механізм застосування інноваційних продуктів на всіх рівнях. 

Використання страхових продуктів на межі двох риків дозволить відкрити 

нові горизонти потенціалу страхового ринку, а також активізувати фондовий 

ринок України. 

Сьогодні провідні страхові компанії проводять постійний ґрунтований 

огляд стану ринку страхування та його тенденції. Зокрема, згідно з 

дослідженнями ринку та консалтинговою компанією IndustryARC, 

прогнозується, що до 2026 року ринок кіберстрахування, який відносно 

зароджується, перевищить 22,4 мільярда доларів при щорічному зростанні 

понад 25 відсотків у наступні п’ять років [31]. Це показує, що страхування не 

є застарілою галуззю, а постійно вдосконалюється та намагається відповідати 

на світові запити та корективи. Говорячи, про останнє, мається на увазі 

пандемія, що вплинула на більшість галузей та у багатьох здійснила 

докорінні зміни, що й наразі залишаються такими. Звісно, COVID-19, 

вплинув і на ринок страхування. Так, багато страховиків оперативно 

оцифрували роботу: базу клієнтів і агентів, цим назавжди відійшовши від 

традиційної моделі обслуговування віч-на-віч. 

Але в той час як галузь страхування життя загалом запропонувала 

низку інновацій, небагато страховиків поспішили системно впровадити 

інновації. Сьогодні нові очікування клієнтів, низькі процентні ставки та нові 

джерела конкуренції (такі як провідні технологічні компанії, страхові 

компанії та сторонній капітал) змушують страховиків застосовувати більш 
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систематичний підхід. Щоб інновації забезпечували стабільне зростання, 

вони мають бути вбудовані в модель зростання компанії та повністю 

інтегровані в усі організації, щоб підходити до викликів по-новому. Успішне 

отримання прибутку від інновацій є складним завданням для всієї компанії, і 

більшість страховиків ще не зламали усталений принцип роботи, принаймні 

не на постійній основі. 

Враховуючи те, що протягом останніх років в Україні спостерігається 

певна тенденція до зниження рівня проникнення страхування, найбільш 

очікуваним є відповідне зниження рівня використання фінансового 

потенціалу страхового ринку. Крім того, додатковою перешкодою для 

розвитку вітчизняного страхового ринку є війна та необхідність подолання її 

наслідків, які штучно створюються та будуть панувати на ринку ще певний 

період. Наразі можна виділити три основних проблеми, з якими 

зіштовхнеться Україна під час реконструкції своїх економічної системи. 

Саме їх можна вирішити за допомогою страхового ринку, зокрема 

страхування життя, звісно, враховуючи особливості його розвитку в Україні. 

1. Повільне економічне зростання було результатом значних державних 

соціальних видатків та високого рівня кредитних ризиків. Кредитні операції 

банківських установ є найбільш ризиковими у банківській діяльності. 

Страховики за винагороду можуть прийняти ризик смерті позичальника 

внаслідок нещасного випадку, ризик втрати працездатності та інші ризики, 

що не пов’язані із життям та здоров’ям особи. Тому важливо розширити 

умови та перелік ризиків, які можуть бути застраховані. Специфіка страхових 

і кредитних відносин не дозволяє об’єднати страхову та банківську 

діяльність (хоча банки можуть виконувати функцію страхового посередника, 

що передбачено вітчизняним законодавством), тому банківські установи 

потребуватимуть послуг страхові компанії. 

Вплив страхових компаній на банківське кредитування проявляється 

також через збільшення ресурсної бази комерційних банків, здебільшого за 

рахунок розміщення коштів на поточних та депозитних рахунках. А як 
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зазначено у попередніх розділах, страхування життя у більшій мірі виконує 

інвестиційну, заощадливу та кредитну функції. Це все напряму пов’язано із 

схожими банківськими послугами. Варто зазначити, що розподіл діяльності 

страховиків в банківських установах має бути узгоджено з необхідністю 

диверсифікації інвестицій, їх безпеки та прибутковості, нормативних вимог 

щодо них можуть бути переглянуті відповідно до пріоритетів післявійськової 

реконструкції. Також важливим фактором є те, що страхові компанії також 

можуть вкладати кошти в цінні папери, випущені комерційними банками, що 

також позитивно впливає на можливості кредитування економіки. 

2. Неврегульованість питання виконання зобов’язань страховими 

компаніями в умовах війни та після її завершення. У перші роки після 

завершення військових дій завжди існує ймовірність повторення військового 

конфлікту. Тому необхідно чітко окреслити наслідки такої події для сторін 

договору страхування, оскільки такі ситуації, що виникли через страхові 

події на тимчасово непідконтрольних територіях України, негативно 

вплинули на рівень довіри як у страхувальника, так і страховій установі в 

цілому в складних умовах соціально-економічних змін. 

З огляду на це, в майбутньому поствоєнний період в Україні ймовірний 

розвиток спеціальних страхових продуктів, орієнтованих на клієнтів з 

території, що постраждала від конфлікту, а також внутрішньо переміщених 

осіб, що також передбачатиме порядок виконання зобов'язань у разі 

повторення бойових дій, зокрема, за такими видами страхування: 

страхування життя, страхування на випадок втрати дієздатності й 

працездатності, а також ризикові страхування майна, страхування кредитів 

(включаючи відповідальність позичальника за неповерненими кредитами) 

тощо. Крім того, можна очікувати появи продуктів від інших небанківських 

установ, які враховуватимуть фактор військового конфлікту. 

3. Швидке зростання фінансових потреб системи охорони здоров'я. У 

інших країнах після закінчення війни одним із головних пріоритетів 

державної політики стала охорона здоров'я. Це пов’язано з необхідністю 
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ефективного використання бюджетних коштів на лікування та реабілітацію 

учасників бойових дій та цивільних осіб, які отримали поранення. 

Враховуючи минулий досвід, за даними Державної служби у справах 

ветеранів війни та учасників АТО, станом на 01.07.2019 статус учасника 

бойових дій отримали 369 451 особа, які брали участь в антитерористичній 

операції [32], кожен потребуватиме якісного щорічного лікування, що 

обов’язково призведе до зростання фінансових потреб системи охорони 

здоров’я. Наразі через наступ росії, значною мірою постраждало і велика 

кількість цивільного населення. Держава у післявоєнний період у більшій 

мірі буде сконцентрована на відновленні критичної інфраструктурі, а тому 

питанням життя й здоров’я частково перейме страховий сектор. 

Відповідно до Концепції реформування системи фінансування охорони 

здоров’я в Україні, прийнятої у 2016 році, передбачено, що основним 

джерелом фінансування системи охорони здоров’я будуть державні податки, 

сплачені до державного бюджету, хоча, враховуючи існуючі тенденції, цих 

витрат може бути недостатньо. Одним із засобів вирішення цієї проблеми є 

проведення обов’язкового медичного страхування. Як свідчить досвід Грузії,  

посилення ролі страхових компаній у фінансуванні охорони здоров’я дало 

більший ефект порівняно з прямими неофіційними виплатами на користь 

лікарів і медичних установ. Об’єктивну необхідність посилення ролі 

страхових компаній у фінансуванні охорони здоров’я в Україні підтверджує 

розвиток добровільного медичного страхування протягом останніх років 

року. Виокремлення діяльності комерційних страхових компаній, а також 

партнерства взаємного страхування є однією з умов ефективного 

використання потенціалу небанківських фінансових установ для вирішення 

проблем фінансування охорони здоров’я. 

У довгостроковій перспективі, враховуючи динаміку розвитку 

медичного страхування та форми співпраці страхових компаній між собою, 

можливе створення єдиного реєстру застрахованих осіб за договорами 

страхування. Мета його створення схожа із завданням Кредитного реєстру 
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Національного банку України – систематизація даних клієнтів, в даному 

випадку тих, хто користується послугами медичного страхування. Доступ до 

такої інформації сприятиме більш глибокій оцінці ризиків, що підлягають 

страхуванню, а також адекватному формуванню відповідних резервів і 

підвищенню платоспроможності компаній. Для фактичного функціонування, 

значна увага повинна приділятися значній конфіденційності застрахованої 

особи. Це дозволить мінімізувати рівень втручання в особисте життя і 

підвищити ефективність застосування страхових вкладів для безпеки 

здоров’я. Після завершення медичної реформи страхові компанії, які 

пропонують послуги медичного страхування, порівняно з іншими 

страховиками, також потребуватимуть значно більшої уваги з боку 

державних органів як особливий суб’єкт соціального інтересу, і за певних 

умов можуть розглядатися також як системно важлива фінансова установа. 

З метою мінімізації ризиків фінансової системи перспективним 

питанням є посилення положення про медичне страхування як виключний 

вид діяльності, що передбачатиме створення спеціалізованих страховиків, а 

також особливі вимоги до їхнього капіталу, напрямки інвестування та 

управління витратами, зокрема, необхідність включення до складу органів 

управління спеціалістів медичної та суміжних галузей. 

Відповідно до цього можна розробити певний перспективний план, що 

буде містити пропозиції вирішення вищеописаних проблематик у 

післявоєнний період: 

- удосконалення системи управління учасниками страхового ринку, 

зокрема страхування житя, яка має передбачати не лише чіткий розподіл 

повноважень та відповідальності, а й підвищення вимог до керівників та 

засновників та вдосконалення механізму управління ризиками. Можна 

передбачити нормативні вимоги щодо мінімальної кількості незалежних 

директорів у наглядових радах страховиків (такий запит є в банківській 

сфері), що може забезпечити баланс інтересів власників, держави, 
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страховиків та іншим зацікавленим сторонам і не допускати зловживання з 

боку керівництва компанії. 

- популяризація вивчення фінансової грамотності. Незважаючи на те, 

що українці є однією із найбільш освічених націй з вищою освітою, протягом 

останніх років часто спостерігається маніпуляція громадською думкою, 

шахрайські дії представників ринку та поява фінансових пірамід. 

Започатковані зараз зміни в системі освіти можуть позитивно вплинути на 

рівень фінансової грамотності, традиції та культуру користування 

фінансовими послугами в майбутньому. Однак ж ймовірність, що цими 

фінансовими знаннями, ймовірно, не скористається доросла частина 

населення, яка наразі створює основний обсяг господарюючих суб’єктів і 

схожа ситуація залишаться такою ж у найближчі роки. 

- зміна підходів до регулювання діяльності страхових компаній, що має 

включати не лише консолідований підхід до регулювання та нагляду з боку 

органів управління, а й посилення ролі саморегульованих організацій. Крім 

того, враховуючи сьооденні тенденції до збільшення концентрації страхового 

ринку у відповідь на посилення вимог до страховиків життя, важливим є 

визначення критеріїв страхових компаній залежно від кількості клієнтів, 

обсягів активів. зобов'язань та інших параметрів, оцінку впливу розвитку 

відповідного сегмента ринків і фінансової системи в цілому, виходячи з чого 

слід розробити спеціальні вимоги до їх діяльності та можливі інструменти 

державної підтримки. Крім того, може виникнути об’єктивна необхідність у 

створенні гарантійних фондів виконання зобов’язань у частині страхових 

виплат (відшкодування), зокрема у досліджуваній сфері страхування життя. 

Окресливши всі перешкоди розкриття потенціалу та проблем, які є на 

часі функціонування ринку страхування життя, можна виділити основні 

вектори потенціалу розвитку страхового ринку життя. Спершу важливим є 

окреслення законодавчих змін, які позитивно вплинули на страхування 

життя, а саме у розрізі накопичувального пенсійного страхування життя. 

Податковий кодекс України раніше мав певний механізм на виплату по 
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дожиттю, яка відлякувала страхувальників, а від так і зменшувала попит на 

даний продукт. Мова йде про спосіб виплати, коли вже з суми утрималися всі 

податкові зобов’язання, додатково вимагалася сплата податку на доходи 

фізичних осіб. Даний механізм ставив під питання весь економічний сенс 

накопичувального страхування життя. Наразі, ПКУ при оподаткуванні 

страхової виплати передбачає лише різниці сплачених платежів та виплати, 

що наближає продукти страхування життя в інвестиційній складовій до 

стійких фінансових інструментів. Крім того, враховуючи можливість 

формування інвестиційного доходу за рахунок більш прибуткових 

інструментів, продукти страхування життя в недалекій перспективі можуть 

мати більший попит ніж банківські депозити. Також в ПКУ враховані 

інтереси деяких груп страхувальників. А саме 0 ставка оподаткування виплат 

по дожиттю довгострокових договорів страхування життя для резидентів віку 

понад 70 років або тих, що не досягли повноліття. Це допоможе активізувати 

зацікавленість пенсійних та дитячих накопичувальних продуктів, що у свою 

чергу позбавить додаткових витрат держави на забезпечення цих видів 

населення. 

Говорячи про фізичних осіб поважного віку та страхування життя, 

варто оглянути тему пенсійної реформи України та її перспективу. Пенсійна 

реформа, що тривала, повільно але впевнено призвела до практичного краху 

солідарної системи, економічний сенс якої морально застарів. Перші активні 

кроки пенсійної реформи передбачали банальне скорочення та обмеження 

пенсійних виплат, яке відповідно вдарило по населенню пенсійного та 

передпенсійного віку. Даний результат мав призвести до формування 

усвідомлення нового покоління необхідності самостійно формувати 

накопичення для забезпечення фінансової стабільності при виході на пенсію.  

У такій ситуації пенсійні програми компаній зі страхування життя є якісною 

альтернативою. Якщо на момент запуску 2-3 рівня пенсійної реформи 

Компанії зі страхування життя зможуть бути покриття Фондом гарантування, 
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то вони зможуть активно включитися у процес реалізації ефективної системи 

пенсійного забезпечення в Україні. 

Спільна праця банків та страхових компаній для подолання криз у 

фінансовому секторі, допомогла знайти шляхи взаєморозуміння цих двох 

потужних гравців у економічній системі. Відносини та сприйняття один 

одного банком і страхової компанії почало зміняться. Насамперед, банки 

нарешті почали розуміти ефективність та необхідність застосування 

страхування життя не лише як елементу формування ефективної ставки, а й 

як повноцінний інструмент стратегічно зваженого політика ризик- 

менеджменту в банку. В етапі застою кредитування багато банків робили 

спроби використання крос-продажів для отримання альтернативної 

прибутковості та завантаження персоналу. У результаті банки почали краще 

розуміти аспекти страхування життя. 

Отже, для страхового ринку, згідно карти ризиків, пріоритетними є: 

підвищення експертності у розрізі управління даними та збереження 

конфіденційності страхувальників; екологічний вплив середовища на життя й 

здоров’я людини; оновлення моделей пенсійного забезпечення й охорони 

здоров’я; підвищення кібербезпеки при оцифровуванні даних; інтеграція 

нових технологій. Основною причиною стримування ринку страхування 

життя в Україні є недовіра громадян до галузі. Також важливими причинами 

є відсутність спеціалізованої ринкової інформації для страхування та 

недостатність вільних коштів у населення. Вирішення даних проблем можна 

досягти шляхом введення ряду комплексних заходів, а саме: покращення 

рівня фінансової грамотності, огляд та імплементування успішних кейсів 

запровадження страхування життя у інших країнах, впроваджувати на ринку 

паралельно основні аспекти функціонування страхового ринку з 

інноваційними продуктами. 
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3.2. Імплементація зарубіжного досвіду страхування життя у 

сучасні реалії українського ринку страхування 

 
Глобалізація стала каталізатором не лише уніфікації економічно- 

торгівельних процесів, а й дала новий поштовх до аналізу всіх сфер 

господарювання тієї чи іншої країни. У цьому основною перевагою є те, що 

країни, які мають намір покращити ту чи іншу галузь, можуть провести 

аналіз світових трендів та сформувати стратегію розвитку, орієнтуючися та 

особливості власної держави. Для України, як країни з економікою, що 

розвивається, надзвичайно важливо оглядати тренди та специфіки 

функціонування певних ринків, зокрема у даному випадку, ринку 

страхування життя. Для повного аналізу варто оглянути зарубіжний досвід 

усіх частин світу. Зокрема, при згадці про страхування життя, першим на 

думку спадає ринок Сполучених Штатів Америки. 

Загалом ринок страхування у США є одним із провідних та розвинених 

у світі. Це пов’язано із великою кількістю факторів, зокрема через його 

довгий період становлення, обов’язковість life-страхування та 

диверсифікацію по штатам, враховуючи особливості кожного, а від так 

підлаштування під потреби кожного округу. Хоча в США відсутній єдиний 

федеральний закон про страхування, який би здійснював нагляд за страховою 

діяльністю, саме там банківська та страхова системи дуже стабільні, страхові 

фірми дорожать своєю репутацією, а тому вважаються еталоном для багатьох 

інших країн. До прикладу, страхова компанія New York Life на ринку вже 

понад 175 років і здобула собі в галузі страхування репутацію нарівні з 

Microsoft та Apple у сфері технологій. Специфічною особливістю 

американського страхового ринку є відсутність єдиної для державної системи 

страхування. Кожний штат має власне страхове законодавство. При цьому, 

страхові організації мають широкі повноваження в розробці власної 

страхової політики, визначенні розмірів платежів, практики їх відрахування і 

відшкодування збитків [33]. 
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В Штатах є окрема культура використання страхування життя. До 

прикладу, американці досить часто оформлюють подвійний договір 

страхування життя, а саме: Term Life Insurance – для того, щоб почуватися у 

безпеці на випадок непередбачених обставин; та Whole Life Insurance – для 

накопичення, оскільки відсоткова ставка є вищою, ніж, наприклад, при 

відкритті накопичувального рахунку у банку. Whole Life Insurance відмінно 

підходить для акумуляції додаткових коштів, які можна використовувати на 

погашення платежів з іпотеки, навчання дітей у коледжі, на додаток до пенсії 

і тому подібне. Страхові виплати не оподатковуються, навіть якщо сягають 

кількох мільйонів доларів. Подвійне страхування допоможе створити 

відповідну фінансову подушку не лише особисто, а й у випадку 

непередбачуваних подій. 

Наступною частиною світу для аналізу ринку страхування життя є 

Європа. Саме на специфіку господарювання деяких європейських країн, 

аналітики часто посилаються, говорячи про український потенціал. Бачення 

європейського страхування життя є досить цікавим. Європейська індустрія 

страхування життя є основою європейської заощаджень та пенсійного 

забезпечення, станом на 2016 рік її активи становили 6 трильйонів євро. 

Проте досліджувана галузь наближається до розділення поглядів, щодо 

подальшого розвитку галузі. Враховуючи традиційну залежність компаній зі 

страхування життя від інвестицій з фіксованим доходом, майже два 

десятиліття низьких процентних ставок негативно вплинули на прибуток. 

На європейському ринку глобальна індустрія страхування життя 

повинна адаптуватися, щоб захопити ринки. Дане пристосування передбачає 

реагування на зміну обставин щодо пенсійного забезпечення та охорони 

здоров’я. Розробка та реалізація цього бачення вимагатиме від страховиків 

вийти за межі тактичних кроків у розповсюдженні, операційних моделях і 

продуктах, щоб слідувати загальним тенденціям на страховому ринку життя. 

Наразі страховики життя на європейському ринку активно 

впроваджують інновації навколо пропозиції клієнтів. Страховики, які 
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реагують на авангард, мають величезну перевагу у виході на масовий і 

середній ринки страхування життя та перевершують своїх конкурентів. 

На всіх основних європейських ринках страхування життя є наріжним 

інструментом для довгострокових заощаджень серед різних забезпечених 

груп клієнтів. Однак попит на довгострокові заощадження зростає і все 

більше просочується до масового ринку. Основним каталізатором цього 

зростаючого попиту є те, що люди живуть довше: глобальний рівень 

смертності падає, а середня тривалість життя продовжує зростати. Тим часом 

абсолютне зростання кількості пенсіонерів не компенсується високою 

народжуваністю. Тому більшість західних країн зіштовуються із проецсами 

старіння населення. Дане додаткове навантаження на європейські країни 

змусило більшість урядів скоротити пенсійне забезпечення. 

Щоб допомогти європейським пенсіонерам фінансово забезпечити себе 

у подальшому, Європейська комісія та Європейське управління страхування 

та професійних пенсій (EIOPA) наполягали на створенні продукту 

пан’європейської персональної пенсії (PEPP), який мав би значний ефект про 

галузь страхування життя. Даний продукт розглядається як добровільна 

персональна пенсійна схема, яка пропонує громадянам ЄС нову можливість 

заощаджувати на пенсію. Пенсійна схема PEPP є доповненням до існуючих 

національних пенсійних режимів [34]. 

Окрім відмови від пенсійного забезпечення, європейські держави також 

ретельно зважують державні витрати на охорону здоров’я. Це поєднання 

зниження пенсій і незначних державних витрат на охорону здоров’я змушує 

більше європейців шукати додаткові або альтернативні пенсійні фонди. 

Такий збіг обставин створює величезний попит на захищені заощаджувальні 

продукти серед масового ринку. Цей потужний попит клієнтів може здатися 

благом для страховиків життя, які мають хороші позиції, щоб захопити свою 

частку масового та середнього ринків. Проте вже деякий час європейські 

страховики також стикаються з кількома фундаментальними проблемами, 

кожна з яких гальмує зростання. Перша за все це низька прибутковість 
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інвестицій. Низькі процентні ставки продовжують створювати величезне 

навантаження на баланси страховиків життя, оскільки дохід від інвестицій 

зменшується. Наступною, більш соціальною проблемою є підвищення 

очікувань клієнтів. Планка якості обслуговування та доступності каналів 

різко піднялася завдяки інноваційним цифровим програвачам на арені B2C. 

Європейські клієнти, як і клієнти на інших розвинутих ринках та ринках, що 

розвиваються, тиснуть на страховиків життя, щоб забезпечити клієнтський 

досвід на вищому рівні, що вимагає управління змінами, інвестицій та 

трансформації. 

Подолання цих та деяких інших проблем страхування життя може 

сприяти відновленню прибуткового зростання європейської галузі 

страхування життя, а від так і можливість запозичити дані способи 

покращення на український ринок. Одним із напрямів покращення, що вже 

активно діє у Європі є запровадження комплексного підходу до страхування 

життя, беручи до уваги всі зацікавлені сегменти клієнтів. Страховики все ще 

мають багато варіантів підвищення ефективності свого існуючого бізнесу.  

Запровадження ощадливих операцій і капітальний ремонт застарілих ІТ- 

систем є хорошим прикладом цього. У світовій практиці вже підтверджена 

величезна економія коштів за рахунок оцифрування існуючих інтенсивних 

процесів і спрощення страхових продуктів як для нового бізнесу, так і для 

існуючого. Індустрія страхування життя й надалі відіграватиме важливу роль 

у європейській економіці. Страховики, що адаптуються, будуть готові 

розвиватися та охоплювати ринок, незалежно від їхнього поточного 

становища на ринку. 

Якщо говорити про пряму імплементацію досвіду європейського 

регіону у галузі страхування життя, то важливо відмітити, що це можливо, 

лише при уніфікації законодавства. До війни в Україні часто звучала фраза 

про регуляторне наближення ринків, а від так і розширення галузей впливу й 

діяльності. В Європейському Союзі наразі такими регуляторами на 

страховому ринку виступають Друга директива з платоспроможності 
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страхових та пере страхових компаній (Solvency II) та Міжнародна асоціація 

органів страхового нагляду (International Association of Insurance Supervisors). 

Реалізація вимог зокрема Solvency II може призвести до зростання 

попиту на угоди, що передбачають спрощені вимоги до обсягу капіталу для 

страхових компаній із більш високим рівнем платоспроможності. Однак, 

запізніле впровадження цих вимог зменшує затребуваність таких продуктів 

на ринку [35]. 

Наступним регіоном для аналізу є Азіатсько-Тихоокеанський. Він є 

дещо незвичним, коли мова йде про запозичення певного досвіду 

страхування життя для українських реалій. Однак, є деякі цікаві аспекти, що 

можуть допомогти розвиватися українській галузі страхування життя. 

Населення Азіатсько-Тихоокеанського регіону швидко зростає, а також 

попит на засоби захисту. У середовищі швидкого зростання, яким є ринок 

страхування життя та пенсійного забезпечення, страховики повинні 

переконатися, що вони повністю розуміють своїх клієнтів, щоб повною 

мірою скористатися наявними для них можливостями. Крім того, що 

населення стає більшим, воно також стає старшим, дорослішим і 

заможнішим у всьому регіоні – навіть якщо воно не старіє так сильно, як у 

Європі чи США. Особливо швидко в регіоні зростає розмір середнього класу. 

Дійсно, велика частина глобального зростання преміальних надходжень 

відбувається за рахунок Азіатсько-Тихоокеанського регіону, причому 

протягом останніх кількох десятиліть Китай сприяв цьому зростанню. У 

майбутньому очікується, що Індонезія також стане великим рушієм 

зростання. 

Однак одним із факторів, який може діяти як обмежувач зростання в 

регіоні, є тиск на зниження процентних ставок у всьому світі, а також велика 

залежність від каналів дистрибуції агентів, які займають більшу частку 

продажів у галузі страхуванні життя. Японський ринок вже кілька років має 

справу з таким середовищем. Протягом останніх кількох років на ринку 

спостерігалося зниження продажів, головним чином через менш розвинений 
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цифровий канал продажів, особливо після локдауну, спричиненого 

пандемією Covid-19. Щоб уникнути подібних збоїв у майбутньому, уряд 

Японії вжив заходів, зокрема заснував Цифрове агентство у другій половині 

2021 року, яке підтримуватиме страховиків життя у зменшенні їхньої 

залежності від традиційних каналів продажу та переході до цифрової 

дистрибуції [36]. 

У такому різноманітному регіоні кожен ринок відрізняється, але 

наявність такого великого населення створює великий потенціал ринку, коли 

страхування життя та пенсії стануть більш поширеним продуктом серед 

населення. Це робить регіон першочерговою ціллю для страховиків життя, 

які прагнуть розвивати свої пропозиції та розвивати свій бізнес. Наразі на 

багатьох ринках Азіатсько-Тихоокеанського регіону домінують агентські 

канали, коли йдеться про розподіл. Оскільки ринки починають рости та 

розвиватися, страховикам потрібно буде ширше використовувати методи 

багатоканального розповсюдження для обслуговування своїх клієнтів. 

У Китаї великі гравці активно намагаються відійти від агентської 

моделі. Вони зрозуміли, що в той час як старші агенти мають мережу 

клієнтів, які хочуть купувати через них, молоді клієнти починають шукати 

більш цифрові способи придбання страхування. Опір клієнтів, особливо 

серед старших поколінь, був проблемою, яка перешкоджала цим змінам у 

минулому, але COVID-19 може стати кроком, необхідним для цього. У 

деяких країнах, зокрема в Китаї, пандемія спонукала регулюючі органи 

доручити компаніям зі страхування життя збільшити доступність і покриття 

своїх полісів, підвищивши обізнаність і попит. 

Оскільки ринок страхування починає розвиватися, багато урядів 

сподіваються, що приватний сектор візьме на себе більший тягар 

фінансування пенсій і усунення прогалин у страхуванні. Це також, імовірно, 

збільшить відхід від агентського каналу. У Гонконзі, наприклад, регулятори 

вже працюють над підвищенням прозорості. Страхові компанії зобов’язали 

розкривати інформацію про комісії та інші платежі, включені в процес 
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продажу. Це означає, що страховики повинні бути активними у розвитку 

відносин з урядами та їх регуляторами. 

Наступним до огляду є також не традиційний ринок страхування 

життя, а саме африканський. Здавалося б, що Африка стереотипно не має 

добре розвиненого ринку страхування, однак прослідковується стійке 

економічне зростання в більшості країн даного регіону у поєднанні з 

переважно нерозвиненим сектором страхування. Сучасні спеціалісти 

позиціонують африканський континент як другий за темпами розвитку 

страхування регіон у світі. До наслідків COVID-19 очікувалося, що 

страховий ринок зростатиме зі зведеними річними темпами зростання 

(CAGR) у 7 відсотків на рік між 2020 і 2025 роками, що майже вдвічі 

швидше, ніж у Північній Америці, більш ніж утричі швидше, ніж у Європі, і 

краще, ніж в Азії на 6 відсотків [37]. 

Пандемія суттєво вплинула як на життя, так і на формування засобів до 

існування, а тому споживачі були змушені скорочувати власні витрати, 

включно зі страхуванням, що дещо уповільнило очікуваний зріст галузі. 

Страхова галузь Африки оцінюється приблизно в 68 мільярдів доларів США 

за GWP і є восьмою за розміром у світі, хоча вона нерівномірно розподілена 

по всьому континенту. Ринки відрізняються один від одного з точки зору 

розміру, складу, зростання та ступеня консолідації. Рівень проникнення 

страхування в Африці вдвічі нижчий за середньосвітовий показник, 

виміряний у відсотках від ВВП, а премії на душу населення в 11 разів нижчі,  

ніж у середньому по світу [38]. 

Елементами, над якими варто задуматися українському рикну 

страхування життя, які наразі діють на африканському є: 

- Стимулювання зростання через структурну реформу. У Африці зріст 

страхового ринку був спричинений лібералізацією та дерегуляцією ринку, 

застосуванням обов’язкового страхування, розширенням доступу через 

ширшу дистрибуцію, державно-приватні партнерства та регулюванням для 

підтримки інновацій та доступу, що зміцнили довіру споживачів і розвинули 
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стійкіші страхові індустрії з кращим рівнем захисту населення. Наприклад, 

Закон про пенсійну реформу 2014 року в Нігерії приніс користь як 

споживачам, так і страховій галузі, що призвело до 70-відсоткового 

зростання продажів пенсійних продуктів у цій країні між 2012 і 2017 роками. 

В Індії дерегуляція державної монополії відкрила ринок для приватних 

гравців, а також для іноземних інвестицій. 

- Збільшення доступу завдяки цифровим інноваціям і більш широкому 

розповсюдженню. Не беручи до уваги загальну тенденцію до оцифрування 

всього масиву даних, африканські страховики приділили неабияку увагу до 

інновацій у своїй галузі. Мова йде не лише про страхування життя, а й про 

загальний страховий ринок. Наприклад, Naked, повністю цифровий гравець, 

що спеціалізується на страхуванні автотранспорту та житла в Південній 

Африці, запровадив продукту CoverPause, що дозволяє клієнтам зменшувати 

премії за дні, коли вони не були за кермом. Pineapple, яка пропонує 

комплексне особисте страхування, стала піонером децентралізованої 

цифрової та масштабованої моделі, заснованої на одноранговому 

кредитуванні. Серед інших нововведень його модель дозволяє клієнтам 

завантажувати фотографії товарів, які вони хочуть застрахувати, на основі 

кожного товару, а розпізнавання зображень використовується для надання 

пропозиції протягом 60 секунд. 

- Використання регуляторного нагляду для досягнення консолідації на 

страховому ринку життя. Декілька африканських урядів посилюють 

нормативні вимоги та вимоги до капіталу страхових компаній, щоб 

забезпечити їх платоспроможність і стійкість. Очікується, що це допоможе 

створити сильніші та більші компанії, а також сприятиме створенню робочих 

місць і розвитку потенціалу в галузі. 

Наприклад, Національна комісія зі страхування (NAICOM), яка 

регулює галузь у Нігерії, підвищила вимоги до мінімального капіталу для 

всіх страхових і перестрахових компаній у травні 2019 року. Метою цих 

реформ є зміцнення сектора та уможливлення появи більш солідних гравців 
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на ринку. У Тунісі було впроваджено новий кодекс страхування, який надає 

Комітету загального страхування (CGA) більші державні повноваження, 

забезпечуючи краще управління страховими компаніями та модернізуючи 

законодавчу базу для страхування життя, серед іншого. 

Оглянувши особливості функціонування ринку страхування життя у 

кожній із частин світу та виділивши деякі аспекти, які теоретично можуть 

бути застосовані у наших реаліях, можна окреслити системні дії для 

покращення ринку страхування життя в Україні. Такими напрямами є: 

- популяризація та обов’язковість страхування життя серед українців, 

як у США. Пропаганда комплексного подвійного страхування життя, що 

включатиме в себе термінове страхування життя та по життєве. Така система 

подвійного страхування допоможе розкрити потенціал галузі та використати 

її блага особисто й для допомоги близьким; 

- скорочення прямих державних соціальних видатків на пенсії та 

охорону здоров’я, що було здійснено в країнах Європи. В Українських 

реаліях, де люди при збільшені віку життя, в повній мірі залежать від 

держави, не маючи при цьому додаткової фінансової подушки, не 

пов’язується із концепцією страхування життя. При проведені пенсійної 

реформи, надзвичайно важливо перекласти деяку частину зони відповідності 

на страхові компанії, як це вже майже впровадили європейці. Також цікавим 

дослідом є створення продукту пан’європейської персональної пенсії (PEPP), 

що є доповненням до решти пенсійних підходів. Він має на меті створити 

умови заощаджування пенсії, що допоможе громадянами стати менш 

залежними безпосередньо від держави; 

- український ринок страхування життя також може використати 

певний досвід Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а саме, нормативна 

підтримка страховиків та більш відкритий огляд діяльності страхових 

компаній, що допоможе подолати одну із основних проблем українського 

ринку – недовіра до галузі страхування зі сторони населення; 
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- Африканський ринок страхування життя у деякій мірі схожий на 

український, а саме початком становлення та потенціалом. Покращити 

процес зростання через структурну реформу, Збільшення доступу завдяки 

цифровим інноваціям і більш широкому розповсюдженню; Використання 

регуляторного нагляду для досягнення консолідації на страховому ринку 

життя. 

Отже, кожна із частин світу притаманні основоположні засади 

страхування життя. Проте, задля ефективного його функціонування, 

страховики кожної частини світу коригували власну роботу згідно реалій 

локального ринку. Саме індивідуальний підхід дає віддачу в якості 

успішного функціонування у кожній із країн світу. Важливо орієнтуватися в 

трендах та ситуаціях загалом на ринку страхування. Постійний аналіз даних 

особливостей може дати поштовх до розвитку вітчизняного страхування. 

Зокрема, було виділено основні особливості успішного функціонування 

страхування життя та теоретично перенесено на українські реалії. 

 
3.3. Напрями підвищення ефективності компаній зі страхування 

життя (на прикладі ПрАТ «МетЛайф») 

 
Як зазначалося у попередніх розділах, страхування життя в Україна 

наразі знаходиться у складних умовах. Більшість із проблем, що виникають в 

процесі діяльності, можна якщо не повністю викорінити, то хоча б 

мінімізувати їх вплив. Для цього потрібно створити певну стратегію, яка 

буде дієвою на українському та зможе забезпечити виконання 

основоположних цілей  страхування. 

Для розробки стратегії розвитку страховиків життя України, спершу 

потрібно додатковий раз окреслити основні завдання, що стоять у загалом 

перед ринком страхування. Основними з них є: 

- зміна сприйняття й стереотипності страхування життя; 
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- оздоровлення економічної системи задля створення сприятливих умов 

розкриття потенціалу страхування життя; 

- максимальна прозорість інституційно-спроможного державного 

регулювання за страховиками; 

- створення додаткових гарантій щодо дотримання прав 

страхувальників; 

- популяризація страхових послуг життя; 

- уніфікація страхового законодавства до світових норм; 

- впровадження страхування життя в розрізі пенсійної реформи. 

Перешкоди, що поставатимуть перед страховими компаніями життя, 

зокрема, перед ПрАТ «МетЛайф» як лідера у галузі, повинні бути вирішені 

на початкових етапах, аби не провокувати інших та допомагати галузі у 

розвитку. Такий підхід до вирішення проблем є справедливим у тому 

випадку, коли створені відповідні макроумови, мається на увазі законодавча 

підтримка. 

Якщо розглядати страхування як пріоритетну галузь для розвитку, то 

саме вона може слугувати вагомим соціально-економічним важелем, а від так 

і контролювати певний сектор економіки. Розвитку страхування життя 

сприятимуть: 

- впровадження «лікнепів» серед страхувальників, де ключовим 

положенням має стати окреслення страхування життя як одного із головних 

фінансовим інструментом заощаджень; 

- поширення на законодавчому рівні обов’язковості страхування життя, 

а від так і розширення списку обов’язкових професій; 

- в умовах війни, варто впровадити обов’язкове страхування для 

військовослужбовців, військових медпрацівників, волонтерів і т.п. 

- розширення переліку страхових ризиків, які може покрити 

страхування життя; 

- модернізувати процес укладання договору онлайн; 
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- популяризація послуг із страхування життя на вигідних умовах і з 

вказанням всіх його переваг. 

Якщо оглядати більш загальний приклад, а саме ПрАт «МетЛайф», то 

маючи відповідні дані, можна розробити стратегічну модель вдосконалення 

діяльності страховика. Для початку, варто означити один надзвичайно 

важливий аспект, а саме залежність ефективності компанії від двох площин. 

З однієї сторони виступають клієнтська база, яка сплачує премії, а від 

так і залучає кошти у галузь. Ефективність у даному випадку 

характеризується кількістю укладених договорів. Для досягнення цього варто 

збільшити обсяг інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення та 

підвищення їхнього рівня фінансової грамотності. Це допоможе, як зазначено 

вище, підвищити обсяг коштів на ринку. Також важливим аспектом 

покращення даної площини є впровадження ефективної маркетингової 

стратегії, що безпосередньо буде проводити як роз’яснювальні роботи, так і 

підшуковувати нових клієнтів. 

З другої сторони – ефективність страховиків забезпечується контролем 

зі сторони Національного банку України, який кожного кварталу вимагає 

підготовку відповідної звітності по дотриманню вимог фінансової стійкості.  

Такий крок допоможе на постійній основі здійснювати регулятором своїх 

обов’язків, а також максимально відкрити діяльність страховика, щоб 

підвищити довіру зі сторони споживачів. 

Враховуючи дані особливості, деякі теоретичні й практичні аспекти 

функціонування ринку страхування в сучасних умовах, а також успішний 

зарубіжний досвіт, можна розробити стратегію підвищення ефективності 

страхової компанії життя. Дана стратегія є максимально уніфікованою, хоч і 

базувалася на результатах діяльності ПрАТ «МетЛайф», проте варто 

відзначити, що для її впровадження варто провести додатковий ґрунтовний 

аналіз, щоб при потребі скоригувати її на локальні або ж інші чинники. 

За оцінками окремих експертів, в Україні лише третина коштів ринку 

страхування життя працює на економіку України, а решта коштів створює 
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тіньовий капітал. Тому на даному історичному етапі розвитку страхового 

ринку України гостро стоїть проблема повернення довіри до страхової галузі, 

створення таких умов, за яких страховим компаніям буде невигідно 

займатися псевдострахуванням. Цю проблему можна вирішити лише 

комплексною системою заходів, серед яких головна роль відводиться 

посиленню нагляду за страховою діяльністю, змінами законодавства, в тому 

числі і податкового [39]. 

Напрямами оптимізації та підвищення ефективності страхових 

компаній життя є: 

- впровадження політики андерайтингу, адже спершу потрібно 

окреслити спектр дій, обмеження, перспективи тощо. 

- розширення послуг зі страхування життя, що може залучити більшу 

кількість клієнтів; 

- опрацювання політики врегулювання процесу нарахування й сплати 

страхових виплат, а саме пошук компромісу між бажаннями страхувальника 

одержати якомога більшу виплату та страховика – мінімізувати витрати; 

- оперативна реакція на світові тенденції й інновації у страхуванні; 

- розвиток та підтримка фінансової культури населення. 

Враховуючи сучасні реалії функціонування ринку страхування, 

проблеми й перешкоди, з якими зіштовхуються страховики зараз, заходи, що 

описані вище у стратегічній моделі підвищення ефективності ПрАТ 

«МетЛайф», можуть слугувати базою для досягнення як першочергових 

цілей так і супутніх. 

Отже,   комплексний підхід, який буде характеризувати не лише ринок, 

а й власне страховика зі всіх сторони допоможе покращити ефективність 

діяльності та підвищити конкурентоспроможність. Розвиток ринку залежить 

від багатьох чинників, зокрема кількості укладених договорів, аналізу ринку 

як світового, так і українського, підвищення конкурентоспроможності 

страховиків, розширення кількості страхових послуг та ін. 
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ВИСНОВКИ 

 
 

Страхування є однією із найбільш перспективних та прогресивних 

галузей на ринку небанківських фінансових установ. Загалом все 

страхування розділяється та дві групи: страхування життя та страхування, що 

відмінне від страхування життя. Перше, у свою чергу, виникає при укладанні 

договору між страховою компанією (страховиком) та фізичною/юридичною 

особою (страхувальником). Всі договори страхування життя класифікуються 

за: наявністю нагромаджувальної складової, порядком нарахування 

інвестиційного доходу, особами, на яких поширюється страхове покриття. 

Страхування життя виконує декілька функцій, основними з них є: ризикова, 

створення страхових резервів, превентивна, інвестиційна, заощаджувальна та 

кредитна. У світовій практиці страхування життя розділяють на дві групи – 

капітальне та рентове. 

Для галузі страхування життя притаманні наступні принципи: 

дисконтування, участь у прибутку страхової компанії, прозорість 

страхування життя, викуп страхового договору, наявність страхового 

інтересу. Для покращення роботи страховики впроваджують певну стратегію 

успішної діяльності, однак вона, у свою чергу, будується в залежності від 

бізнес-моделі, яку використовує страховик. Розрізняють чотири види бізнес- 

моделей: універсальна, роздрібна, корпоративна та кептивна. 

Характеристиками їх розділення виступають клієнти й договори, продукти 

(продуктові лінії) та канали збуту й комунікація з клієнтом. 

Аналіз ринку страхування життя надав наступний результат: протягом 

досліджуваного періоду, а саме 2017-2022 рр., кількість страхових компаній 

щоразу зменшувалася. Якщо аналізувати обсяги надходжень страхових 

премій, що є важливим показником, можна стверджувати, що вони зростали, 

що є позитивною тенденцією. Обсяг страхових виплат, залишався приблизно 

за одному рівні. Український ринок страхових компаній має досить високий 

ступінь концентрації, адже 63% загального обсягу ринку припадає на тор 3 
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страховика, натомість топ 5 страховиків займають 81%. Основна частина 

активів страховиків займають довгострокові та поточні інвестиції, а пасивів – 

страхові резерви та власний капітал. З початком війни, страхові компанії на 

ринку України зіштовхнулися із рядом проблем, що значно ускладнили 

роботу. Проте, регулятор та менеджмент кожної із страхових компаній 

прийняли ряд рішень, що підтримає галузь страхування на певному рівні. 

Страховою компанію для вивчення було обрано Приватне акціонерне 

товариство «МетЛайф», лідер на ринку страхування життя в Україні. 

Аналізуючи основні показники діяльності, було виділено визначено, що 

страховик має стійке фінансове становище, цілковиту платоспроможність. 

Страхові резерви, виплати та премії мали висхідну тенденцію протягом 

досліджуваного періоду. Валюта балансу також зростала. Основна вимога від  

регулятора була дотримана від початку заснування компанії до поточного 

досліджуваного року. Чистий прибуток у 2020-2021 рр. мав тенденцію до 

скорочення, що пов’язане із корона-кризою. 

Для ПрАТ «МетЛайф» протягом 2017-2022 рр., згідно розрахунку 

абсолютних показників фінансової стійкості, був притаманний абсолютний 

тип фінансової стійкості, тобто страховик має фінансову можливість покрити 

потреби власними коштами. Однак варто зауважити, що протягом всього 

періоду абсолютний приріст суми мав від’ємне значення, у відсотковому 

відношенні дане скорочення становило близько 50%. У більшій мірі це 

пов’язано із кризою на ринку охорони здоров’я. Однак з іншої сторони, 

менеджменту компанії варто приділити цьому особливу увагу. Відносні 

показники фінансової стійкості, у свою чергу, в більшій мірі перебували в 

нормативних лімітах. Аналіз платоспроможності досліджуваного страховика, 

засвідчив, що компанія має абсолютну платоспроможність. Основна вимога 

від регулятора була дотримана: фактичний запас платоспроможності 

переважав над нормативним. Проте, традиційно, у 2020-2021 рр., відбулося 

скорочення ефективності та показники скоротили свій розрив. Коефіцієнт 

запасу платоспроможності протягом 2017-2021 рр. скоротився на 1,79 
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пункти, що є причиною переглянути стратегічні цілі страховика. 

Рентабельність була розглянута у п’яти площинах. У більшій мірі показники 

мали достатні значення, однак тенденція в останній роки була спрямована на 

скорочення. 

Щорічний аналіз ризиків визначає найбільш впливові з них та 

розставляє по місцям у карті ризиків. Згідно даної карти, пріоритетними 

ризиками є: підвищення експертності у розрізі управління даними та 

збереження конфіденційності страхувальників; екологічний вплив 

середовища на життя й здоров’я людини; оновлення моделей пенсійного 

забезпечення й охорони здоров’я; підвищення кібербезпеки при 

оцифровуванні даних; інтеграція нових технологій. Основною причиною 

стримування ринку страхування життя в Україні є недовіра громадян до 

галузі. Також важливими причинами є відсутність спеціалізованої ринкової 

інформації для страхування та недостатність вільних коштів у населення. 

Вирішення даних проблем можна досягти шляхом введення ряду 

комплексних заходів, а саме: покращення рівня фінансової грамотності, 

огляд та імплементування успішних кейсів запровадження страхування 

життя у інших країнах, впроваджувати на ринку паралельно основні аспекти 

функціонування страхового ринку з інноваційними продуктами. 

Кожній із частин світу притаманні основоположні засади страхування 

життя. Проте, задля ефективного його функціонування, страховики кожної 

частини світу коригували власну роботу згідно реалій локального ринку. 

Саме індивідуальний підхід дає віддачу в якості успішного функціонування у 

кожній із країн світу. Важливо орієнтуватися в трендах та ситуаціях загалом 

на ринку страхування. Постійний аналіз даних особливостей може дати 

поштовх до розвитку вітчизняного страхування. Зокрема, було виділено 

основні особливості успішного функціонування страхування життя та 

теоретично перенесено на українські реалії. 

Отже,   комплексний підхід, який буде характеризувати не лише ринок, 

а й власне страховика зі всіх сторони допоможе покращити ефективність 
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діяльності та підвищити конкурентоспроможність. Розвиток ринку залежить 

від багатьох чинників, зокрема кількості укладених договорів, аналізу ринку 

як світового, так і українського, підвищення конкурентоспроможності 

страховиків, розширення кількості страхових послуг та ін. 
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