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З проголошенням незалежності в Україні відбулася велика кількість
соціальних, політичних і економічних змін, які призвели до необхідності
впровадження надійної страхової системи. Страхування відіграє значну роль
для фізичних і юридичних осіб, оскільки дає можливість захиститися від
фінансових або матеріальних втрат, спричинених нещасним випадком,
стихійним лихом або іншими обставинами.
Періодом виникнення страхування в Україні можна вважати початок 90-х
років. На зміну “держстраху” прийшли нові приватні страхові компанії, такі як
"Ризик", "Омета-Інстер", "Скайд” та інші. І вже в травні 1993 р. Кабінет
Міністрів України видав Декрет "Про страхування", чим було започатковано на
законодавчому рівні систему страхування в державі. Згідно з ним страхова
діяльність

почала

ліцензуватися,

було

вироблено

методи

державного

регулювання страхового ринку, систему звітності страховиків, а також створено
Державний комітет у справах нагляду за страховою діяльністю, якому було
надано відповідні функції і повноваження.
На сьогодні в Україні існує понад 200 компаній, що займаються страховим
бізнесом. Страховий ринок набув якісніших ознак, зросла фінансова надійність
страховиків, збільшилися також обсяги наданих страхових послуг.
Проте невтішним є те, що на сьогодні роль страхової діяльності в Україні
залишається дуже незначною та не відповідає тим завданням, які стоять перед
Україною зараз. Перед страховими компаніями виникає цілий ряд питань, які
потребують якнайшвидшого вирішення. Однією з найважливіших проблем є
недосконала законодавча база. До цих пір не прийнято нову редакцію закону
про страхування, дуже повільно проходить реформування цієї галузі, не
врегульовано проблему ефективної страхової підтримки сільськогосподарських

виробників. В результаті цього ринок перебуває в старому правовому полі,
недосконалість якого гальмує його подальший розвиток.
Іншою серйозною проблемою є недоліки законодавства в сфері
перестрахування (за допомогою передачі частини ризику страховиком іншим
компаніям в обмін на частину премії, з метою розподілу великих ризиків).
Проблемним є те, що українські страхові компанії здійснюють перестрахування
ризиків за кордоном з метою зменшення власних втрат, що дозволяє їм
зберігати 1-2 відсотки від загального ризику. Також існує проблема низької
частки виплат, що зумовлюються шахрайством, ретельною селекцією ризиків
страховиком та ін. Це, в свою чергу, спричиняє недовіру українців до страхових
компаній. Протягом 90-х років так званими «пірамідами», шахрайськими
трастовими фондами і страховими фірмами була ошукана велика частина
населення, і тому, до сьогодні громадяни відмовляються довіряти навіть
короткострокові заощадження будь-яким страховим компаніям. Тому наглядові
органи повинні ретельніше контролювати страховика, виявляти шахрайство,
вживати відповідних заходів з метою уникнення протизаконних дій.
Крім того, необхідно удосконалити українську термінологію, яка
використовується у сфері страхування. Пересічному громадянину можуть стати
незрозумілими багато термінів іншомовного походження, зокрема, «адендум»,
«франшиза», «аннуїтет».
Найпершим кроком до вирішення цих проблем має стати лібералізація
галузі страхування. Мається на увазі покладання на ринкові механізми
функціонування галузі, зменшення втручання держави. Також внутрішній
ринок має бути відкритим для іноземних компаній, бо вони в свою чергу
приносять на український ринок не лише культуру страхування, а й знання та
досвід в цій сфері. Має бути впорядковане страхове законодавство, яке
відповідало б світовим стандартам в цій галузі, створено об'єднання
страховиків з метою зміцнення їх фінансового становища.
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