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Постановка проблеми. Страхування є обов'язковим елементом кожної економічної 
та соціальної системи суспільства. Економіка не може функціонувати успішно без 
розвинутої системи страхування в країні. В розвинених державах страхування займає 
важливу позицію, адже воно надає гарантії у випадку непередбачуваних природних, 
техногенних та інших явищ. Однак в Україні ринок страхування знаходиться лише на етапі 
розвитку. Його успішний розвиток залежить від вдосконалення законодавчої бази, 
впровадження інновацій, підвищення конкурентоспроможності страхових компаній та 
подальшої інтеграції країни у міжнародні структури. Саме тому актуальним є дослідження 
ринку страхування в розвинених зарубіжних країнах з метою визначення особливостей його 
розвитку та можливостей запровадження досвіду в Україні. 

Аналіз останніх досліджень та невирішена частина проблеми. Теоретичні аспекти 
зі сфери страхування досліджували такі вітчизняні науковці, як В.Д. Базилевич, О.Д. Вовчак, 
О.М. Павлова, Л.М. Гутко, Ю.В. Євченко, В.М. Фурман, М.В. Мних та інші. 

Так, наприклад, В.Д. Базилевич [1] досліджував новітні тенденції та протиріччя на 
страховому ринку України; О.Д. Вовчак [2] аналізувала світовий досвід страхування та 
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діяльність страхових компаній, як фінансових посередників; О.М.
заходи щодо удосконалення функціонування ринку страхових послуг в Україні з 
урахуванням зарубіжного досвіду; Л.М.
про
багатоаспектний аналіз світового ринку страхування за макроекономічними показниками; 
В.М.
ринк

приділено недостатньо уваги. Саме тому існує необхідність розглянути особливості 
функціонування страхових ринків Франції, Великобританії, Німеччини, США тощо
дослідити їх досвід. 

зарубіжних країн, особливостей їх функціонування, і можливості запровадження досвіду в 
Україні.

ефективний засіб для покращення умов праці на українському ринку страхування та 
вирішення безліч проблем, які існують у сьогоденні. Але якщо сліпо застосовувати 
зарубіжний досвід не буде достатнього ефекту вдосконалення і у майбутньому можлив
виникнуть прогалини стосовно державного управління. Тому важливо враховувати не тільки 
зарубіжний досвід, а й національні тенденції [1].

страхових послуг Великобританії, доволі з
задавав не тільки правила, а й умови страхування. У багатьох країнах світу, умови 
страхування Великобританії взяті за основу норм зі страхування. Щоб повисити якість 
послуг зі страхування, ринок страхових послуг 
спеціалізації за окремими видами страхування [8]. П
Великобританії, наведено на рис. 1.
  

Джерело: узагальнено автором на основі 

морське страхування, автомобільне страхування, авіаційне страхування та на майнове 
страхування. Також на ринку страхових послуг Великобританії діють закони і 
страхування. В кожному з вище перерахованих напрямків працюють окремі угруповання, які 
характерні одним визнаним лідером в окремому напрямі.

Лондоні. Він обслуговує вел
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заходи щодо удосконалення функціонування ринку страхових послуг в Україні з 
урахуванням зарубіжного досвіду; Л.М.
провідних країн світу у галузі страхування; Ю.В.
багатоаспектний аналіз світового ринку страхування за макроекономічними показниками; 
В.М. Фурман [6] та М.В.
ринків країн Європи.

Однак страховим ринкам країн, які вважаються світовими лідерами страхової справи, 
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Вся увага на вдосконалення відводиться саме на короткострокове страхування життя, 
морське страхування, автомобільне страхування, авіаційне страхування та на майнове 
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Найбільший міжнародний ринок страхових послуг Великобританії розташований у 
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страхування Великобританії взяті за основу норм зі страхування. Щоб повисити якість 
послуг зі страхування, ринок страхових послуг 
спеціалізації за окремими видами страхування [8]. П
Великобританії, наведено на рис. 1. 
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Вся увага на вдосконалення відводиться саме на короткострокове страхування життя, 
морське страхування, автомобільне страхування, авіаційне страхування та на майнове 
страхування. Також на ринку страхових послуг Великобританії діють закони і 
страхування. В кожному з вище перерахованих напрямків працюють окремі угруповання, які 
характерні одним визнаним лідером в окремому напрямі.
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діяльність страхових компаній, як фінансових посередників; О.М.
заходи щодо удосконалення функціонування ринку страхових послуг в Україні з 
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багатоаспектний аналіз світового ринку страхування за макроекономічними показниками; 
Мних [7] займалися вивченням питання функціонування страхових 

Однак страховим ринкам країн, які вважаються світовими лідерами страхової справи, 
приділено недостатньо уваги. Саме тому існує необхідність розглянути особливості 
функціонування страхових ринків Франції, Великобританії, Німеччини, США тощо

розглянути та проаналізувати ринки майнового страхування 
зарубіжних країн, особливостей їх функціонування, і можливості запровадження досвіду в 

Основні результати дослідження. Зарубіжний досвід зі сфери стр
ефективний засіб для покращення умов праці на українському ринку страхування та 
вирішення безліч проблем, які існують у сьогоденні. Але якщо сліпо застосовувати 
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Павлова [3] пропонувала 
заходи щодо удосконалення функціонування ринку страхових послуг в Україні з 

Гутко [4] порівнювала та аналізувала досвід 
Євченко [5] розробила комплексний, 

багатоаспектний аналіз світового ринку страхування за макроекономічними показниками; 
Мних [7] займалися вивченням питання функціонування страхових 

Однак страховим ринкам країн, які вважаються світовими лідерами страхової справи, 
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функціонування страхових ринків Франції, Великобританії, Німеччини, США тощо
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страхування. Також на ринку страхових послуг Великобританії діють закони і про медичне 
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про медичне 
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світу. Конкурентоспроможність даного страхового ринку заключається в тому, що великий 
акцент зроблений на кадровий потенціал страхувальника. Високорозвинена інфраструктура 
страхового ринку 
дисципліни фінансових операцій на ринку страхових послуг Великобританії, то цю 
діяльність контролює спеціально відведений орган страхового нагляду, який має досить 
широкі повноваження. Якщо орган на
будуть нараховуватися аж до закриття страхової компанії

На ринку страхових послуг Великобританії створено 15 тисяч інститутів для брокерів. 
Кваліфіковані посередники гарантують успішну робот
відіграє велику роль в економіці Великобританії [9].

Переваги ринку страхових послуг Великобританії наведено у 

1. Ринок страхових послуг Великобританії вважається найдосвідченішим страховим ринком 
та авторитетом зі сфери страхування в світі. Характерний 
теорії та практики страхування.
2. Великий акцент зроблений на кадровий потенціал 
3. Проведена спеціалізація за окремими видами/напрямами страхування.
4. Створення та заохочення угруповань, які працюють над окремими видами/напрямами 
страхування.
5. Створення інститутів для брокерів.
6. Ринок послуг зі страхування зай
двадцять відсотків акцій британських компаній належать страховому ринку.
7. Не існує аналогів на ринку страхових послуг страховій компанії «Лондонський Ллойдс»
 
Особливості ринку страхових послуг Велик
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акцент зроблений на кадровий потенціал страхувальника. Високорозвинена інфраструктура 
страхового ринку 
дисципліни фінансових операцій на ринку страхових послуг Великобританії, то цю 
діяльність контролює спеціально відведений орган страхового нагляду, який має досить 
широкі повноваження. Якщо орган на
будуть нараховуватися аж до закриття страхової компанії

На ринку страхових послуг Великобританії створено 15 тисяч інститутів для брокерів. 
Кваліфіковані посередники гарантують успішну робот
відіграє велику роль в економіці Великобританії [9].

Переваги ринку страхових послуг Великобританії наведено у 

1. Ринок страхових послуг Великобританії вважається найдосвідченішим страховим ринком 
та авторитетом зі сфери страхування в світі. Характерний 
теорії та практики страхування.
2. Великий акцент зроблений на кадровий потенціал 
3. Проведена спеціалізація за окремими видами/напрямами страхування.
4. Створення та заохочення угруповань, які працюють над окремими видами/напрямами 
страхування. 
5. Створення інститутів для брокерів.
6. Ринок послуг зі страхування зай
двадцять відсотків акцій британських компаній належать страховому ринку.
7. Не існує аналогів на ринку страхових послуг страховій компанії «Лондонський Ллойдс»

Особливості ринку страхових послуг Велик

Джерело: узагальнено автором на основі 
Рис. 2.
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світу. Конкурентоспроможність даного страхового ринку заключається в тому, що великий 
акцент зроблений на кадровий потенціал страхувальника. Високорозвинена інфраструктура 
страхового ринку  є одні
дисципліни фінансових операцій на ринку страхових послуг Великобританії, то цю 
діяльність контролює спеціально відведений орган страхового нагляду, який має досить 
широкі повноваження. Якщо орган на
будуть нараховуватися аж до закриття страхової компанії

На ринку страхових послуг Великобританії створено 15 тисяч інститутів для брокерів. 
Кваліфіковані посередники гарантують успішну робот
відіграє велику роль в економіці Великобританії [9].

Переваги ринку страхових послуг Великобританії наведено у 

Переваги страхового ринку Великобританії
Переваги ринку страхових послуг Великобританії

1. Ринок страхових послуг Великобританії вважається найдосвідченішим страховим ринком 
та авторитетом зі сфери страхування в світі. Характерний 
теорії та практики страхування.
2. Великий акцент зроблений на кадровий потенціал 
3. Проведена спеціалізація за окремими видами/напрямами страхування.
4. Створення та заохочення угруповань, які працюють над окремими видами/напрямами 

5. Створення інститутів для брокерів.
6. Ринок послуг зі страхування зай
двадцять відсотків акцій британських компаній належать страховому ринку.
7. Не існує аналогів на ринку страхових послуг страховій компанії «Лондонський Ллойдс»

Особливості ринку страхових послуг Велик

Джерело: узагальнено автором на основі 
Рис. 2. Особливості ринку страхових послуг Великобританії
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світу. Конкурентоспроможність даного страхового ринку заключається в тому, що великий 
акцент зроблений на кадровий потенціал страхувальника. Високорозвинена інфраструктура 

є однією з найголовніших конкурентних переваг. Щодо контролю та 
дисципліни фінансових операцій на ринку страхових послуг Великобританії, то цю 
діяльність контролює спеціально відведений орган страхового нагляду, який має досить 
широкі повноваження. Якщо орган на
будуть нараховуватися аж до закриття страхової компанії

На ринку страхових послуг Великобританії створено 15 тисяч інститутів для брокерів. 
Кваліфіковані посередники гарантують успішну робот
відіграє велику роль в економіці Великобританії [9].

Переваги ринку страхових послуг Великобританії наведено у 

Переваги страхового ринку Великобританії
Переваги ринку страхових послуг Великобританії

1. Ринок страхових послуг Великобританії вважається найдосвідченішим страховим ринком 
та авторитетом зі сфери страхування в світі. Характерний 
теорії та практики страхування. 
2. Великий акцент зроблений на кадровий потенціал 
3. Проведена спеціалізація за окремими видами/напрямами страхування.
4. Створення та заохочення угруповань, які працюють над окремими видами/напрямами 

5. Створення інститутів для брокерів. 
6. Ринок послуг зі страхування займає значну частку в економіці Великобританії, так як 
двадцять відсотків акцій британських компаній належать страховому ринку.
7. Не існує аналогів на ринку страхових послуг страховій компанії «Лондонський Ллойдс»

Особливості ринку страхових послуг Велик

Джерело: узагальнено автором на основі [4]. 
Особливості ринку страхових послуг Великобританії
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світу. Конкурентоспроможність даного страхового ринку заключається в тому, що великий 
акцент зроблений на кадровий потенціал страхувальника. Високорозвинена інфраструктура 

єю з найголовніших конкурентних переваг. Щодо контролю та 
дисципліни фінансових операцій на ринку страхових послуг Великобританії, то цю 
діяльність контролює спеціально відведений орган страхового нагляду, який має досить 
широкі повноваження. Якщо орган нагляду встановить факт порушення, то карні санкції 
будуть нараховуватися аж до закриття страхової компанії

На ринку страхових послуг Великобританії створено 15 тисяч інститутів для брокерів. 
Кваліфіковані посередники гарантують успішну робот
відіграє велику роль в економіці Великобританії [9].

Переваги ринку страхових послуг Великобританії наведено у 

Переваги страхового ринку Великобританії
Переваги ринку страхових послуг Великобританії

1. Ринок страхових послуг Великобританії вважається найдосвідченішим страховим ринком 
та авторитетом зі сфери страхування в світі. Характерний 

2. Великий акцент зроблений на кадровий потенціал 
3. Проведена спеціалізація за окремими видами/напрямами страхування.
4. Створення та заохочення угруповань, які працюють над окремими видами/напрямами 

 
має значну частку в економіці Великобританії, так як 

двадцять відсотків акцій британських компаній належать страховому ринку.
7. Не існує аналогів на ринку страхових послуг страховій компанії «Лондонський Ллойдс»

Особливості ринку страхових послуг Великобританії наведено на рис. 2.
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світу. Конкурентоспроможність даного страхового ринку заключається в тому, що великий 
акцент зроблений на кадровий потенціал страхувальника. Високорозвинена інфраструктура 

єю з найголовніших конкурентних переваг. Щодо контролю та 
дисципліни фінансових операцій на ринку страхових послуг Великобританії, то цю 
діяльність контролює спеціально відведений орган страхового нагляду, який має досить 

гляду встановить факт порушення, то карні санкції 
будуть нараховуватися аж до закриття страхової компанії–правопорушника.

На ринку страхових послуг Великобританії створено 15 тисяч інститутів для брокерів. 
Кваліфіковані посередники гарантують успішну роботу страхових компаній, а страхування 
відіграє велику роль в економіці Великобританії [9]. 

Переваги ринку страхових послуг Великобританії наведено у 

Переваги страхового ринку Великобританії
Переваги ринку страхових послуг Великобританії

1. Ринок страхових послуг Великобританії вважається найдосвідченішим страховим ринком 
та авторитетом зі сфери страхування в світі. Характерний –

2. Великий акцент зроблений на кадровий потенціал страхувальника.
3. Проведена спеціалізація за окремими видами/напрямами страхування.
4. Створення та заохочення угруповань, які працюють над окремими видами/напрямами 

має значну частку в економіці Великобританії, так як 
двадцять відсотків акцій британських компаній належать страховому ринку.
7. Не існує аналогів на ринку страхових послуг страховій компанії «Лондонський Ллойдс»

обританії наведено на рис. 2.
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світу. Конкурентоспроможність даного страхового ринку заключається в тому, що великий 
акцент зроблений на кадровий потенціал страхувальника. Високорозвинена інфраструктура 

єю з найголовніших конкурентних переваг. Щодо контролю та 
дисципліни фінансових операцій на ринку страхових послуг Великобританії, то цю 
діяльність контролює спеціально відведений орган страхового нагляду, який має досить 

гляду встановить факт порушення, то карні санкції 
правопорушника.

На ринку страхових послуг Великобританії створено 15 тисяч інститутів для брокерів. 
у страхових компаній, а страхування 

Переваги ринку страхових послуг Великобританії наведено у табл.

Переваги страхового ринку Великобританії
Переваги ринку страхових послуг Великобританії

1. Ринок страхових послуг Великобританії вважається найдосвідченішим страховим ринком 
– величезним багажем знань з 

страхувальника. 
3. Проведена спеціалізація за окремими видами/напрямами страхування.
4. Створення та заохочення угруповань, які працюють над окремими видами/напрямами 

має значну частку в економіці Великобританії, так як 
двадцять відсотків акцій британських компаній належать страховому ринку.
7. Не існує аналогів на ринку страхових послуг страховій компанії «Лондонський Ллойдс»

обританії наведено на рис. 2.
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світу. Конкурентоспроможність даного страхового ринку заключається в тому, що великий 
акцент зроблений на кадровий потенціал страхувальника. Високорозвинена інфраструктура 

єю з найголовніших конкурентних переваг. Щодо контролю та 
дисципліни фінансових операцій на ринку страхових послуг Великобританії, то цю 
діяльність контролює спеціально відведений орган страхового нагляду, який має досить 

гляду встановить факт порушення, то карні санкції 
правопорушника. 

На ринку страхових послуг Великобританії створено 15 тисяч інститутів для брокерів. 
у страхових компаній, а страхування 

табл. 1.  

Переваги страхового ринку Великобританії 
Переваги ринку страхових послуг Великобританії 

1. Ринок страхових послуг Великобританії вважається найдосвідченішим страховим ринком 
величезним багажем знань з 

 
3. Проведена спеціалізація за окремими видами/напрямами страхування. 
4. Створення та заохочення угруповань, які працюють над окремими видами/напрямами 

має значну частку в економіці Великобританії, так як 
двадцять відсотків акцій британських компаній належать страховому ринку. 
7. Не існує аналогів на ринку страхових послуг страховій компанії «Лондонський Ллойдс»

обританії наведено на рис. 2. 
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світу. Конкурентоспроможність даного страхового ринку заключається в тому, що великий 
акцент зроблений на кадровий потенціал страхувальника. Високорозвинена інфраструктура 

єю з найголовніших конкурентних переваг. Щодо контролю та 
дисципліни фінансових операцій на ринку страхових послуг Великобританії, то цю 
діяльність контролює спеціально відведений орган страхового нагляду, який має досить 

гляду встановить факт порушення, то карні санкції 

На ринку страхових послуг Великобританії створено 15 тисяч інститутів для брокерів. 
у страхових компаній, а страхування 

Таблиця 1

1. Ринок страхових послуг Великобританії вважається найдосвідченішим страховим ринком 
величезним багажем знань з 

4. Створення та заохочення угруповань, які працюють над окремими видами/напрямами 

має значну частку в економіці Великобританії, так як 

7. Не існує аналогів на ринку страхових послуг страховій компанії «Лондонський Ллойдс» 

конференція 
інноваційна інтерактивна платформа 

«Підприємницькі ініціативи» 

світу. Конкурентоспроможність даного страхового ринку заключається в тому, що великий 
акцент зроблений на кадровий потенціал страхувальника. Високорозвинена інфраструктура 

єю з найголовніших конкурентних переваг. Щодо контролю та 
дисципліни фінансових операцій на ринку страхових послуг Великобританії, то цю 
діяльність контролює спеціально відведений орган страхового нагляду, який має досить 

гляду встановить факт порушення, то карні санкції 

На ринку страхових послуг Великобританії створено 15 тисяч інститутів для брокерів. 
у страхових компаній, а страхування 

Таблиця 1 

1. Ринок страхових послуг Великобританії вважається найдосвідченішим страховим ринком 
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страхових послуг. Рівень страхової культури 
на досить високому рівні. Цю інформацію доводить, те що згідно з встановленим законом 
про страхування у Франції, якщо на території країни нанесена шкода майну фізичних або 
юридичних осіб від наслідків стихійних 
рахунок страхових компаній. Але це у тому випадку, якщо будівництво не було здійснено у 
районах, які віднесені до зони ризику або, якщо правила попередження стосовно наслідків 
від стихійних катастроф не порушені.
здійснюються, так як державне регулювання створює «план ризику», в якому зазначено, яка 
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Висновки та пропозиції. Державне регулювання кожної з країн встановлює норми 
поведінки для учасників страхового ринку, а саме Франція дотримується Страхового 
Кодексу, Німеччина – «Закон про страховий договір» тощо. Підводячи висновок вище 
сказаному, можна відмітити одну характерну рису, яка присутня у всіх аналізованих країнах 
– це бажання створювати свою діяльність на загальних правах та нормах, тобто повністю 
підкорюватися чинним законам держави.  

Звичайно, багато страхових компаній працюють за кордоном, маючи філії, та 
утворюючи транснаціональні корпорації. Але при цьому структура ринків страхових послуг 
різних країн знаходиться у взаємодії з рештою. Тому, щоб застосовувати зарубіжний досвід 
страхування до умов України потрібно, в першу чергу, вдосконалити державне врегулювання 
України зі сфери страхування. Також для конкурентоспроможності потрібно використовувати 
новітні технології, приймати нестандартні рішення щодо надання страхових послуг, 
впровадити нові нормативи якості надання страхових послуг. І у майбутньому, якщо заходи 
будуть виконані, страховий ринок України буде відповідати світовим стандартам. 
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