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У статті розглянуто найпоширеніші визначення та проаналізовано наявні теоретичні підходи щодо тлума-

чення терміна «страховий ринок». Основну увагу приділено теоретичному узагальненню, аналізу та впорядкуванню 

трактувань досліджуваної економічної категорії. На основі проведеного дослідження визначено суттєві ознаки 

дефініції «страховий ринок». У результаті узагальнення наявних теоретичних поглядів деталізовано сутність цієї 

категорії з урахуванням ринкового, інституційного, економічного та сегментного аспектів, що дало змогу сформу-

вати її MIES-характеристику. 

Ключові слова: страховий ринок; страхова послуга;, страховий захист; страховий фонд; суб’єкти страхування. 

Рис.: 1. Табл.: 6. Бібл.: 25. 

В статье рассмотрены наиболее распространенные определения и проанализированы существующие теоре-

тические подходы к толкованию термина «страховой рынок». Основное внимание уделено теоретическому обоб-

щению, анализу и упорядочению трактовок исследуемой экономической категории. На основе проведенного иссле-

дования определено существенные признаки дефиниции «страховой рынок». В результате обобщения 

существующих теоретических взглядов детализировано сущность этой категории с учетом рыночного, институ-

ционального, экономического и сегментного аспектов, что позволило сформировать ее MIES-характеристику. 

Ключевые слова: страховой рынок; страховая услуга; страховая защита; страховой фонд; субъекты страхования. 

Рис.: 1. Табл.: 6. Библ.: 25. 

The article describes the most common definitions and analyzes the existing theoretical approaches to interpreting the 

term “insurance market”. The main attention is paid to the theoretical generalization, analysis and ordering of 

interpretations of the studied economic category. Based on the conducted research, significant features of the definition of 

“insurance market” were identified. As a result of the generalization of existing theoretical views, the essence of this 

category was detailed taking into account market, institutional, economic and segmental aspects, which made it possible to 

form its MIES-characteristic. 

Keywords: insurance market; insurance service; insurance protection; insurance fund; subjects of insurance. 
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Постановка проблеми. Однією з важливих складових компонентів сучасної ринко-
вої економіки будь-якої держави, а саме її ринкової інфраструктури та фінансової систе-
ми, є ефективно діючий та розвинений страховий ринок. Саме за допомогою ринку стра-
хування створюється певний страховий простір, який забезпечує страховий захист 
інтересів фізичних та юридичних осіб у разі настання різноманітних страхових випадків.  

Аналіз досліджень і публікацій. Питання сутності страхового ринку досліджува-
лися такими українськими вченими, як В. Базилевич, К. Базилевич [1], О. Гаманкова 
[2], О. Журавка [5], Д. Навроцький [11], Н. Ткаченко [17], В. Фурман [19] та ін. 

Серед публікацій російських авторів можна відзначити праці А. Гвозденко [3], 
Ю. Журавльова [6], Н. Феоктистової [18], А. Циганова, А. Бистров [20], В. Шахова [21], 
А. Шихова [22] та В. Щербакова, Є. Костяєва [25]. 

Виділення недосліджених частини загальної проблеми. Сьогодні у вітчизняному 
науково-інформаційному просторі етимології терміна «страховий ринок» приділено 
значну увагу. Проте можна впевнено констатувати, що єдиної думки щодо визначення 
цієї категорії немає та й не може бути. Адже кожен дослідник, розглядаючи цю еконо-
мічну дефініцію, намагався підкреслити специфічну особливість, якою характеризуєть-
ся чи термін «страхування», чи категорія «ринок», оскільки семантична конструкція 
«страховий ринок» утворюється поєднанням двох неоднозначних дефініцій, а саме – 
«ринок» та «страхування». Причому, на нашу думку, ключовою є дефініція «ринок».  

 Ромашко О. М., Шпільчак О. І., 2020 
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Мета статті. Головною метою цього дослідження є огляд та критичний аналіз ос-
новних підходів до визначення поняття «страховий ринок» як основної економічної ка-
тегорії та визначення суттєвих ознак цієї дефініції для деталізації її сутності.  

Виклад основного матеріалу. Загалом страховий ринок розглядається як частина 
фінансового ринку, економічний простір, динамічна система, сфера фінансово-
економічних відносин, форма організації грошових відносин чи сукупність інститутів і 
механізмів [15]. Ми погоджуємося з думкою науковців, що в сучасних умовах господа-
рювання страховий ринок будь-якої країни посідає досить важливе місце, оскільки 
страхові компанії мобілізують значні обсяги фінансових ресурсів та трансформують їх 
на інвестиції [23]. Проте в нашій країні він лише частково виконує свої економічні фу-
нкції, оскільки довіра населення до діяльності страховиків є досить низькою [8]. 

Для уточнення сутнісного та змістовного наповнення цієї дефініції вважаємо за 
доцільне дослідити наявні визначення терміна «страховий ринок».  

Аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми показав, що вчені при 
трактуванні категорії «страховий ринок» здебільшого за базис приймають ринковий 
підхід (табл. 1). На наше переконання, основою ринкового підходу є акцент на 
трактуванні «страхового ринку» через дефініцію «страхова послуга». З цього погляду 
«страховий ринок» розглядається як відносини щодо купівлі-продажу страхових 
послуг. Також до ринкового підходу нами віднесено визначення тих науковців, які 
розглядають цей термін з позиції формування попиту і пропозиції на страхову послугу.  

Таблиця 1  
Ринковий підхід щодо сутності поняття «страховий ринок» з погляду окремих авторів 

Автор, джерело Визначення автора 
О. А. Гвозденко 
[3] 

Страховий ринок являє собою сукупність економічних відносин щодо купівлі-продажу 
страхової послуги, яка відображається в захисті майнових інтересів фізичних і юриди-
чних осіб при настанні страхових випадків за рахунок грошових коштів (внесків, пре-
мій) страхувальників. Обов’язковою умовою існування страхового ринку є наявність 
попиту на страхові послуги та страховиків, які здатні задовольнити ці потреби 

А. В. Криворучко 
[10] 

Страховий ринок – це сфера фінансово-економічних відносин між страховиками і 
страхувальниками з надання страхових послуг і захисту майнових інтересів юриди-
чних осіб і громадян, а також зі здійснення відповідної фінансової діяльності в ме-
жах чинного законодавства з боку комерційних страхових компаній і фірм чи дер-
жавних організацій 

С. В. Мочерний 
[4]  

Страховий ринок – це сукупність організаційно-економічних і відносин економічної 
власності щодо купівлі-продажу страхових послуг між страховиками, страхуваль-
никами та посередниками 

Л. О. Орленюк-
Малицька [12]  

Страховий ринок – особлива сфера грошових відносин, де об’єктом купівлі-
продажу виступає специфічна послуга – страховий захист, формується пропозиція і 
попит на неї. 

Н. В. Ткаченко  
[17] 

Страховий ринок – система суспільних відносин, пов’язаних із купівлею-продажем 
страхових послуг 

В. М. Фурман [19] Страховий ринок – це система стійких економічних відносин між покупцями, посе-
редниками та продавцями, а також страховиками й регуляторними органами, 
пов’язаних із формуванням попиту, пропозиції та ціни на прямий страховий захист і 
перестрахування, які матеріалізуються у страхових, перестрахувальних та супутніх 
послугах у певній країні, групі країн чи міжнародному масштабі, що піддається ре-
гулюванню 

В. В. Шахов [21] Страховий ринок – особлива соціально-економічна структура, певне середовище 
грошових відносин, де об’єктами купівлі-продажу виступає страховий захист і фо-
рмуються пропозиція і попит на нього. 

Я. П. Шумелда 
[24] 

Страховий ринок – економічні відносини в межах певної території, в процесі яких 
формуються попит, пропозиція та ціна на страхові продукти, укладаються договори 
страхування та виконуються зобов’язання згідно з ними. 

Джерело: узагальнено авторами. 
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Важливо зауважити, що в економічній літературі значного поширення набули 
дослідження сутності страхового ринку з позиції економічного підходу. Нами до цього 
підходу віднесено розуміння сутності цієї категорії як системи відносин щодо 
формування та використання коштів страхового фонду. У цьому контексті звернемо 
увагу на формулювання таких дослідників (табл. 2). 

Таблиця 2  
Економічний підхід щодо сутності поняття «страховий ринок»  

з погляду окремих авторів 

Автор, джерело Визначення автора 
О. М. Залєтов [7] Страховий ринок – сукупність фінансово-економічних відносин, завдяки яким пе-

рерозподіляється частина національного доходу та сукупного суспільного продукту 
шляхом особливого методу утворення страхового фонду грошових ресурсів. 

В. Й. Плиса [14] Страховий ринок – форма організації грошових відносин з формування та розподілу 
страхового фонду для забезпечення страхового захисту суспільства.  

Н. А. Феоктістова 
[18] 

Страховий ринок визначається як сукупність економічних відносин, які виникають 
при формуванні і використанні коштів страхового фонду за допомогою реалізації 
механізму купівлі-продажу страхової послуги за участю страхових організацій, по-
купців страхових послуг, інших юридичних і фізичних осіб 

А. К. Шихов [22] Страховий ринок – сфера специфічних економічних відносин, які складаються між 
страхувальниками (застрахованими особами, вигодонабувачами), що мають потребу в 
силу можливого випадкового настання несприятливих для їх матеріальних, нематері-
альних цінностей (благ) у страховому захисті майнових інтересів, і страховиками, які 
забезпечують його за рахунок використання ними з цією метою страхових фондів, що 
формуються зі сплачуваних страхувальниками грошових внесків (страхових премій)  

Джерело: узагальнено авторами. 

Інша група авторів робить акцент на визначенні «страхового ринку» як сукупності 
інститутів, які забезпечують органічний зв'язок між страховиками та страхувальника-
ми, за допомогою складного механізму взаємозалежних зв’язків. Крім того існують ці-
лком обґрунтовані думки щодо сутності страхового ринку через призму різних 
суб’єктів страхування, таких як страхувальники, різноманітні за формами організації 
страховики, страхові посередники (агенти та брокери), а також організації страхової 
інфраструктури – асоціації та об’єднання, що діють на ринку. Наведені визначення на-
ми віднесено до інституційного підходу сутності досліджуваної категорії (табл. 3).  

Таблиця 3  
Інституційний підхід щодо сутності поняття «страховий ринок»  

з погляду окремих авторів 

Автор, джерело Визначення автора 
1 2 

Ю. М. Журавльов  
[6] 

Страховий ринок – система економічних відносин, яка складає сферу діяльності 
страховиків і перестрахувальників у цій країні, групі держав і в міжнародному 
масштабі з надання відповідних страхових послуг страхувальникам 

О. В. Козьменко  
та ін. [9] 

Страховий ринок – сукупність інститутів і механізмів зі створення, купівлі-
продажу та споживання страхових послуг 

С. С. Осадець та ін. 
[13] 

Страховий ринок – економічний простір, в якому взаємодіють страхувальники 
(формують попит на страхові послуги), різноманітні за формами організації 
страхові компанії (страховики, які задовольняють попит на послуги), страхові 
посередники (агенти та брокери), а також організації страхової інфраструктури – 
асоціації та об’єднання, що діють на ринку 

І. Ю. Рудь,  
К. В. Кондрацька [16] 

Страховий ринок – сукупність різноманітних інститутів та механізмів, спрямо-
ваних на зниження втрат і ризиків учасників страхового ринку 

А. А. Циганов, 
А. В. Бистров [20] 

Страховий ринок є сукупністю різних інститутів і відповідних їм механізмів, 
діючих в цілях зниження транзакційнних витрат, обмежуючих і структуруючих 
поведінку економічних агентів щодо створення, купівлі-продажу і споживання 
страхових послуг. При цьому під економічними агентами розуміються страхува-
льники, страховики і представники інфраструктури страхового ринку 
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Закінчення табл. 3 
1 2 

А В. Щербаков,  
Є. В. Костяєва [25] 

Страховий ринок – складна інтегрована система, до ланок якої можна віднести 
страховиків, страхувальників, страхові продукти, страхових посередників, про-
фесійних оцінювачів ризиків та збитків, об’єднання страховиків і страхувальни-
ків та систему державного регулювання  

Джерело: узагальнено авторами  

Опрацювання наукових джерел дало нам змогу виявити, що страховий ринок 
розглядається вченими і як частина фінансового ринку. Тобто, на нашу думку, такі 
вчені, як О. Журавка, О. Гаманкова, В. Базилевич та Д. Навроцький розглядають 
категорію «страховий ринок» з позиції сегментного підходу (табл. 4). 

Таблиця 4  
Сегментний підхід щодо сутності поняття «страховий ринок»  

з погляду окремих авторів 

Автор, джерело Визначення автора 
В. Д. Базилевич,  
К. С. Базилевич [1] 

Страховий ринок – це частина фінансового ринку, де об’єктом купівлі-продажу 
виступає страховий захист, формується попит і пропозиція на нього 

О. О. Гаманкова [2] Страховий ринок – є складовою як фінансового ринку (ринку грошей і ринку ка-
піталів, оскільки на цих ринках страхові компанії розміщують свої капітали, ви-
користовуючи певні фінансові інструменти), так і ринку фінансових послуг, оскі-
льки страхові компанії як фінансові посередники залучають кошти 
страхувальників, продаючи страхові послуги 

О. О. Журавка [5] Страховий ринок є складовою фінансового ринку й визначається двома чинника-
ми: по-перше, існує об’єктивна необхідність у страховому захисті, що зумовлює 
утворення ринку страхових послуг; по-друге, грошова форма організації фондів 
забезпечення страхового захисту пов’язує цей ринок із фінансовим 

Д. А. Навроцький  
[11] 

Страховий ринок є складовою фінансового ринку, яка являє собою особливе со-
ціально-економічне середовище, де об’єктом купівлі-продажу є страховий за-
хист, формується попит і пропозиція на нього, а сукупність усіх його суб’єктів 
функціонує в системі економічних, фінансових, договірних, інформаційно-
консультаційних та інших відносин, що обумовлені необхідністю страхової пос-
луги і виникають між ними на всіх етапах її надання 

Джерело: узагальнено авторами.  

Проведений аналіз літературних джерел дозволив систематизувати та узагальнити 
найуживаніші трактування цієї категорії (рис. 1). 

 
Рис. 1. Узагальнення та модифікація поглядів учених  
щодо базису сутності поняття «страховий ринок» 

Джерело: розроблено авторами.  
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За даними табл. 5 встановлено, що найбільш суттєвими ознаками сутності терміна 
«страховий ринок» є відносини щодо купівлі-продажу страхових послуг (77,3 % посилань 
у літературних джерелах), а також відносини між суб’єктами страхування (45,5 %).  

Таблиця 5  
Визначення суттєвих ознак дефініції «страховий ринок» 

Автор, джерело 
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О. А. Гвозденко [3] + + +    
А. В. Криворучко [10]  +   +   
С. В. Мочерний [4]  +   +   
Л. О. Орленюк-Малицька [12]  + +     
Н. В. Ткаченко [17] +      
В. М. Фурман [19] + +  +  + 
В. В. Шахов [21] + +     
Я. П. Шумелда [24] + +     
О. М. Залєтов [7]   +    
В. Й. Плиса [14]   +    
Н. А. Феоктістова [18] +  + +   
А. К. Шихов [22]   + +   
Ю. М. Журавльов [6] +   +   
О. В. Козьменко та ін. [9] +     + 
С. С. Осадець та ін.[13]  +  +   
І. Ю. Рудь, К. В. Кондрацька [16]      + 
А. А. Циганов, А. В. Бистров [20] +   +  + 
А. В. Щербаков, Є. В. Костяєва [25] +   +  + 
В. Д. Базилевич, К.С. Базилевич [1] + +   +  
О. О. Гаманкова [2] +    +  
О. О. Журавка [5] +    +  
Д. А. Навроцький [11] + +  + +  
Загальна кількість застосування озна-
ки в трактуванні сутності терміна 17 8 5 10 4 5 
Частота застосування окремих сут-
нісних ознак категорії, % 77,3 36,4 22,7 45,5 18,2 22,7 

Джерело: складено та пораховано авторами. 

Крім того, за даними табл. 5 можна визначити частоту застосування кожного із за-
пропонованих нами підходів: 

- ринковий (відносини з приводу купівлі продажу страхових послуг та сфера, де 
формуються попит і пропозиція на страхову послугу) – 25 разів; 

- економічний (відносини щодо формування та використання страхового фонду) – 
5 разів; 

- інституційний (відносини між суб’єктами страхування і сукупність інституцій та 
механізмів) – 15 разів; 

- сегментний (частина фінансового ринку) – 4 рази. 
Проведене дослідження дало змогу підтвердити, що в широкому розумінні під де-

фініцією «страховий ринок» можна розуміти сукупність економічних відносин щодо 
купівлі-продажу страхової послуги. Це ж очевидним, оскільки обов’язковою умовою 
функціонування страхового ринку є наявність попиту на страхові послуги та страхови-
ків, які здатні задовольнити ці потреби. 
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На наш погляд, що у вузькому розумінні страховий ринок обмежений лише перелі-
ком основних суб’єктів, які на ньому функціонують.  

Крім того дане дослідження дозволило поглибити теоретико-змістовне наповнення 
дефініції «страховий ринок» шляхом урахування проранжованого за частотою застосу-
вання ринкового (М), економічного (Е), інституційного (І) та сегментного (S) аспектів 
(табл. 6), що дало змогу сформувати його MIES-характеристику. 

Таблиця 6  
Ключові аспекти сутності дефініції «страховий ринок» 

Аспект Сутність дефініції 
ринковий 

(М, market) 
Сукупність відносин з приводу купівлі-продажу страхової послуги 

інституційний 
(I, institution) 

Сукупність інститутів та суб’єктів страхування 

економічний 
(Е, economic) 

Сукупність економічних відносин з приводу формування та використання 
страхового фонду 

сегментний 
(S, segmental) 

Складова фінансового ринку  

Джерело: розроблено авторами.  

Висновки та пропозиції. У процесі проведеного дослідження виявлено значне різ-
номаніття підходів до трактування сутності страхового ринку. Встановлено, що найбільш 
значущими ознаками, що характеризують сутність цієї дефініції, є відносини з приводу 
купівлі-продажу страхових послуг та відносини між суб’єктами страхування. Запропоно-
вано розглядати страховий ринок з ринкового (М), інституційного (І), економічного (Е) 
та сегментного (S) аспектів, що дало змогу сформувати його MIES-характеристику. 

Подальші дослідження необхідно сконцентрувати в напрямі поглиблення підходів 
до класифікації ознак страхового ринку.  
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