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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
НА РИНКАХ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ:
ВПЛИВ МЕГАЕКОНОМІКИ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ
У статті розглянуто вплив мегаекономіки на конкурентне середовище на ринках страхових по-

слуг України, питання неспроможності ринку та неспроможності державної влади у сфері захисту
економічної конкуренції на цих ринках. Запропоновано шляхи вдосконалення державної політики у
вищезазначеній сфері, зокрема посилення впливу державної політики на формування добросовісного
конкурентного середовища.
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І. Вступ
1Формування державної політики на ринках

фінансових послуг України закономірно приве-
ртає підвищену увагу у зв’язку з відсутністю
загальновизнаних підходів до побудови стабі-
лізаційних механізмів на ринках фінансових
послуг у світі, що було однією з причин остан-
ньої світової фінансово-економічної кризи. Ри-
нки страхових послуг серед ринків фінансових
послуг є такими, що розвиваються, і питання
захисту економічної конкуренції та формування
конкурентного середовища на них, а також
ефективність функціонування відповідних ме-
ханізмів державного управління є високоактуа-
льними та такими, що потребують вчасного
реагування з боку держави.

Різноманітні питання захисту економічної
конкуренції, принципів і тенденцій розвитку
державного управління в цій сфері, теоретико-
методологічні засади страхової діяльності до-
сліджено в працях В.Д. Базилевича, О.І. Ба-
рановського, З.М. Борисенко, В. Волес, В. Віс-
козі, Я.А. Жаліла, О.І. Кілієвича, О.О. Костусева
та ін. Значний внесок у теорію конкуренції зро-
били зарубіжні науковці – М. Портер та І. Кир-
цнер. Теорію асиметрії інформації, яка має
практичне застосування в аналізі страхових
ринків, досліджували нобелевські лауреати:
Д. Акерлоф, Д. Стігліц та М. Спенс.

Незважаючи на досить велику кількість до-
сліджень захисту економічної конкуренції на
різних ринках послуг загалом, питання захисту
економічної конкуренції на ринках саме страхо-
вих послуг, ефективність функціонування від-
повідних механізмів державного управління та
формування конкурентного середовища на цих
ринках, зокрема в умовах посткризового пері-
оду, майже не вивчені. Складність проблеми
посилюється впливом макроекономічних про-
цесів на поведінку суб’єктів господарювання на
вказаних ринках, зокрема в бік кроків, які мож-
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на класифікувати як недобросовісні. Також не-
достатньо досліджено питання формування
державної політики у сфері захисту економічної
конкуренції на вказаних ринках та шляхи її вдо-
сконалення, а також закономірності і тенденції
розвитку державного управління в цій сфері.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є аналіз впливу мегаекономіки

на формування конкурентного середовища на
ринках страхових послуг України, питань не-
спроможності ринку та неспроможності держа-
вної влади у сфері захисту економічної конку-
ренції на цих ринках, зокрема, за умов браку
інформації, а також визначення шляхів вдоско-
налення державної політики у сфері захисту
економічної конкуренції на вказаних ринках,
зокрема шляхом внесення пропозицій щодо
конкретних змін у Законі України “Про захист
економічної конкуренції” стосовно функціону-
вання ринків страхових послуг, що має сприя-
ти, зокрема, захисту інтересів суб’єктів страхо-
вої системи та розвитку національної економі-
ки.

ІІІ. Результати
Остання світова криза має глобальний ха-

рактер. Вона охопила всі сфери економіки й
суспільства всіх країн і регіонів. Аналіз її при-
чин і наслідків свідчить, що світ вступає в нову
еру, яка характеризуватиметься значним поси-
ленням невизначеності розвитку. У майбут-
ньому загальна картина перебігу кризи суттєво
зміниться. Як зазначають сучасні дослідники,
криза стане дискретно-безперервною, тобто
різні прояви напруження постійно виникатимуть
в окремих локальних просторах світового гос-
подарства, періодично поєднуючись у ланцюги
локальних криз і формуючи глобальну кризу.
Періодичність таких криз залежатиме від пара-
метрично непрогнозованих факторів і тому бу-
де невизначеною. За таких глобальних коли-
вань вистояти може тільки конкурентоспромо-
жна економіка, яка має національний виробни-
чий комплекс, що гарантує економічну безпеку
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країни, розвинутий внутрішній ринок, збалан-
совану соціальну структуру й ефективну полі-
тичну систему [2].

Рамки окремої держави стають занадто ву-
зькими для регулювання процесів у національ-
ній економіці, оскільки вони часто залежать від
того, що в цей час відбувається в інших краї-
нах. У міру посилення відкритості національних
економік і зростання ролі зовнішніх чинників
традиційні інструменти макро- та мікроекономі-
чного регулювання (податки, ставки рефінан-
сування, інтервенції на валютному ринку тощо)
видаються все менш ефективними. Макроеко-
номічне регулювання виявляє все більш колек-
тивний, міждержавний характер, хоча має на
меті стабілізацію економіки конкретних країн з
урахуванням їхніх національних інтересів. І чим
тісніше взаємозалежні національні господарст-
ва різноманітних країн, тим вагомішою стає
потреба в “колективізмі”. Більшість таких
об’єднань сьогодні має економічний характер,
проте необхідно відзначити зростання заполі-
тизованості подібних об’єднань, у яких держа-
ви поступаються (добровільно і свідомо) час-
тиною свого суверенітету [4].

Нестабільність світової економіки та висока
волатильність кон’юнктури світових фінансових
ринків ускладнюють і здорожують залучення
зовнішніх ресурсів для забезпечення фінансо-
вої стійкості економіки України. За таких умов
посилюється роль мобілізації внутрішніх ре-
сурсів та їх нагромадження в реальному секто-
рі вітчизняної економіки. Відплив фінансових
ресурсів суб’єктів господарювання поза межі
національної економіки звужує її фінансовий
потенціал та, відповідно, стримує економічне
зростання й розвиток соціальної сфери, нега-
тивно впливає на обсяги надходжень до бю-
джету України [12; 13].

Ситуація ускладнюється тим, що минула
криза загострила неспроможність ринку функ-
ціонувати ефективно, що є об’єктивною підста-
вою для державного втручання, яке має за-
вданням забезпечити кращі умови для еконо-
мічної конкуренції. Адже в теорії і на практиці
ринковий механізм може не спрацьовувати в
кількох випадках [5]. Розглядаючи питання за-
хисту економічної конкуренції на ринках стра-
хових послуг та формування конкурентного
середовища на них, звернемо підвищену увагу
на випадок демонстрування ринком своєї не-
спроможності на практиці, що має прояв у ви-
никненні помилкового розподілу ресурсів, коли
бракує інформації, тобто проблему асиметрич-
ної інформації – ситуацію, коли одна зі сторін
відносин поінформована гірше, ніж інша. Менш
поінформована сторона, як правило, приймає
неефективне рішення, сподіваючись, що воно
буде ефективним. Разом з тим суттєвою про-
блемою може бути існування монополій та ін-
ших ринкових структур з неповною конкуренці-
єю, що потребує від державної влади забезпе-
чення умов для конкуренції й запобігання ситу-

ації, коли одна фірма або невелика група фірм
практично контролюють певні ринки.

У ситуації асиметричної інформації неспро-
можність ринку означає, що саморегульований
ринковий механізм не здатний своєчасно (тоб-
то в момент прийняття рішення про ринкову
операцію) забезпечити учасників ринку однако-
вою й вичерпною інформацією щодо якісних
характеристик благ та міри відповідності цін
цим характеристикам.

За таких умов ціна послуги, зокрема фінан-
сової, може бути необґрунтовано високою для,
наприклад, отримання надприбутків, або необ-
ґрунтовано низькою для конкурентної бороть-
би.

Асиметрія інформації (або недостатня по-
інформованість) є також однією з основних
причин, що породжує систематичну неспромо-
жність державної влади досягти декларованих
цілей державного втручання. Тобто уряд ніколи
не має вчасно всієї інформації, яка необхідна
для прийняття найкращих політичних рішень;
всю бажану інформацію за обмежений час не-
можливо отримати навіть технічно, до того ж
існують групи інтересів, які не зацікавлені в по-
стачанні повної та достовірної інформації [5; 6].

Результативність державного управління в
такій ситуації полягає в здійсненні заходів, які
можуть зобов’язувати надавати визначену за-
конодавством інформацію стосовно характери-
стик запропонованих послуг.

Для того, щоб ринок виконував функцію
ефективного розподілу ресурсів, необхідно,
зокрема, щоб він був конкурентним; сторони
певних відносин поінформовані однаково; за-
безпечено такий розподіл благ і доходів між
індивідами, який відповідає суспільним уяв-
ленням щодо справедливості; створені відпові-
дні інституції (офіційні правила, неофіційні об-
меження й засоби, що забезпечують дотри-
мання цих правил та обмежень) [6; 11].

Складну структуру економіки, яку для ґрун-
товного розуміння необхідно вивчати з різних
позицій та в різних аспектах, необхідно дослі-
джувати й на різних рівнях аналізу, як-то: мікро-,
мезо-, макро- та мега-.

Вплив останньої світової кризи на націона-
льні економіки спонукає органи державної вла-
ди різних повноважень та компетенції дослі-
джувати складні економічні процеси з ураху-
ванням світових тенденцій, тобто на рівні ме-
гаекономіки, оскільки саме цей різновид аналі-
зу передбачає дослідження поведінки суб’єктів
ринків з урахуванням міжнародних господарсь-
ких зв’язків. Мегаекономічний рівень впливає
на макро-, мезо- та мікроекономічний рівні че-
рез міжнародні правові норми, світовий еконо-
мічний порядок та міжнародні фінансові інсти-
тути, зокрема, страхові компанії, що здійсню-
ють діяльність на території України [7].

Негаразди в мегаекономіці негативно по-
значаються на національних економіках, які
інтегровані у світове господарство. Проблеми,
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нагальність яких виявилася під час світової
кризи 2008 р., на практиці показали, що ринко-
вий механізм не є “рукою доброї волі”, яка
спрямовує кожного індивідуаліста на дії із за-
доволення інтересів суспільства й нехтування
своїми корпоративними інтересами та прибут-
ками. Такі проблеми, як масове безробіття, ци-
клічний характер розвитку, монополізм тощо,
не могли бути ефективно вирішені ринком для
прийняття суспільством.

Усе це дало нам змогу стати мимоволі свід-
ками наділення багатьох держав функціями,
що пов’язані з виконанням завдань, до яких
ринок виявився байдужим, насамперед, соціа-
льного характеру. Зокрема, причинами, з якими
пов’язані відмови ринку та які обґрунтовують
відповідну діяльність урядів різних країн у цей
кризовий період, є неефективність конкуренції
та асиметрія інформації, про що йшла мова
вище.

Ефективність функціонування механізмів
державного управління дасть змогу, з одного
боку, забезпечити рівні умови для всіх суб’єктів
господарювання, включаючи нерезидентів, з
іншого – регулювати всі процеси таким чином,
щоб сформувати конкурентоспроможний наці-
ональний господарський комплекс [1].

Ринки фінансових послуг, як сфера діяльно-
сті учасників ринків фінансових послуг з метою
надання й споживання певних фінансових по-
слуг, були і залишаються капіталомісткими та
стратегічними для економіки в цілому, що ро-
бить зрозумілим посилену увагу з боку держа-
ви. До ринків фінансових послуг належать
професійні послуги, зокрема, страхові [9].

Страхування, яке має велике значення для
успішного економічного зростання держави в
цілому, відіграє фундаментальну роль у націо-
нальних економічних і соціальних структурах,
сприяє розвитку підприємництва. Страхові
компанії також є великими інституціональними
інвесторами, необхідними для розвитку ринків
капіталу. Фінансове значення страхового ринку
та його особлива роль у суспільстві вимагають
державного управління страховою діяльністю в
Україні.

У ринковій економіці страхування є ефекти-
вним і результативним інструментом захисту
від можливих ризиків, який забезпечує непере-
рвність та безперебійність процесу відтворен-
ня, соціально-економічну стабільність у спіль-
ноті, а також слугує одним із головних джерел
інвестиційного капіталу.

Ситуація на ринках фінансових послуг
України є відображенням загальної ситуації в
економіці країни, а також глобального економі-
чного спаду. На стані вітчизняних фінансових
ринків не могли не позначитися чинники, що
зумовлювали їх розвиток протягом багатьох
років загалом й особливо останнім часом: над-
мірна політизація управлінських рішень в еко-
номічній і фінансово-кредитній сферах; украй
низька капіталізація суб’єктів господарювання;

відсутність реальних структурних перетворень
у національній економіці й сталості макроеко-
номічної, зовнішньоекономічної, грошово-
кредитної та валютної політики; низький рівень
добробуту населення й падіння його плато-
спроможності; відсутність класичного страхово-
го та фондового ринку в Україні; вплив світової
фінансової кризи; явно недостатня транспаре-
нтність і асиметрія інформації щодо діяльності
гравців фінансових ринків [10].

Протягом дев’яти місяців 2011 р. спостері-
галися традиційні хвороби страхового ринку:
недобросовісна конкуренція, демпінг, недофо-
рмування резервів, зростання токсичних акти-
вів, вартість яких наближається до нуля. На
сьогодні ці хвороби тільки загострилися. Багато
компаній досі “грають” без правил, а потерпає
від цього споживач, якому досить важко зорієн-
туватися й обрати з них справді надійну [3].

Усе це вимагає від держави результативних
і конкретних дій з поглиблення конкурентного
середовища та підтримки добросовісної конку-
ренції, що полягає в суперництві, заснованому
на дотриманні правових та етичних норм від-
носин у господарській діяльності.

Антикризовими заходами для нормалізації
функціонування вітчизняного фінансового рин-
ку, зокрема щодо небанківських фінансових
установ, на сьогодні можуть бути, наприклад,
кроки із забезпечення доступу страховиків до
коштів резервів, розміщених на депозитах бан-
ків, для здійснення страхових виплат та запро-
вадження контролю за недобросовісною рек-
ламою страховиків [10].

Незрілість інституціональної інфраструктури
ринку фінансових послуг, недостатнє законо-
давче забезпечення його функціонування є
основними перепонами на шляху до ефектив-
ного використання іноземного та національного
фінансового капіталу в Україні, що спонукає
органи влади до здійснення заходів із забезпе-
чення стабільного функціонування ринків фі-
нансових послуг на основі:

1. Розроблення нормативно-правової бази
для впровадження державного нагляду за фі-
нансовими установами на консолідованій ос-
нові та вдосконалення застосування процедури
тимчасової адміністрації щодо фінансових
установ, діяльність яких загрожує інтересам
споживачів фінансових послуг.

2. Підвищення рівня капіталізації страхових
компаній, демонополізації окремих сегментів
ринку страхових послуг, упровадження прин-
ципів страхового нагляду відповідно до стан-
дартів Міжнародної асоціації органів страхово-
го нагляду (ІАІS) та створення системи гаран-
тування страхових виплат за договорами стра-
хування життя [8].

Підтримка конкурентного середовища, що
дає змогу, з одного боку, забезпечити рівні
умови для всіх суб’єктів господарювання,
включаючи іноземних, з іншого – регулювати
всі процеси таким чином, щоб сформувати на-
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ціональний господарський комплекс, безпереч-
но, є важливою та нагальною функцією держа-
ви на цьому етапі розвитку України [1].

Унаслідок впливу мегаекономіки, кризових
явищ на національну економіку України та, як
наслідок, на конкурентні відносини на ринках
страхових послуг України, а також породжених
нею неспроможності ринку і неспроможності
влади у сфері захисту економічної конкуренції
на цих ринках накопичується негативна практи-
ка, яка знижує рівень конкурентності середо-
вища на ринках страхових послуг України.

В умовах відсутності загальновизнаних під-
ходів до побудови стабілізаційних механізмів
на ринках фінансових послуг у світі була поси-
лена увага до питань формування державної
політики на цих ринках, закономірностей, прин-
ципів, методів і моделей розроблення й функ-
ціонування механізмів державного управління
на них.

В Україні до ринків фінансових послуг, що
розвиваються, належить ринок страхових по-
слуг, питання захисту економічної конкуренції
на якому є актуальним і потребує моніторингу з
боку держави, а також ефективної реалізації
державної політики в цій сфері.

Формування державної політики у сфері захи-
сту економічної конкуренції на ринках страхових
послуг України, з огляду на потенційну неспро-
можність ринку в умовах асиметрії інформації та
неспроможність влади досягти декларованих
цілей державного втручання за умов асиметрич-
ної інформації, може бути здійснено шляхом під-
готовки та внесення змін до Закону України “Про
захист економічної конкуренції” стосовно визна-
чення термінів: “необґрунтовано висока ціна фі-
нансової послуги”, “необґрунтовано низька ціна
фінансової послуги”, “конкурентна ціна фінансо-
вої послуги”, а також доповнення переліку ознак
визнання зловживання монопольним (доміную-
чим) становищем: “Встановлення фінансовою
установою необґрунтовано високої та/або необ-
ґрунтовано низької ціни фінансової послуги”.

Необхідно також розробити методику ви-
значення необґрунтовано високої та необґрун-
товано низької ціни фінансової послуги на рин-
ках страхових послуг; встановити, що умови
визнання монопольного (домінуючого) стано-
вища фінансової установи на ринках страхових
послуг встановлюються в порядку, визначено-
му Антимонопольним комітетом України.

Таку методику визначення необґрунтовано
високої та необґрунтовано низької ціни фінан-
сової послуги на ринках страхових послуг і по-
рядок визнання монопольного (домінуючого)
становища фінансової установи на ринках
страхових послуг Антимонопольним комітетом
України доречно розробляти спільно з Націо-
нальною комісією, що здійснює державне регу-
лювання у сфері ринків фінансових послуг, із
залученням провідних компаній ринків страхо-
вих послуг, об’єднань учасників ринку страхо-
вих послуг України тощо.

Необхідно також підкреслити, що з урахуван-
ням сучасних світових кризових тенденцій, поси-
лення глобального конкурентного протистояння
на економічному, науково-технологічному, енерге-
тичному ґрунті необхідним є забезпечення систе-
мності та послідовності в проектуванні й реалізації
державної політики у сфері захисту економічної
конкуренції на ринках страхових послуг України, її
спрямування на захист національних інтересів.

IV. Висновки
Страхування відіграє фундаментальну роль

у національних економічних і соціальних струк-
турах, сприяє розвитку підприємництва, яке має
велике значення для успішного економічного
зростання держави в цілому. Страхові компанії
також є великими інституціональними інвесто-
рами, необхідними для успішного розвитку рин-
ків капіталу. Соціально-економічне й фінансове
значення страхових ринків та їх особлива роль у
суспільстві вимагають державного управління
страховою діяльністю в Україні.

З перебігом часу лише посилюється вагомість
дотримання одного з основних стратегічних век-
торів національного соціально-економічного роз-
витку: формування в країні ефективної конкурен-
тоспроможної економіки, що з урахуванням по-
силення глобального конкурентного протистоян-
ня на економічному ґрунті та в умовах подолання
наслідків світової фінансової кризи вимагає опе-
ративного реагування й дієвої реалізації держав-
ної політики у сфері захисту економічної конкуре-
нції, зокрема на ринках страхових послуг. Адже
економічна конкуренція є рушійним елементом
ринкової економіки, що забезпечує баланс
особистих і приватних інтересів суб’єктів ринку,
формує підвалини соціальної стабільності в
суспільстві.

Запропоновані вище заходи, зокрема вста-
новлення методики визначення необґрунтова-
но високої та необґрунтовано низької ціни фі-
нансової послуги на ринках страхових послуг,
подальше формування конкурентного середо-
вища на ринках страхових послуг України шля-
хом удосконалення державної політики у сфері
захисту економічної конкуренції на цих ринках,
на наш погляд, сприятимуть прозорому зма-
ганню страховиків і, зрештою, приведуть до
створення конкурентного середовища на рин-
ках страхових послуг України.

Перспективи подальших досліджень лежать
у площині розуміння того, що підвищена увага
з боку держави до формування конкурентного
середовища на ринках страхових послуг Украї-
ни пов’язана з посткризовим періодом, сприяє
посиленню суперництва страхових організацій
за залучення споживачів страхових послуг і
вигідне інвестування коштів страхових фондів
для досягнення високих кінцевих фінансових
результатів діяльності страховиків, зменшення
проявів недобросовісності з їх боку. Поглиблен-
ня конкуренції сприятиме розвитку страхування,
збільшенню асортименту й підвищенню якості
страхової продукції, а також спонукатиме страхові



ISSN 1813-3401. Держава та регіони

214

організації до розробки та впровадження нових
видів страхування, удосконалення й розширення
переліку послуг, що надаються. Це потребує по-
глибленого аналізу формування конкурентного
середовища на ринках страхових послуг України
та дослідження впливів глобальної економіки на
відносини на умови функціонування цих ринків.
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Мосципан Р.Н. Формирование конкурентной среды на рынках страховых услуг Украины:
влияние мегаэкономики и роль государства

В статье рассматриваются влияние мегаэкономики на конкурентную среду на рынках страхо-
вых услуг Украины, вопросы несостоятельности рынка и несостоятельности государственной
власти в сфере защиты экономической конкуренции на этих рынках. Предложены направления
усовершенствования государственной политики в вышеупомянутой сфере, в частности усиление
влияния государственной политики на формирование добросовестной конкурентной среды.
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Mostsipan R. Formation of competitive environment at insurance markets in Ukraine: influence of
megaeconomy and role of state

The article is devoted to consideration of megaeconomy influence on the competing environment at
Ukrainian insurance service markets, issues of market disability and failure of the state power in defending
the economic competition at these markets. Suggested are the means of state policy improvement in the
above mentioned sphere and strengthening of the state policy influence on the formation of fair competitive
environment in particular.
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