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Анотація. Стаття присвячена виявленню та аналізу основних факторів впливу на збутову 

діяльність страхових компаній зі страхування життя, що виникає в наслідок взаємодії попиту та 

пропозиції страхових продуктів на страховому ринку України. Розглянуто теоретичні аспекти 

формування попиту та пропозиції на страхові послуги. Проаналізовано економічні показники, 

що відображають стан збутової діяльності компанії. Узагальнено та охарактеризовано фактори 

впливу на стан продажу страхових продуктів зі страхування життя.  
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Abstract. The main objective of the study is to identify and analyze the main factors affecting the 

sales activity of insurance companies in life insurance. To achieve the goal, the task was: to consider the 

theoretical aspects of the formation of demand and supply for insurance services; to identify the main 

factors affecting the sales activities of insurers in life insurance; to analyse economic indicators that 

reflect the state of the company’s sales activities; to generalize and characterize factors influencing the 

state of the sale of insurance products for life insurance. The article is devoted to revealing and analysis 

of the main factors influencing the sales activity of insurance companies in life insurance, that arises 

because of the interaction of demand and supply of insurance products in the insurance market of 

Ukraine. The theoretical aspects of the formation of demand and supply for insurance services are con-

sidered. The economic indicators, reflecting the state of sales activity of the company, are analyzed. The 

factors influencing the sale’s state of life insurance products are summarized and characterized. To 

achieve the research goal, the article identifies and analyzes the probable factors influencing the sales 

activity of insurance companies in life insurance. Research has shown that supply and demand are 

closely linked to the formation of sales activities in life insurance companies. The aforementioned idea 

is confirmed by the theoretical foundations of the formation of demand and supply for insurance ser-

vices, the opinions of scholars. We have considered only those factors of influence on sales activities 

that contain economic content. Along with them, there are still a number of tasks and elements that are 

taken into account in the formation of sales of products, namely: advertising, seminars, express surveys, 

questionnaires, analysis of human needs in the direction of insurance, calculation of discounts, shares, 

etc. 
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Постановка проблеми. Ринок 

страхування життя в кожній країні є  

індикатором економіки та сталого 

розвитку підприємництва. Коли стабіль-
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ність та добробут країни досягає пев-

ного рівня, то і працівники, і роботода-

вці починають думати про своє майбу-

тнє, забезпечувати свою старість, 

фінансувати ризики, які існують у житті 

кожної людини. Стрімке старіння насе-

лення всіх країн світу виснажує фінан-

сову спроможність громадян, що приз-

водить до низького рівня охорони 

здоров’я та пенсійного забезпечення. 

Страхування життя дає змогу забезпе-

чити щоденний захист людини – як сьо-

годні, так і в майбутньому. Це призво-

дить до виникнення двох ефектів – у 

держави з’являються додаткові довго-

строкові кошти, які забезпечують фінан-

сування інвестиційних проектів, що 

сприяє подальшому розвитку економіки 

країни; громадяни отримують страхо-

вий захист, накопичення на майбутні пе-

ріоди, а відтак – захист інтересів лю-

дини. Зі змінами законодавчої бази 

змінюється роль страховиків зі страху-

вання життя, оскільки такі компанії є ос-

новними гарантами пенсійного забезпе-

чення та довгострокового накопичення 

коштів. З боку страховика виникає нага-

льна потреба забезпечення страхових ін-

тересів всіх верств населення. Саме 

тому, питання розвитку та аналізу збу-

тової діяльності є не лише актуальним, а 

й необхідним на сучасному ринку стра-

хування життя. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій з проблеми. Будь яка діяльність 

компанії направлена на отримання при-

бутків. Оскільки страхові компанії нада-

ють послуги з страхування їх прибуток 

прямо залежить від напрямків збуту 

страхових програм, що пропонує стра-

ховик на ринку страхування. Очевидно, 

що коли мова іде про ринок, то збут про-

дукції залежить від попиту і пропозиції. 

Філософією формування попиту і 

пропозиції на страхові продукти є еко-

номічна і соціальна доцільність прове-

дення страхування людини. Для страхо-

вика і страхувальника є спільний інтерес 

у ціні страхової програми, прибутку, а 

також для страховика є переважний ін-

терес в кількості клієнтів, а для страху-

вальника – надійність страхової компа-

нії. 

Реальний прояв і взаємодія попиту 

та пропозиції відбуваються на ринку у 

вигляді ринкового механізму. Провідна 

роль завжди належить попиту. Завдання 

пропозиції – задовольняти попит. Оскі-

льки страховик відповідає за пропози-

цію, а страхувальник за попит, то логі-

чно зауважити, що рівновага інтересів 

страховика та страхувальника і є опти-

мальним рівнем соціально-фінансового 

ефекту страхування. 

Найважливішими характеристи-

ками попиту стосовно страхової накопи-

чувальної програми є: обсяг програм 

страхування (обсяг попиту) і страхова 

премія (ціна попиту). 

Дослідження В. Є. Осипова показу-

ють, що «між обсягом попиту і ціною іс-

нує зворотний зв’язок: чим більша ціна, 

тим менший обсяг попиту, і навпаки. Та-

кого роду залежність обсягу попиту і 

ціни розглядають зазвичай як закон по-

питу» [1, с. 104]. 

Серед причин, що викликають, ні-

бито одночасне зростання ціни і обсягу 

попиту, називають, наприклад, ефект 

Веблена, ефект очікуваної динаміки цін, 

здатність ціни служити показником яко-

сті товару та ін. У зазначеній вище ситу-

ації виникає лише видимість порушення 

закону попиту, оскільки впродовж яко-

гось часу дійсно спостерігається одно-

направлений рух обсягу попиту і ціни, 
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проте, після закінчення цього відрізку 

часу, ситуація змінюється, бо всякі від-

хилення від закону попиту зникають [2]. 

Найважливішими характеристика-

ми пропозиції стосовно страхової нако-

пичувальної програми є: обсяг страхо-

вих програм (кількість застрахованих) – 

обсяг пропозиції і страхова премія – ціна 

пропозиції. 

Надмірна пропозиція, підсиливши 

конкуренцію продавців, стане чинити 

знижуючи тиск на ціну і вона повер-

неться у початкове положення. Такий 

механізм відновлення ринкової рівно-

ваги був викладений свого часу Л. Валь-

расом [3].  

Існує, проте, і інший погляд на ме-

ханізм відновлення ринкової рівноваги, 

при якій «провідна роль відводиться не 

надлишку попиту або пропозиції, а пе-

ревищенню ціни попиту над ціною про-

позиції і навпаки». Такий механізм 

свого часу був запропонований А. Мар-

шаллом [4].  

З вищесказаного випливає, що в  

основі попиту на страхові продукти ле-

жать природні людські потреби в стра-

ховому захисті, фінансовому забезпе-

ченні та ін. Коло цих потреб вельми 

широке і має тенденцію до зростання. 

Пропозиція страхових продуктів, у свою 

чергу, виступає як відповідна реакція на 

ці потреби. Саме збутова діяльність 

страхової компанії спрямована на задо-

волення таких потреб [5]. 

Формування цілей дослідження. 
Основною метою дослідження є ви-

явити і проаналізувати основні фактори 

впливу на збутову діяльність страхових 

компаній зі страхування життя. Для до-

сягнення мети були поставленні за-

вдання: розглянути теоретичні аспекти 

формування попиту та пропозиції на 

страхові послуги; виявити основні фак-

тори впливу на збутову діяльність стра-

ховиків зі страхування життя; аналіз 

економічних показників, що відобража-

ють стан збутової діяльності компанії; 

узагальнити та охарактеризувати фак-

тори впливу на стан продажу страхових 

продуктів зі страхування життя. 

Виклад основаних результатів та 

їх обґрунтування. Стан розвитку стра-

хування життя в Україні, як показують 

дослідження, є незадовільним; таким, 

що не відповідає країні з ринковою еко-

номікою. Зокрема, на це вказує надто 

низький, порівняно з розвиненими краї-

нами, показник частки страхових премій 

зі страхування життя у ВВП (у 2016 р. – 

0,12%) [6, с. 193].  

Ймовірними факторами впливу на 

збутову діяльність страховиків з страху-

вання життя, а саме на попит та пропо-

зицію страхових продуктів можуть бути 

наступні: 

–  досвід діяльності на ринку стра-

хування життя, що впливає на довіру 

клієнтів до страховика; 

–  обсяг страхових платежів, що ви-

кликає ефект «масової зацікавленості» у 

покупців; 

–  обсяг страхових виплат за догово-

рами страхування життя і при настанні 

страхового випадку, що впливає на фі-

нансову зацікавленість клієнтів; 

–  динаміка кількості застрахованих 

в компанії, що викликає позитивне від-

ношення клієнтів до страховика. 

Розглядаючи перший фактор, дос-

від діяльності на ринку страхування 

життя, що впливає на довіру клієнтів до 

страховика, мова йде про стаж роботи 

компанії, а також про фінансову стабіль-

ність, адже серед конкуренції на страхо-

вому ринку лише фінансово стабільні 

компанії можуть працювати більше 20-
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30 років. Особливо привабливими є ком-

панії з рівнем фінансового стану катего-

рії ААА або АА [7; 8]. 

Наступним фактором ймовірного 

впливу на збутову діяльність є обсяг 

страхових платежів, що викликає ефект 

«масової зацікавленості» у покупців.  

Розглянемо одне із джерел доходів 

страхової компанії від основної діяльно-

сті, а саме страхові премії (платежі). Ди-

наміку страхових платежів обраних 

компаній з страхування життя наведено 

в табл. 1. Такими компаніями стали лі-

дери страхового ринку: Метлайф, ТАС, 

PZU Україна страхування життя. 
Таблиця 1 

Динаміка страхових платежів страхових компаній з страхування життя 

Назва компанії 

Роки 

2014  2015  2016  

тис. грн  % тис. грн % тис. грн % 

МЕТ Лайф 319320 47 416540 49 621024 54 

ТАС 209464 31 257637 30 285857 25 

PZU Україна страхування життя 154303 22 177819 21 239521 21 

Всього 683087 100 851996 100 1146402 100 

Джерело: Сформовано і проведено розрахунки авторами за даними [9]. 
 

Для страховика показник збіль-

шення страхових платежів показує на 

збільшення грошової маси, ці кошти 

компанія може вкладати в інвестиційні 

проекти. Для клієнтів показник збіль-

шення динаміки страхових платежів сві-

дчить про те, що компанія є прибутко-

вою, привабливою до довгострокового 

вкладення коштів. Також спрацьовує 

ефект «масової зацікавленості», чим бі-

льше осіб вкладає коштів в компанію, 

тим безпечніше стає для інших вкласти 

власні кошти в таку компанію. 

Розрахунки показали, що серед лі-

дерів страхування життя компанія Мет-

лайф займає лідируючі позиції, довіра та 

інтерес до компанії очевидний. Показ-

ники інших страховиків теж високі се-

ред компаній страхування життя, що 

працюють на страховому ринку Укра-

їни. 

Розглянемо фактор впливу обсягу 

страхових виплат за договорами страху-

вання життя і при настанні страхового 

випадку, що впливає на фінансову заці-

кавленість клієнтів. 

Оскільки страхові виплати для 

страховика можуть бути плановими, а 

також раптовими, тому суми страхових 

виплат носять ймовірнісний характер. 

Проте для страховика збільшення 

показника виплат є несприятливим 

фактором, а для клієнтів це фінансовий 

показник відшкодування настання 

ризику. Ціллю страхування життя є саме 

відшкодування втрат і ріст такого 

показника привабливий для клієнтів. 

Розглянемо динаміку страхових виплат 

у табл. 2. 

Показники страхових виплат мо-

жуть збільшуватись і зменшуватись, 

адже страхові випадки, за якими здійс-

нюють страхове відшкодування, не ма-

ють певної закономірності. Збільшення 

сум страхових виплат може також відо-

бражати збільшення кількості застрахо-

ваних, причому кількість страхових ви-

падків і їх ймовірність настання також 
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збільшується. Також показники можуть 

зменшуватись, якщо компанія не має за-

собів для погашення даних зобов’язань. 

Аналіз страхових виплат та кілько-

сті застрахованих в страховій компанії 

не є показниками фінансового забезпе-

чення, але для відображення довіри до 

страховика та його привабливості на ри-

нку страхування аналізуються такі пока-

зники. Адже рівень довіри до компанії, 

на нашу думку, визначається найперше 

числом клієнтів та віком компанії. Ко-

жна людина прагне зробити єдино пра-

вильний вибір страхової компанії і за-

безпечити не тільки страховий захист, а 

й накопичити кошти на певний випадок. 
Таблиця 2 

Динаміка страхових виплат страхових компаній з страхування життя 

Назва компанії 

Роки 

2014  2015  2016  

тис. грн  % тис. грн % тис. грн % 

МЕТ Лайф 43908 42 47249 16 66429 35 

ТАС 49575 47 55145 18 71748 37 

PZU Україна страхування життя 12288 11 201376 66 53581 28 

Всього 105771 100 303770 100 191758 100 
Джерело: Сформовано і проведено розрахунки авторами за даними [9]. 
Розглянемо такий фактор, як дина-

міка кількості застрахованих в компанії, 

що викликає позитивне відношення клі-

єнтів до страховика. Динаміку кількості 

застрахованих серед трійки лідерів-

страховиків можна спостерігати в 

табл. 3.

Таблиця 3 

Динаміка кількості застрахованих в страхових компаніях зі  

страхування життя 

Назва компанії 

Роки 

2014  2015  2016  

тис. грн  % тис. грн % тис. грн % 

МЕТ Лайф 162308 44 75948 40 456422 63 

ТАС 137113 37 79273 42 182169 25 

PZU Україна страхування життя 70698 19 34819 18 83439 12 

Всього 370119 100 190040 100 722030 100 
Джерело: Сформовано і проведено розрахунки авторами за даними [9]. 
Розглядаючи динаміку кількості за-

страхованих у табл. 3, ми дійшли висно-

вку, що збільшення попиту на страхову 

продукцію в компаніях з страхування 

життя відображене збільшенням застра-

хованих у даних компаніях. У 2016 році 

компанія Метлайф зосередила в своєму 

підпорядкуванні 63% клієнтів, ТАС – 

25%, компанія PZU Україна – 12% кліє-

нтів. У минулих роках динаміка була 

інша. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Для досягнення 

мети дослідження у статті виявлено і 

проаналізовано ймовірні фактори 

впливу на збутову діяльність страхових 

компаній зі страхування життя. Дослі-

дження показали, що попит і пропозиція 

тісно пов’язані з формуванням збутової 

діяльності в компаніях з страхування 

життя, що підтверджено теоретичними 

засадами формування попиту та пропо-
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зиції на страхові послуги, думками нау-

ковців. Факторами, що можуть впливати 

на збутову діяльність можуть бути: дос-

від діяльності на ринку страхування 

життя, що впливає на довіру клієнтів до 

страховика; обсяг страхових платежів, 

що викликає ефект «масової зацікавле-

ності» у покупців; обсяг страхових ви-

плат за договорами страхування життя і 

при настанні страхового випадку, що 

впливає на фінансову зацікавленість 

клієнтів; динаміка кількості застрахова-

них в компанії, що викликає позитивне 

відношення клієнтів до страховика.  

Аналіз факторів впливу, на збутову 

діяльність компанії дав можливість ком-

плексно оцінити такий вплив на форму-

вання попиту і пропозиції на страхові 

продукти на ринку страхування життя. 

Нами було розглянуто лише ті 

фактори впливу на збутову діяльність, 

які містять економічний зміст. Поряд з 

ними, є ще ряд задач та елементів, які 

враховуються при формуванні збуту 

продукції, а саме: реклама, семінари, 

експрес опитування, анкетування, аналіз 

потреб людини в напрямі страхування, 

розрахунок знижок, акцій, тощо.  
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