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Розвиток страхового ринку України серед глобальних трендів страхування
Страховий ринок України є частиною глобального економічного середовища, що об’єднує національні страхові
ринки по світу. У статті досліджується функціонування страхового ринку України, беручи до уваги останні
тренди світової економіки. В ній відзначається надзвичайно малий обсяг премій, недостатнє покриття
населення та бізнес установ. Підкреслюється, що головна увага експертів страхового ринку України
зосереджується на реакції щодо анексії Криму та воєнному конфлікті на Донбасі. У ній визначаються тренди,
умови та розвиток факторів українського страхового ринку, а також його перспективи та роль України на
глобальному страховому ринку.
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Развитие страхового рынка Украины среди глобальных трендов страхования
Страховой рынок Украины является частью глобальной экономической среды, которая объединяет
национальные страховые рынки по миру. В статье исследуется функционирование страхового рынка Украины,
принимая во внимание последние тренды мировой экономики. В ней отмечается чрезвычайно малый объем
премий, недостаточное покрытие населения и бизнес организаций. Подчеркивается, что основное внимание
экспертов страхового рынка Украины сосредотачивается на реакции относительно аннексии Крыма и военном
конфликте на Донбасе. В ней определяются тренды, условия и развитие факторов украинского страхового
рынка, а также его перспективы и роль Украины на глобальном страховом рынке.
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показатели, направления развития.
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