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ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СТРАХУВАННЯ ЗАСОБІВ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТУ

У статті досліджуються теоретичні та практичні питання страхування наземного автомобіль-
ного транспорту в Україні. Сформульовані основні заходи щодо рішення проблем страхування
автомобільного транспорту.
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ВСТУП
В Україні страхування автомобільного транспорту займає найбільшу частку страхового ринку

як за обсягом страхових премій, так і за сумою страхових виплат. Однак у даному сегменті ринку
є ще значні перспективи. Це пов’язано із зростанням парку автотранспортних засобів в країні,
зростанням обсягів вантажопотоків, змінами в правовій сфері, зокрема в сфері страхування на-
земного автомобільного транспорту.

Проблеми страхування в Україні, зокрема автомобільного транспорту, досліджували різні вчені,
зокрема Базидевич В.Д., Безугла В.О., Бондар О.В, Борисова В.А., Головко А.Т., Залєтів О.М.,
Лібіх К.О. тощо. В їх робота були розкриті теоретичні та практичні питання страхування та стра-
хового ринку в Україні, зокрема проблеми страхування автомобільного транспорту, сформульо-
вані базові положення щодо вирішення найважливіших проблем страхування. Водночас зміни в
економіці країни, зростання автомобільного транспорту, об’єктивні соціально-економічні проце-
си в країні вимагають подальших досліджень проблем автотранспортного страхування.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження теоретичних і практичних питань розвитку автотранспортного

страхування в Україні.
РЕЗУЛЬТАТИ
Страхування як система захисту майнових інтересів громадян, організацій і держави є необхід-

ним елементом сучасного суспільства. Існують різні види страхування: майнове, особисте, стра-
хування відповідальності тощо. Одним із різновидів майнового страхування є автотранспортне
страхування.

Історія розвитку автотранспортного страхування в Україні можливо поділити на декілька етапів:
1) 1969 – 1985 рр. — добровільне страхування засобів транспорту, що належать громадянам,

почало розвиватися як самостійний вид страхування;
2) 1986 – 1990 рр. — розвиток добровільного комбінованого страхування автомобіля, водія і

багажу;
3) 1991 – 2005 рр. — Україна стає самостійною державою, а, отже, питання страхування прий-

мають нові організаційно-правові форми, страхування засобів наземного транспорту і відпові-
дальності власників транспортних засобів здійснюється на добровільній основі;

4) з 2005 року — обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транс-
портних засобів [1].

Страхування наземних транспортних засобів в Україні регулюється відповідними законодавчо-
нормативними актами, зокрема: Конституцією України [2], Цивільним кодексом України [3], Зако-
ном України «Про страхування» [4], а також іншими законами і нормативно-правовими актами.

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів
в Україні також регулюється низкою законодавчо-нормативних актів, зокрема: Конституцією Ук-
раїни [2], Цивільним кодексом України [3], Законом України «Про страхування» [4], Законом Ук-
раїни «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транс-
портних засобів» [5] та іншими нормативно-законодавчими документами.

Згідно Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних засобів» [5] страхування цивільно-правової відповідальності влас-
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ників наземних транспортних засобів можуть здійснювати лише страхові організації, які мають
відповідну на це ліцензію. Для отримання такої ліцензії страхові організації повинні відповідати
встановленим ліцензійним вимогам, які встановлює уповноважений на це державний орган. Од-
нією із умов для отримання ліцензії для страхування цивільно-правової відповідальності влас-
ників транспортних засобів є членство в Моторному (транспортному) страховому бюро України.

Нормативно-правова база є одним із найбільш впливових механізмів державного регулювання
страхової діяльності і включає сукупність законів, постанов та інструкцій, що регулюють сферу
надання страхових послуг. За допомогою правового регулювання нагляду за страховою діяльні-
стю держава забезпечує поступовий розвиток страхового ринку, будує відповідну страхову інфра-
структуру, забезпечує однакові права всім суб’єктам страхових відносин, удосконалює чинні види
страхування, а також вводить нові [6, с. 342-348].

Отже, законодавча база страхування є однією з найважливіших передумов формування та роз-
витку повноцінної системи страхування в Україні. Проте необхідно зазначати, що законодавча база
України в сфері страхування вже не відповідає сучасним потребам соціально-економічного розвит-
ку країни. Зокрема, слід відмітити відставання відображення потреб сучасного ринку в законодав-
чих актах, недостатньо швидке реформування законодавства, а також значна кількість нормативно-
правових актів, що регулює окремий вид страхування. Прикладом може слугувати такий підвид
страхування, як страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів. Рішенням даної проблеми може бути нова редакція Закону України «Про обов’язкове стра-
хування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів».

Страхування наземних транспортних засобів, зокрема страхування автомобільного транспор-
ту, займає одне з провідних місць за обсягами страхових премій (табл. 1).

Таблиця 1. Динаміка валових і чистих страхових премій за видами страхування за 2010-2011 рр. *

2010 р. 2011 р.
Темпи зміни страхових
премій у 2011 році до

2010 рокуВиди страхування
Валові,

млн. грн.
Чисті,

млн. грн.
Валові,

млн. грн.
Чисті,

млн. грн. Валові, % Чисті, %

Автострахування
(КАСКО, ОСЦПВ, «Зе-
лена картка») 5722,1 5059,0 6153,1 5658,1 7,5 11,8
Страхування майна 4371,8 1680,8 3298,8 2229,9 -24,5 32,7
Страхування фінансо-
вих ризиків 2884,3 755,7 2856,4 2008,3 -1,3 165,8
Страхування вогневих
ризиків 3029,8 1156,3 2439,1 1827,6 -19,5 58,1
Страхування життя 906,5 906,0 1346,4 1346,3 48,5 48,6
Медичне страхування 859,6 809,4 1165,4 1087,7 35,6 34,4
Страхування вантажів
та багажу 1822,2 801,7 1497,1 924,6 -17,8 +15,3
Страхування відповіда-
льності від перед треті-
ми особами 973,7 505,9 1197,9 680,7 23,0 34,5
Страхування від нещас-
них випадів 445,5 348,9 672,9 561,6 51,0 61,0
Страхування кредитів 500,3 256,4 469,6 334,6 -6,1 30,5
Страхування медичних
витрат 229,8 213,9 304,2 288,1 32,4 34,7
Авіаційне страхування 276,8 222,9 260,4 200,5 -5,9 -10,1
Страхування від нещас-
них випадків на транс-
порті 152,2 133,6 148,7 139,9 -2,3 4,7
Інші види страхування 897,1 477,3 883,3 682,2 -1,5 42,9
Разом 23081,7 13327,7 22693,5 17970,0 -1,7 34,8

* Складено за даними [7]
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Темпи зростання валових і чистих платежів за КАСКО, ОСЦПВ і «Зелена картка» складає 7,5
і 11,8%. Це значно менше аніж від страхування життя, медичного страхування, страхування від
нещасних випадків, страхування медичних витрат. Однак це значно більше аніж від авіаційного
страхування, страхування від нещасних випадків на транспорті тощо.

В загальній сумі чистих премій частка автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка»)
складало практично 38,0% у 2010 році і 31,5% в 2011 році (рис. 1 і рис. 2).

Автострахування;
31,50%

Інші види
страхування;

68,50%

Рис. 1. Структура чистих страхових премій за 2010 рік (Розраховано за даними [7])

Інші види
страхування;

62,00%

Автострахування;
38,00%

Рис. 2. Структура чистих страхових премій за 2011 рік (Розраховано за даними [7])

Зростання валових і чистих премій за видами страхування не співпадає з валовими і чистими
виплатами. За більшістю видів страхування валові і чисті виплати у 2011 році мають тенденцію
до зменшення (табл. 2).

Валові виплати з автотранспортного страхування у 2011 році зменшилися на 8,7%, а чисті
виплати скоротилися на 7,6%. Таке скорочення слід розглядати як негативні тенденції на страхо-
вому ринку з автострахування. Проте ці показники значно менші аніж скорочення за іншими ви-
дами страхування. Так, валові виплати із страхування фінансових ризиків скоротилося на 59,5%,
страхування кредитів зменшилося на 67,6%. Загальна сума валових виплат зменшилася на 20,3%.
Чисті виплати із страхування фінансових ризиків зменшилося на 59,1%, страхування кредитів на
69%, а загальні чисті виплати зменшилися на 20,2%.

За даними рисунків 1 і 2 можливо дійти до висновку, що частка чистих страхових премій,
які припадають на автомобільне страхування поступово зменшується. Цей факт пов’язаний з
наступним:

1) значна частина власників автотранспорту вже має поліси автострахування;
2) у 2011 році чисельність власників автотранспорту не дуже зросло внаслідок того, що змен-

шилися обсяги кредитування на придбання автомобілів;
3) за останній рік почали активно зростати інші види страхування, зокрема страхування життя,

медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування медичних витрат тощо.
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Таблиця 2. Динаміка валових і чистих виплат за видами страхування за 2010-2011 рр. *

2010 р. 2011 р.
Темпи зміни страхових
виплат у 2011 році до

2010 рокуВиди страхування
Валові,

млн. грн.
Чисті,

млн. грн.
Валові,

млн. грн.
Чисті,

млн. грн. Валові, % Чисті, %

Автострахування
(КАСКО, ОСЦПВ, «Зе-
лена картка») 2625,9 2538,2 2398,4 2345,5 -8,7 -7,6
Страхування майна 163,8 133,8 258,1 193,8 57,6 44,8
Страхування фінансо-
вих ризиків 2042,5 1959,1 827,6 801,1 -59,5 -59,1
Страхування вогневих
ризиків 187,9 177,0 168,5 159,2 -10,3 -10,1
Страхування життя 52,6 52,6 70,6 70,6 34,2 34,2
Медичне страхування 632,9 632,9 752,4 752,4 18,9 18,9
Страхування вантажів
та багажу — — — — — —
Страхування відповіда-
льності від перед треті-
ми особами — — — — — —
Страхування від неща-
сних випадів — — — — — —
Страхування кредитів 153,2 151,1 49,7 46,9 -67,6 -69,0
Страхування медичних
витрат 86,6 83,8 102,9 102,7 18,8 22,5
Авіаційне страхування — — — — — —
Страхування від неща-
сних випадків на транс-
порті — — — — — —
Інші види страхування 159,2 157,1 235,9 227,1 48,2 44,6
Разом 6104,6 5885,7 4864,0 4699,2 -20,3 -20,2

* Складено за даними [7]

Зменшення валових і чистих виплат, зокрема з автомобільного страхування, може розглядати-
ся як негативний чинник, який свідчить, що у страхових компаній існують значні фінансові проб-
леми, у т.ч. проблеми з наявністю ліквідних коштів. Це підтверджується, якщо порівняти обсяги
валових і чистих премій із валовими і чистими виплатами. Так, у 2010 році співвідношення між
валовими преміями і виплатами становило 2,18 грн., а у 2011 цей показник становив 2,56 грн.
Тобто страхові компанії, що здійснюють автострахування за один рік збільшили частку отрима-
них коштів у відношенні до здійснених виплат. При порівнянні чистих премій і виплат маємо
наступну картину. У 2010 році співвідношення чистих премій до чистих виплат становило 1,99
грн., а у 2011 році цей показник становив 2,41 грн. Отже, і за співвідношенням чистих премій і
чистих виплат маємо значну перевагу у 2011 році.

Однак зменшення виплат як валових, так і чистих може бути пов’язано не лише із фінансови-
ми проблемами страхових компаній, а й з іншими чинниками, зокрема термінами сплати, кількістю
нових договорів, судовими рішеннями за окремими договорами тощо.

Головною проблемою, на нашу думку, є те, що страхові компанії не бажають своєчасно вико-
нувати фінансові зобов’язання за договорами автострахування, особливо у тому випадку, коли є
будь-які підстави для затримки своєчасного розрахунку із своїми клієнтами. Така ситуації свідчить
про недосконалість вітчизняного страхового ринку, слабку захищеність клієнтів при взаємодії з
страховими компаніями.

Рівень чистих страхових виплат розраховується як відношення чистих виплат до чистих премій.
Цей показник за 2010-2011 роки має наступні значення (табл. 3).
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Таблиця 3. Рівень чистих страхових виплат за видами страхування за 2010-2011 рр. *
Чисті страхові

виплати, млн. грн.
Рівень чистих стра-

хових виплат, %Види страхування
2010 2011 2010 2011

1. Страхування наземного транспорту («КАСКО») 1693,0 1333,1 55,2 42,6
2. Обов'язкове страхування цивільно-правової відпо-
відальності власників транспортних засобі (ОСЦПВ) 758,4 916,2 43,9 40,9
3. Страхування фінансових ризиків 1959,1 801,1 259,3 39,9
4. Медичне страхування 632,9 752,4 78,2 69,2
5. Страхування від вогневих ризиків 177,0 159,2 15,3 8,7
6. Страхування медичних витрат 83,8 102,7 39,2 35,6
7. Обов'язкове страхування цивільної відповідально-
сті власників транспортних засобі (за додатковими
договорами) «Зелена картка» 86,7 96,2 32,4 33,1
8. Обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіа-
ції 5,2 48,4 2,3 24,2
9. Страхування кредитів 151,1 46,9 58,9 14,0
10. Страхування здоров'я на випадок хвороби 38,0 34,4 27,4 18,5
11. Обов'язкове страхування цивільно-правової від-
повідальності власників наземного транспорту
(включаючи відповідальність перевізників) 12,8 15,8 15,8 22,0
Інші види страхування 287,5 392,9 6,2 6,2

* Розраховано за даними [7]

Отримані дані свідчать, що рівень чистих страхових виплат практично за всіма видами страху-
вання у 2011 році був менший аніж у 2010 році. Це значить, що у 2011 році ситуація на страховому
ринку України помітно погіршилася. Обумовлено це було наступним. По-перше, кризові явища у
світовій економіці помітно стали впливати на стан фінансів практично всіх секторів економіки
України. Суб’єкти фінансового сектору стали відчувати труднощі з формуванням фінансових ре-
сурсів, особливо це відчували страхові компанії, яки за рахунок нееквівалентного руху валових і
чистих страхових премій і виплат намагалися підвищити власну ліквідність. По-друге, страхові
організації у 2011 році більш активно здійснювали заходи з метою зменшити рівень валових і
чистих виплат, щоб мати відповідні ресурси для подальшого власного розвитку. По-третє, змен-
шення рівня чистих страхових виплат є також слідством діяльності не лише тільки страхових
організацій, а й їх клієнтів, які також не системно впливали на цей процес за рахунок складання
нових угод зі страховими компаніями.

Аналіз основних показників автострахування свідчить, що у 2011 році були як негативні, так і
позитивні зрушення (табл. 4).

З наведених показників можливо дійти до висновку, що у 2010-2011 роках проявилася голов-
на суперечність, яка полягає в тому, що валові страхові премії в загальному підсумку мають
чітку тенденцію до зростання. Водночас валові страхові премії страхування наземного транс-
порту «КАСКО» у 2011 році помітно зменшилися. Ця суперечність обумовлена тим, що з одного
боку, у 2011 році зменшилися обсяги нових договорів страхування наземного транспорту «КАСКО»
через скорочення кількості нових автотранспортних засобів, які було куплені в цей період. З іншого
боку, кількість угод обов’язкового страхування за договорами ОСЦПВ і «Зелена картка» збільшили-
ся. Такі суперечності є слідством змін в економіці України, зменшенням обсягів надання автокре-
дитів, що зменшує кількість нових клієнтів страхових компаній. У 2011 році була також тенденція
до скорочення транспортних засобів, які знаходяться у власності транспортних компаній — пере-
візників пасажирів та вантажів. Особливо це відчувалося в 2011 році після державних рішень про
заміну маломістких автомобілів для перевезення населення в містах на більш місткі. Значно скоро-
тилася кількість маршрутних маломістких автобусів на більш просторі та місткі.

У цей же період зменшуються і валові страхові виплати, які повністю відбивають тенденцію
валових страхових премій. Звідси, рівень валових страхових виплат практично за всіма видами
автострахування був більшим у 2010 році і скоротився у 2011 році.
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Таблиця 4. Динаміка основних показників авто страхування за 2010-2011 рр. *
Валові страхо-

ві премії,
млн. грн.

Валові страхо-
ві виплати,
млн. грн.

Рівень вало-
вих страхових

виплат, %
Темпи змін, %

Види страхування

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Валові
страхові

премії
(2011 р.

до 2010 р.

Валові
страхові
виплати

(2011 р. до
2010 р.)

1. Страхування наземно-
го транспорту (КАСКО) 3660,7 3543,2 1776,2 1382,4 48,5 39,0 -3,2 -22,2
2. Обов'язкове страху-
вання цивільно-
правової відповідально-
сті власників наземних
транспортних засобів
(ОСЦПВ) 1776,3 2310,3 759,0 916,8 42,7 39,7 30,1 20,8
3. Обов'язкове страху-
вання цивільно-правової
відповідальності влас-
ників наземних транс-
портних засобів (за до-
датковими договорами)
«Зелена картка» 285,2 299,6 90,7 99,2 31,8 33,1 5,1 9,3
Всього 5722,1 6153,1 2625,9 2398,4 45,9 39,0 7,5 -8,7

* Розраховано за даними [7]

Наглядно структуру валових страхових премій і виплат за видами автострахування можливо
побачити на рис. 3 і 4.

Частка валових страхових премій у 2010 р. Частка валових страхових премій у 2011 р.

КАСКО
64%

"Зелена
картка"

5%

ОСЦПВ
31%

ОСЦПВ
38%

"Зелена
картка"

5%

КАСКО
57%

Рис. 3. Структура валових страхових премій за видами автострахування у 2010 і 2011 рр. (Розра-
ховано за даними [7])

У 2010 році частка премій із страхування наземного транспорту (КАСКО) становила 64%, част-
ка премій із обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів (ОСЦПВ) становила 31%, частка премій із обов’язкового страхування ци-
вільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (за додатковими до-
говорами) «Зелена картка» становила 5%. У 2011 році частка страхування «КАСКО» зменшилася
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Частка валових страхових виплат за 2010 р. Частка валових страхових виплат за 2011 р.

КАСКО
67%

"Зелена
картка"

4%

ОСЦПВ
29% ОСЦПВ

38%

"Зелена
картка"

4%

КАСКО
58%

Рис. 4. Структура валових страхових виплат за видами автострахування у 2010 і 2011 рр. (Розра-
ховано за даними [7])

до 57%, тобто на 7 пунктів, частка обов’язкового страхування ОСЦПВ зросла до 38%, тобто на
7 пунктів, частка обов’язкового страхування «Зелена картка» фактично не змінилася.

У 2010 році частка валових страхових виплат із страхування наземного транспорту (КАСКО)
становила 67%, частка виплат із обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) становила 29%, частка виплат із обов’язко-
вого страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
(за додатковими договорами) «Зелена картка» становила 4%. У 2011 році частка виплат страху-
вання «КАСКО» зменшилася до 58%, тобто на 9 пунктів, частка виплат із обов’язкового страху-
вання ОСЦПВ зросла до 38%, тобто на 9 пунктів, частка виплат обов’язкового страхування «Зеле-
на картка» фактично не змінилася.

Отже, у зв’язку із погіршенням ситуації щодо автотранспортного страхування необхідно здійсни-
ти низку заходів.

По-перше, здійснити подальші зміни у вітчизняному законодавстві з метою його вдосконален-
ня та виключення з нього найбільш слабких чи спірних місць.

По-друге, підвищити вимоги до страхових компаній, які здійснюють автотранспортне страху-
вання з метою виключення з страхового ринку тих організацій, які не мають можливостей надава-
ти якісні страхові послуги, чітко виконувати законодавчо-нормативні активи, забезпечувати не
лише власні інтереси, а й перш за все інтереси своїх клінтів.

По-третє, забезпечити необхідні умови, які можуть в повній мірі захистити страхувальника від
усіх видів загроз, які характерні для автотранспортного страхування.

По-четверте, більш чітко обгрунтувати рівень франшизи, якій повинен бути більшим, що за-
безпечить практично не значне зростання тарифів при збільшенні страхової суми.

По-п’яте, підвищити рівень відповідальності страхових компаній за встановлення рівня та-
рифів, недопущення демпінгових тарифів, що негативно впливає на весь ринок автотранспортно-
го страхування.

По-шосте, підвищити рівень відповідальності при оцінці страхових ризиків, страхових подій,
оцінці шкоди, яку зазнали клієнти страхових компаній.

По-сьоме, підвищити рівень вимог до власників транспортних засобів щодо обов’язкового стра-
хування за договорами ОСЦПВ і «Зелена картка».

ВИСНОВКИ
Таким чином, здійсненні в статті дослідження дають підстави стверджувати, що в Україні існу-

ють зуперечності в автотранспортному страхуванні, які пов’язані із зростанням страхових премій
та зменшення страхових виплат. Внаслідок таких процесів автострахування в Україні функціонує
не досить ефективно. В законодавстві і на практиці існують значні неузгодженності, які необхід-
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но вирішувати шляхом приведення законодавчо-нормативних актів і страхової практики до сучас-
них норм, які існують в країнах Європейського Союзу.
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