
Фінанси, облік і аудит. 2012. № 19

97

Таким чином, запропоновані методичні рекомендації дозволять
підвищити якість зовнішнього аудиту діяльності кредитних спілок і
сприятимуть їх успішному розвитку на фінансовому ринку України.
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АНОТАЦІЯ. Розкрито окремі теоретичні аспекти сутності страхування
майна громадян і сформульовано визначення цього поняття. Досліджено
сучасний стан і тенденції страхування майна громадян в Україні та ви-
явлено основні причини, що стримують його розвиток.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: страхування, страхування майна громадян, ринок стра-
хових послуг, види страхування.

У сучасних умовах проблема захисту населення від втрат, зу-
мовлених знищенням і пошкодженням їх особистого майна
внаслідок стихійних лих, пожеж, аварій та інших небезпек є над-
звичайно актуальною. Провідне місце в системі страхового за-
хисту населення займає страхування такого майна, яке з одного
боку, дає можливість відшкодувати збитки внаслідок непередба-
чуваних подій, а з іншого — підтримати економічну безпеку
держави за рахунок резервів страхових організацій без залучення
бюджетних коштів.

Незважаючи на те, що питання розвитку страхування майна
громадян в Україні досить активно обговорюються в економічній
літературі, теоретичним аспектам такого страхування сучасна
вітчизняна наука поки що не приділяє достатньої уваги.
Відповідно основними завданнями статті є розгляд складу видів
страхування, що пропонуються на ринку страхових послуг стра-
хувальникам — фізичним особам, виділення їх характерних оз-
нак, визначення поняття «страхування майна громадян» і вияв-
лення основних тенденцій розвитку страхування майна громадян
і причин, що уповільнюють його розвиток.

Для цілей страхування власність, і зокрема, майно громадян
поділяють на кілька груп, а саме: нерухоме майно (будинки,
квартири з обладнанням та оздобленням, споруди); транспортні
засоби (автотранспортні, повітряного та водного транспорту),
домашнє майно й тварини.

В іноземній практиці страхування майна громадян кожна з
цих груп страхується за окремими правилами. Відповідно
існують самостійні види страхування, наприклад, страхування
будівель, страхування домашнього майна, страхування тварин
тощо.

Вітчизняне страхове законодавство [1] не передбачає поділу
видів страхування майна громадян за об’єктами страхування. В
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основі такого поділу лежать ризики, притаманні відповідним
об’єктам. Так, Закон України «Про страхування» (ст. 6 п. 6—8)
чітко визначив види страхування транспортних засобів, зокрема:
страхування наземного транспорту; страхування повітряного
транспорту; страхування водного транспорту.

Страхування інших видів майна громадян (нерухомого майна,
домашнього майна і тварин) поглинається п. 10 ст. 6 зазначеного
Закону «страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних
явищ» і п. 11 ст. 6 «страхування майна (іншого…)», який не кон-
кретизує перелік видів страхування, які може здійснювати стра-
ховик. Таким чином, нерухоме майно і домашнє майно може бу-
ти застраховане за такими видами? як страхування від вогневих
ризиків та ризиків стихійних явищ і страхування майна (іншого,
ніж передбачено страхуванням від вогню та страхуванням транс-
портних засобів). Страхування тварин є самостійним видом.

Особливістю зазначених видів страхування є те, що правила
страхування за ними єдині для всіх страхувальників як фізичних,
так і юридичних осіб.

До того ж у межах цих видів страхування страховики розро-
били і пропонують страхувальникам-фізичним особам різноманіт-
ні програми: класичні та експрес-страхування — з фіксованими
умовами страхування, які спрямовані на швидкий, чіткий і
якісний їх продаж. Але за бажанням страхувальників, у кожному
конкретному випадку, можуть формуватися індивідуальні про-
грами страхування.

Крім того, у страхуванні майна громадян можна виділити ще
два напрями — страхування майна, для виконання зобов’язань
перед банком («іпотечне страхування») і страхування майна (яке
не є предметом іпотеки чи застави).

Таким чином, на вітчизняному ринку страхових послуг
існує низка різноманітних видів (і програм) страхування май-
на, які враховують різні потреби і фінансові можливості гро-
мадян щодо мінімізації ними своїх ризиків. Усі види страху-
вання майна громадян (крім страхування повітряного
транспорту і страхування водного транспорту) належать до
«класичних», масових видів страхування, до яких залучається
більшість населення країни.

Характерними ознаками страхування майна громадян, на на-
шу думку, є такі:
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— компенсаційна спрямованість страхування. Відшкодування
збитку здійснюється лише у разі знищення чи пошкодження май-
на страхувальника;

— комплексність страхування. За одним договором страху-
вання майна (страховим полісом) може прийматися на страху-
вання кілька різнорідних об’єктів на випадок одних і тих самих
страхових подій;

— короткостроковість страхування. Договори страхування
майна зазвичай укладаються терміном від одного місяця до одно-
го року;

— визначення страхової суми на основі страхової вартості
(оцінки), в якості якої використовують дійсну вартість майна;

— наявність повного або часткового страхування;
— використання двох систем відповідальності (страхового за-

безпечення): пропорційної і першого ризику;
— обов’язковість і добровільність. До обов’язкових видів на-

лежить страхування повітряного транспорту й страхування вод-
ного транспорту (яке фактично не здійснюється, за відсутністю
законодавчо-нормативних актів щодо його проведення). Решта
видів страхування майна громадян (e тому числі й страхування
повітряного транспорту і страхування водного транспорту) про-
водяться у добровільній формі.

Таким чином, можна зробити висновок, що страхування майна
громадян — це комплексне поняття, яке об’єднує обов’язкові й
добровільні види страхування, умови й порядок здійснення яких
передбачають повне або часткове відшкодування збитків, завда-
них страхувальникам-громадянам унаслідок настання страхового
випадку із застрахованим майном.

Незважаючи на те, що страхування майна — це один з ефек-
тивних способів фінансового захисту майнових інтересів грома-
дян, воно ще не сприймається ними як об’єктивна необхідність.
Свідченням цього є те, що частка витрат на придбання послуг
страхування майна у загальному обсязі витрат населення протя-
гом 2000—2010 рр. залишається дуже низькою: у 2001 р. —
0,1 %, у 2008 —– 0,6 %, у 2009 р. —– 0,4 %, у 2010 р. — 0,3 %)
[2, 3]. Незначне залучення населення до послуг страхування май-
на є проблемою протягом усього періоду функціонування україн-
ського страхового ринку. Проте протягом 2001—2008 рр. страху-
вання майна громадян в Україні розвивалося досить динамічно.
Так, надходження валових премій зі страхування майна громадян



Фінанси, облік і аудит. 2012. № 19

101

у 2008 р. порівняно з 2001 р. збільшилися у 27,7 разу, їх питома
вага у загальному обсязі валових премій по ринку зросла з 3,3 %
у 2001 р. до 19,2 % у 2008 р., а в обсязі валових премій, що на-
дійшли на ринку від фізичних осіб зросла, відповідно, з 32 % до
60,6 % [3]. Обсяг валових страхових виплат зі страхування майна
громадян за цей період збільшився у 33 рази, а кількість укладе-
них договорів страхування — у 1,2 разу.

Починаючи з 2009 р. унаслідок світової фінансової кризи, що
призвела до різкого падіння платоспроможного попиту насе-
лення, зменшення обсягів кредитування, автопродаж, будівель-
них робіт та інших негативних чинників макроекономічного ха-
рактеру в країні, відбулося суттєве спадання показників
страхування майна громадян. Обсяг надходжень валових стра-
хових премій у 2009 р. у порівнянні з 2008 р. зменшився на
30,1 %, обсяг валових страхових виплат — на 31,5 %, а кількість
укладених договорів страхування — на 7,6 %. У наступному
році, незважаючи на відновлення вітчизняного ринку страхових
послуг, у страхуванні майна громадян збереглася спадаюча ди-
наміка: валові страхові премії зменшилися на 13 %, валові стра-
хові виплати — на 29 %, а кількість укладених договорів стра-
хування — на 3,4 %. Зниження валових страхових премій і
кількості укладених договорів страхування майна було
пов’язано із відмовою страхувальників від поновлення дого-
ворів, здебільшого іпотечного страхування.

Одночасно спостерігалася тенденція зменшення частки вало-
вих страхових премій зі страхування майна громадян у загально-
му обсязі премій по ринку: з 19,2 % у 2008 р. до 12,2 % у 2010 р.
Частка цього страхування в обсязі валових премій, що надійшли
на ринок від фізичних осіб? також поступово зменшувалася, але є
достатньо високою: у 2009 р. — 54,3 %, у 2010 р. — 45,5 %. Ча-
стка договорів страхування майна громадян у загальній структурі
договорів на ринку страхових послуг зменшилася з 28,3 % у
2001 р. до 16 % у 2010 р.

Питома вага окремих видів страхування у складі страхування
майна громадян значно відрізняється між собою. У 2001 р. найбіль-
шою була частка валових страхових премій зі страхування від во-
гневих ризиків і ризиків стихійних явищ (66,1 %). Проте в 2008 р.
вона зменшилася до 8,5 %. Це відбулося за рахунок різкого збі-
льшення протягом 2007—2008 рр. надходжень за договорами
страхування автотранспортних засобів, застрахованих як застав-
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не майно за угодами автокредитування. Відповідно частка премій
зі страхування автотранспортних засобів зросла з 21,5 % у 2001 р.
до 86,2 % у 2008 р. Але вже в наступні роки (2009—2010) частка
цих премій зменшилася до 82,4 %, хоча й залишається абсолютно
переважаючою в загальному обсязі платежів зі страхування май-
на громадян [3].

Частка валових страхових премій зі страхування від вогневих
ризиків і ризиків стихійних явищ протягом 2008—2009 рр. була
досить стабільною і коливалася в межах близько 8—9 %. До-
статньо помітною була частка платежів зі страхування майна
(іншого, ніж передбачено страхуванням від вогню та страхуван-
ням автотранспортних засобів), яка збільшилася з 5,3 % у 2008 р.
до 8,5 % у 2010 р., але рівня (12,4 %) 2001 р. не досягла.

У структурі виплат зі страхування майна громадян так само
переважали виплати зі страхування автотранспортних засобів,
частка яких протягом 2001—2010 рр. збільшилася з 21,5 % до
96,92 %. Натомість частка виплат зі страхування від вогневих ри-
зиків і ризиків стихійних явищ різко зменшилася з 52,6 % у
2001 р. до 1,8 % у 2010 р. Незначну частку становили виплати зі
страхування майна (іншого, ніж передбачено страхуванням від
вогню та страхуванням автотранспортних засобів) — від 9,9 % у
2001 р. до 1,3 % у 2010 р.

У загальній кількості укладених договорів страхування майна
громадян найбільша питома вага припадає на страхування від вог-
невих ризиків і ризиків стихійних явищ (рис. 3). У 2001 р вона
становила 81,5 %. Проте зниження кількості цих договорів у на-
ступні роки призвело до того, що їх частка зменшилася і протя-
гом 2008—2010 рр. коливалася в межах близько 50 %. Друге
місце посідає страхування майна (іншого, ніж передбачено стра-
хуванням від вогню та страхуванням автотранспортних засобів),
частка якого зросла з 17,2 % у 2001 р. до 39,8 % у 2010 р. На
третьому місці — страхування автотранспортних засобів, на яке
припадає від 1,3 % у 2001 р. до 9,3 % у 2010 р.

Таким чином, на підставі даних щодо структури страхуван-
ня майна громадян можна зробити висновок про те, що впро-
довж 2008—2010 рр. вона суттєво не змінювалася. Лідерство
за обсягами валових страхових премій і валових страхових ви-
плат у сегменті страхування майна громадян належить страху-
ванню автотранспортних засобів. При цьому незначна частка
договорів страхування автотранспортних засобів (9—12 %)
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при надто великій частці валових платежів за цим страхуван-
ням (понад 80 %) у загальному обсязі страхування майна гро-
мадян може бути пов’язана з укладенням таких договорів на
великі страхові суми за високими (у порівнянні з іншими ви-
дами страхування майна громадян) тарифними ставками. За кіль-
кістю договорів страхування майна найбільшим попитом кори-
стувалися послуги страхування від вогневих ризиків і ризиків
стихійних явищ і страхування майна (іншого, ніж передбачено
страхуванням від вогню та страхуванням автотранспортних за-
собів). При цьому страхувальниками за ними здебільшого висту-
пали фізичні особи — позичальники банків, які зобов’язані бу-
ли страхувати майно на їх користь і заможні громадяни, які
піклувалися про своє майно.

За рівнем валових страхових виплат так само переважає стра-
хування автотранспортних засобів. Його розмір хоча й зменшив-
ся з 71,6 % у 2001 р. до 57,4 % у 2010 р. але є досить високим. Рі-
вень валових виплат зі страхування від вогневих ризиків і ризиків
стихійних явищ у 2001 р. становив 32,6 %, а в 2008 р. збільшився
до 82 % за рахунок виплат, які були здійсненні фізичним особам-
страхувальникам, постраждалим унаслідок стихійних лих у Захі-
дних областях України в 2008 р. Проте вже в наступні роки
(2009—2010) він стрімко зменшився, коливаючись у межах 7—
10 %. Рівень виплат зі страхування майна (іншого, ніж передба-
чено страхуванням від вогню та страхуванням автотранспортних
засобів) у 2001 р. і 2008 р. був помірним і становив близько 33—
34 %, а в 2009—2010 рр. знизився до 7,7 % [3].

Таким чином, протягом 2009—2010 рр. спостерігалася тен-
денція до зменшення рівня виплат зі страхування майна грома-
дян (крім страхування автотранспортних засобів). Проте низь-
кий рівень виплат зі страхування від вогневих ризиків і ризиків
стихійних явищ і страхування майна (іншого, ніж передбачено
страхуванням від вогню та страхуванням автотранспортних за-
собів) не може вважатися нормою. Він свідчить про надлишко-
ву сплату страхувальниками страхових премій, що порушує
принцип еквівалентності у відносинах страховиків зі своїми
клієнтами.

З іншого боку, низький рівень виплат робить страхування
майна громадян привабливим сегментом вітчизняного страхо-
вого ринку. Адже страхування автотранспортних засобів може
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балансуватися надходженнями премій зі страхування іншого
майна громадян, яке є малозбитковим, як це робиться у світі.

Таким чином, потенціал страхування майна громадян викори-
стовується далеко не в повному обсязі. Серед чинників, які
суттєво впливають на його розвиток виділимо низький рівень
довіри населення до страхових компаній. Він обумовлений як
наслідками банківської кризи (2008 р.), яка спричинила негативне
ставлення населення не лише до страховиків, а й до фінансових
інституцій загалом, так і негативними відгуками страхувальників
щодо співпраці зі страховиками та «важкістю», а іноді й немож-
ливістю отримати страхову виплату.

Подальший розвиток страхування майна громадян стри-
мується низьким рівнем грошових доходів громадян. До 2008 р.
зростання номінальних зарплат відбувалося досить швидкими
темпами, проте криза в економіці України і, як наслідок, високий
рівень інфляції спричинили падіння рівня реальної заробітної
плати й відчутне падіння рівня життя громадян та скорочення
чисельності представників середнього класу, які є найак-
тивнішими споживачами цих послуг. Низький рівень грошових
доходів обмежує громадян у споживанні послуг. Тому вирішення
проблеми підвищення доходів громадян є надзвичайно важливою
для розвитку страхування майна громадян.

Крім того, неабияке значення на розвиток цього страхування
має переоцінка громадянами власних можливостей щодо захисту
від можливих збитків. У більшості випадків, тих мізерних до-
ходів, які має більша частина населення країни, вистачає в ос-
новному на задоволення самих найнеобхідніших життєвих по-
треб. Саме тому в сучасних умовах механізм самострахування як
спосіб захисту від випадкових небезпек не діє.

Розвиток страхування майна громадян ускладнюється через
низький рівень культури страхування суспільства. Поширеність у
населення знань і навичок, необхідних для користування цими
послугами незначна. Потенційні страхувальники особливо, які
мешкають у невеликих містах і сільській місцевості необізнані
про страхові компанії та послуги страхування майна, не
усвідомлюють їх соціальної необхідності, корисності і саме го-
ловне — доступності.

Отже, незважаючи на вищезазначені негативні чинники, які
ускладнюють розвиток страхування майна громадян, цей сегмент



Фінанси, облік і аудит. 2012. № 19

105

вітчизняного ринку страхових послуг має великі перспективи для
подальшого розвитку.
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