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Сьогодні в Україні, в умовах економічної кризи, коли отрима-
ти кредит або скористатися розстрочкою для оновлення вироб-
ничих потужностей практично неможливо, одним із небагатьох
способів залучення довгострокового фінансування залишається
лізинг [3].
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Подальший розвиток економіки зумовлює підвищення вартос-
ті майнових об’єктів. При цьому більш високими темпами зрос-
тає частина багатства у формі житла та іншої нерухомості, що
належить фізичним особам. Власники житлових будинків та ін-
ших приміщень і споруд нерідко потерпають від руйнівних подій
спричинених такими поширеними природними явищами, як сти-
хійні лиха, зокрема повені. Метою статті є визначення проблем
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та перспектив розвитку страхування майна громадян від ризиків
геологічного характеру, які здебільшого формують надзвичайні
ситуації.

Ризик стихійних лих останнім часом посилюється майже в
усіх країнах світу, незалежно від їх географічного положення,
міжнародних зв’язків, політичної системи. Починаючи з другої
половини двадцятого століття посилюється глобальна системна
криза, яка охопила не тільки соціальну, але й природну сферу [1,
с. 7]. Зростання числа і руйнівної сили природних катастроф ста-
ло закономірністю. Найбільш розповсюдженими у світі є тропіч-
ні шторми і повені (по 32 % від загальної кількості катастроф),
далі йдуть землетруси (12 %), посухи (10 %) та інші явища
(14 %). Природні катастрофи супроводжуються великими матері-
альними втратами. За останні 40 років у глобальному масштабі вони
збільшилися у дев’ять разів і склали на початку двадцять першого
століття 150 млрд доларів на рік. Очікується, що до 2050 року еко-
номічний збиток від природних катастроф подвоїться і сягне 300
млрд доларів на рік [1, с. 9].

За науковими прогнозами, у порівнянні з кінцем минулого
століття температура поверхні планети підвищиться на 2,5 °С у
2020-му році і на 3–4 °С у 2050 році. «Парниковий ефект» пору-
шує клімат, змінюючи кількість опадів, напрям вітрів, шар хмар,
океанські течії і розміри полярних льодових шапок. Наслідками
вищезазначеного може бути підвищення рівня світового океану
більш ніж на 80 см з усіма послідуючими наслідками [1, с. 12]. У
боротьбі з ризиками великих техногенних аварій та інших сти-
хійних лих світ йде шляхом безпосередньої допомоги постражда-
лим. Широко відома гуманітарна допомога держав з ліквідації
наслідків землетрусів, повеней, великих аварій, де б вони не від-
бувалися у вигляді розбирання завалів, лікування хворих і пора-
нених, надання матеріальної допомоги.

Один з американських дослідників Томас Он Унгерн-
Стернберг у своїй роботі «Державне втручання в ринок страху-
вання від стихійних лих у Європі» доводить, що існує природний
зв’язок між діями, направленими на мінімізацію збитку від мож-
ливих стихійних лих і страхуванням. Превентивні заходи звичай-
но приймають форму «суспільних благ» — вони вимагають пла-
нування, встановлення спеціальних вимог до будівництва споруд,
створення постійно функціонуючих служб допомоги, будівницт-
ва гребель і т. д.
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Найбільш незахищені верстви населення, без державного
втручання в дану сферу, не можуть володіти належним рівнем
страхового захисту у разі стихійних лих і природних катастроф.
Тому в багатьох країнах існують державні страхові компанії, які
надають страхові послуги за нижчу ціну.

До вагомих переваг введення обов’язкового страхування май-
на, що належить громадянам від стихійних лих, на нашу думку,
можна віднести те, що питома вага навантаження на кожного
страхувальника буде значно менше ніж при страхуванні майна
громадян від стихійних лих на добровільних засадах. До речі, зга-
даний вище Стернберг приводить деякі рекомендації щодо регу-
лювання страхування від стихійних лих, які на думку автора було
б доцільно використати і для України. По-перше, страхування
повинно бути примусовим. По-друге, для того, щоб вартість
страхових внесків була мінімальною, дані внески повинні бути
зібрані безпосередньо страховими компаніями по всій території
країни. По-третє, дохід одержаний від страхових внесків повинен
бути використаний не тільки для виплат компенсацій, але також
для організації різних заходів щодо запобігання стихійним лихам.

Експерти страхового ринку на чолі з Лігою страхових органі-
зацій України пропонують встановити додаткові вимоги до пла-
тоспроможності та надійності страховиків, які претендуватимуть
одержати ліцензію на обов’язкове страхування такого майна від
стихійних явищ. З метою недопущення монополізації ринку та
демпінгу страхових тарифів, пропонується створити у формі
юридичної особи страховий пул природних катастроф з числа
страховиків, які матимуть відповідну ліцензію. При страховому
пулі природних катастроф заснувати відповідний Гарантійний
фонд, формування якого можна було б пропонується здійснювати
за рахунок відрахувань від надходжень страхових платежів та ін-
вестування коштів, який би мав характер зв’язних активів та ви-
трачався на виплату страхового відшкодування та превентивні
заходи. При нестачі коштів Гарантійного фонду компенсації про-
понується покривати за рахунок державного бюджету [4, с. 29].

У Франції, Іспанії, Швейцарії і Румунії страхування від сти-
хійних лих є обов’язковим для всіх громадян, незважаючи на ра-
йон проживання. Крім того, в цих країнах держава сама встанов-
лює мінімальний рівень страхових тарифів по даному виду
страхування. Наприклад, у Румунії мінімальна вартість поліса
складає 20 євро на рік. При цьому сума страхового відшкодуван-
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ня буде близько 20 тисяч євро. Ефективність обов’язкового стра-
хування оцінили мешканці Франції та Швейцарії ще в 1999 році,
коли у цих країнах стався сильний буревій «Лотар» і сума стра-
хових виплат склала тоді більше 6,3 млрд доларів. Є ще один по-
казник, який характеризує саме велике страхове відшкодуванням
в історії, — це відшкодування збитків завданих буревієм «Кат-
рин» (США) у 2005 році. Загальна втрата тут склала 81,2 млрд
доларів, а сумарні виплати страхових компаній перевищили
68,5 млрд. Така велика виплата зумовлена і тим, що ще в 1968
році в США була прийнята Національна програма страхування
від повеней, яка зробила обов’язковою страховку власного майна
для мешканців районів, які знаходяться у зоні ризику підтоплен-
ня. Практика примусового страхування від «несподіванок», котрі
готує людям природа існує і в багатьох інших країнах. Але не-
зважаючи на позитивний досвід такого страхування, більшість
європейських держав залишає своїм громадянам право вибору —
страхувати своє майно від стихійних лих чи ні.

Населення України останніми роками зазнало значних майно-
вих втрат. Насамперед, це пов’язано з тим, що територія України
піддається впливу широкого спектра небезпечних природних
явищ і процесів геологічного, гідрологічного і метеорологічного
походження, з яких найбільшу небезпеку становлять зсуви, пове-
ні, снігопади, сильні вітри, шквали та зливи, посуха. Можна за-
значити, що сьогодні ліквідація наслідків стихійного лиха в на-
шій країні здійснюється здебільшого коштом постраждалих та
державного бюджету — інших джерел фінансування майже не-
має, оскільки такі ризики мало охоплені страхуванням, яке добре
розповсюджене в багатьох країнах.

На думку багатьох експертів страхового ринку сьогодні в
Україні є актуальним запровадження обов’язкового страхування
майна громадян від стихійного лиха. Введення даного виду
обов’язкового страхування порушує низку питань, на які ще не
має відповіді.

Для того щоб дати відповідь на основні питання, необхідно
розглянути порядок та правила здійснення обов’язкових видів
страхування. Законом України «Про страхування» обов’язкове
страхування визначено як форма страхування, яка має намір за-
хисту соціально вагомих майнових інтересів громадян, юридич-
них осіб, держави і базується на принципах обов’язковості як для
страхувальників, так і для страховиків. Для здійснення обов’яз-
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кового страхування Кабінет Міністрів згідно статті 7 Закону
України «Про страхування» встановлює порядок і правила його
проведення, форми типового договору, особливі умови ліцензу-
вання обов’язкового страхування, розміри страхових сум та мак-
симальні розміри страхових тарифів або методику їх актуарних
розрахунків. Існують пропозиції щодо мінімальної страхової су-
ми на рівні 50–100 тисяч гривень залежно від того, в якому регіо-
ні і стані ( враховуючи, з яких матеріалів зроблена споруда і сту-
пінь її зносу) знаходиться будівля, та мінімальної суми витрат
для населення. При страховому тарифі на рівні 0,2–0,3 % до
страхової суми, страхова премія складе 8–25 грн на місяць. Про-
понується також до базового тарифу по ризику «стихійне лихо»
запровадити корелючі коефіцієнти залежно від регіону, стану
споруди та інших чинників.

Є пропозиції здійснювати сплату страхових внесків щомісяч-
но включаючи ці платежі окремим рядком до рахунків на оплату
комунальних та інших послуг. На наш погляд, страховики не по-
годяться з таким порядком. По-перше, не всі страховики отри-
мають ліцензію на здійснення такого виду страхування. Перевага
повинна бути надана компаніям, які мають розгалужену сітку
власних філій і представництв. Особливу увагу потрібно зверну-
ти на обслуговування громадян, які проживають у сільській міс-
цевості. По-друге, не всі громадяни отримують рахунки за кому-
нальні послуги. Багато громадян проживають у приватних домах
і не сплачують комунальні платежі. По-третє, сплата страхових
премій місячними платежами різко зменшить розміри вільних
коштів страхових резервів, що скоротить інвестиційну діяльність
страховиків, позбавить їх значних доходів від такої діяльності.

Також доречною є застереження щодо труднощів розповсю-
дження обов’язкового страхування майна на незахищені верстви
населення. На наш погляд, тут слід йти по аналогії з запрова-
дженням обов’язкового страхування цивільної відповідальності
власників транспортних засобів. Відомо, що інвалідам та де-
яким іншим категоріям населення надані пільги в повному або
частковому звільнені від сплати страхових платежів. Таких
пільговиків має бути не більше 10 % загального числа страхуваль-
ників. Цей фактор має враховуватися у процесі визначення
страхового тарифу.

Можливий інший варіант мотивації страхування будівель.
У парламенті зареєстрований законопроект «Про зміни до За-
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кону України «про страхування», який передбачає обов’язкове
страхування житлових будинків малозабезпечених громадян у
зонах потенційного затоплення паводками, повенями та зонах
зсувів. Законопроектом пропонується здійснювати таке стра-
хування у малозабезпечених громадян за рахунок коштів дер-
жавного бюджету. Всі інші громадяни можуть страхувати свої
будинки на добровільних засадах за рахунок власних коштів.
На наш погляд, введення обов’язкового страхування будин-
ків лише для частини громадян призведе до подорожчання
страхування і зниження можливостей формування достатніх
резервів.

Для обов’язкових видів страхування характерні наступні
принципи:

1. Охоплення певним видом страхуванням суб’єктів, зазначе-
них у відповідному законодавстві.

2. Обов’язковість розповсюдження страхування на об’єкти,
передбачені в законодавстві.

3. Державне регулювання (законом чи нормативними актами
встановлюється порядок і правила його проведення, форми типо-
вого договору, розмір страхових сум та максимальні розміри
страхових тарифів або методика актуарних розрахунків).

4. Для деяких видів обов’язкового страхування встановлені
вимоги щодо особливих умов ліцензування.

Для запровадження нового виду обов’язкового страхування
потрібно внести певні зміни в Закон України «Про страхування».
Відомо, що зараз на розгляді у Верховній Раді України знахо-
диться проект нової версії названого закону. Було б доречним пе-
редбачити в цьому документі обов’язкове страхування майна
громадян на випадок стихійного лиха.

Згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринку фінансових послуг від 28 серпня 2003 року № 40 (зареєст-
ровано в Міністерстві Юстиції 15 вересня 2003 року під
№ 805/8126), ліцензія на конкретний вид обов’язкового страху-
вання надається, якщо страховик має досвід здійснення добровіль-
ного страхування не менш двох років, якщо інше не передбачено
законодавством (під досвідом не менш двох років мається на ува-
зі наявність на протязі всього зазначеного терміну діючої ліцензії
та діючих договорів страхування). Для підтвердження цих вимог
страховик має надати в Держфінпослуг відповідні копії договорів
страхування.
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Особливістю обов’язкового страхування також є те, що стра-
хові платежі, сплачені суб’єктами підприємницької діяльності по
договорам обов’язкового страхування, відносяться на валові ви-
трати таких платників податку або вилучаються з суми, що під-
лягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб.

Згідно чинної Постанови Кабінету Міністрів України
«Про вдосконалення механізму державного регулювання та-
рифів у сфері страхування» №  358 норматив витрат на веден-
ня страхової справи не може бути вищим у випадках обов’яз-
кового страхування майна та відповідальності — 20 % розміру
страхового тарифу. Цей норматив витрат значно менший ніж
витрати на ведення справи при добровільній формі страхуван-
ня.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) зро-
стає нестабільність гідрометеорологічних процесів у глобально-
му масштабі та екстремальних кліматичних явищ з проявом на
регіональних рівнях. Тому загрози виникнення надзвичайних си-
туацій на території України, пов’язані з глобальним потеплінням
клімату, зберігатимуться і в подальшому. Ці зміни є однією з
причин ускладнення їх прогнозованості та можливого зменшення
періоду завчасного передбачення стихійних явищ, що може нега-
тивно позначитись на оперативності оповіщення про них та на
можливості прогнозування їх наслідків. За оцінкою експертів
ООН по клімату стихійне лихо може виникати в нетрадиційні се-
зони року і на територіях, де раніше відмічалось дуже рідко або
не відмічалось зовсім.

В Україні щорічно погодні умови, поряд з іншими гідрометео-
рологічними чинниками, стають причиною надзвичайних ситуа-
цій державного та регіонального рівнів із значними матеріальни-
ми збитками. За останні 12 років щорічно фіксується від 25 до 87
надзвичайних ситуацій гідрометеорологічного характеру. Най-
більш поширені стихійні явища пов’язані із сильним дощем та
сильним вітром, найбільш небезпечні та важкопрогнозовані —
смерчі, швидкоплинні паводки в гірських районах, а найбільш
руйнівні — паводки та надзвичайні ситуації, пов’язані з комплек-
сною дією сильного дощу в поєднанні з вітром, шквалами, гра-
дом. За даними Українського Гідрометеоцентру за період 1981–
2008 років найчастіше небезпечні метеорологічні явища відміча-
лися в Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Одеській
областях та в АР Крим [3, с. 246].
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Варто нагадати, що до реформування системи економічних
відносин, обов’язкове страхування вже провадилося в Україні (до
1995 року). Державною страховою організацією було застрахова-
но всі будівлі, споруди та тварини у господарствах громадян. Пе-
рехід на добровільну форму страхування був мотивований роз-
ширенням прав громадян у виборі страхового захисту свого
майна. Проте не всі громадяни з радістю сприйняли таке рішен-
ня. Обласні організації Закарпатської, івано-Франківської та де-
яких інших регіонів просили залишити попередні умови страху-
вання. На нашу думку, така відміна була передчасною. Про це
свідчить те, що кількість договорів добровільного страхування
будівель і худоби не зростає, а постійно зменшується.

Господарський комплекс країни та населення постійно пови-
нні бути готовими до погодних аномалій та явищ, пов’язаних із
ними. Враховуючи вищезазначену необхідність та гостру актуа-
льність аналізу настання надзвичайних ситуацій, при постійному
моніторинзі поточних гідрометеорологічних умов науковим
центром аерокосмічних досліджень Землі створено наукову базу
для прогнозування ризиків гідрологічних надзвичайних ситуацій
(зокрема повеней) та індукованих ними явищ (зсуви, підтоплен-
ня) в перспективі на 30 років [3, с. 188]. Відповідно до цього най-
ближчим часом слід очікувати ескалацію цього виду небезпечних
явищ, зокрема, розповсюдження та динаміка підтоплень буде
більш небезпечною у південних областях України. На думку екс-
пертів, з якою погоджується автор, методи управління ризиками
такого роду потребують застосування економічних засобів, у пер-
шу чергу, стратегій страхування, які передбачають зменшення
цільових витрат на подолання наслідків надзвичайних ситуацій.

За наслідками проведеного дослідження можна зробити ви-
сновок, що за останні десятиріччя та за прогнозами науковців на
перспективу чітко простежується ріст інтенсивності й руйнівної
сили стихійних явищ. Найбільш загрозливим для території
України є повені. Незважаючи на те, що по кількості потерпілих
та збитку, нанесеного суспільству, повені посідають перше місце
серед стихійних лих, дотепер немає достовірних і загальноприй-
нятих методик підрахунку заподіюваних ними збитків і загаль-
ноприйнятої концепції відшкодування збитків. Тому урахування
запропонованих змін страхового захисту майна на випадок його
знищення або пошкодження від стихійних лих може бути осно-
вою для подальших досліджень у цьому напрямку.
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БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ
В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Проведена оценка состояния банковско-
го кредитования в Украине в условиях
финансового кризиса. Обоснованы не-
которые возможности по улучшению
кредитования населения и предприятий
в современных условиях.

In the article author provide an estimation
of state bank crediting in Ukraine in the
conditions of financial crisis. Some
possibilities for the increase of crediting
population and enterprises in the modern
conditions are grounded.
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Кредитування належить до основних напрямів діяльності су-
часного банку, тому що кредитний портфель складає більше 75 %
усіх його активів. Крім того, банківське кредитування має велике
значення для суб’єктів підприємництва та домогосподарств, у
зв’язку з тим, що за рахунок банківських позичок забезпечується
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