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СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
(АВТО-КАСКО) ТА ЙОГО РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

Наземний автомобільний транспорт — найбільш набли-
жений до людей засіб пересування. Природні сили, стихійні
лиха, дорожньо-транспортні пригоди та протиправні дії
завдають чималої шкоди власникам транспортних засобів, то-
му страхування засобів наземного транспорту користується
найбільшим попитом порівняно зі страхуванням інших ви-
дів транспорту, що підкреслює актуальність даної теми
[1, С. 368].

Страхування транспортного засобу (авто-каско) передбачає
захист самого транспортного засобу від ризиків, які зазначені в
договорі страхування [2, С. 141].

Головним ризиком знищення або пошкодження транспортно-
го засобу є дорожньо-транспортна пригода (ДТП). З І півріччя
2011 р. по І півріччя 2012 р. кількість ДТП зросла на 9,3 %. При-
чинами такого зростання стали низький рівень культури керу-
вання авто, відстала дорожня інфраструктура та слабкий рівень
контролю за безпекою руху.

Під впливом кризи 2008 року кількість проданих авто у
2009 році значно зменшилась. Починаючи з 2009 року, спостері-
гається тенденція зростання кількості проданих авто.

Серед населення все більше зростає попит на вживані авто-
мобілі. Страхові компанії неохоче страхують такі машини,
зменшуючи вік машини, до якого її можна приймати на стра-
хування. Таке авто-каско невигідне для самого страхувальника
— рівень амортизації автомобілів віком близько восьми років
може сягати 70 %, тому страхувальник такого авто отримує мі-
зерну виплату. Українці частіше страхують авто
5—6 річного віку [3]. Отже, скорочується потенційно можли-
вий для взяття на страхування автопарк.

Обсяг валових премій по авто-каско протягом 2009—2011
рр. зменшився приблизно на 10 %. Частка премій авто-каско
серед усіх зібраних премій на ринку страхування — майже
20 %. Приріст ринку авто-каско в України складає приблизно
20—25 % у рік, проте відсоток застрахованих авто залишається
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низьким. Щорічно КАСКО оформлюють 15—20 % власників
транспортних засобів. Однією з причин негативних тенденцій
є скорочення українського авторинку. Аналітики очікують
у 2013 р. подальше скорочення ринку авто-каско.

Обсяг валових виплат за договорами авто-каско протягом
2009—2011 рр. зменшився. Питома вага виплат по авто-каско
серед усіх виплат на ринку страхування становить приблиз-
но 40 %.

Крім вищезазначених існують також інші проблеми розвитку
авто-каско в Україні. Однією з проблем є залежність страхової
діяльності від банківського сектору через страхування заставних
та кредитних автомобілів: банк може вирішити припинити кре-
дитування автомобілів або вимагати великий відсоток комісійної
винагороди.

Немало проблем спричинено фінансовою неосвіченістю
та браком страхової культури клієнтів [4, С. 22]. Постійно
зростає кількість махінацій при авто-каско. Все частіше фаль-
сифікують ДТП, викрадення автомобілів, які були придбані
у кредит, умовчують важливу інформацію, яка має значення
для страховика при прийнятті рішення про виплату [5, С. 80].

Отже, розвиток авто-каско в України зіткнувся з великою кі-
лькістю проблем, які потребують свого вирішення.
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