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Анотація. У статті досліджено сучасні 
тенденції, проблеми і перспективи розвитку 
добровільного страхування автотранспор-
тних засобів у контексті розбудови та роз-
витку системи страхування автомобільного 
транспорту.

Аннотация. В статье исследованы современ-
ные тенденции, проблемы и перспективы раз-
вития добровольного страхования автотран-
спортных средств в условиях модернизации и 
развития системы страхования транспорта.
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Постановка проблеми. У зв’язку з розвитком 
виробництва автомашин і розповсюдженням ав-
томобільного транспорту у всьому світі виникла 
необхідність в страхуванні засобів транспорту та 
цивільної відповідальності власників цих засо-
бів.

У Росії на початку 20 століття страхуванням 
автотранспортних засобів займалася значна 
кількість страхових компаній, зокрема «Надія», 
«Російський Ллойд», «Російське товариство мор-
ського, річкового, сухопутного страхування» та 
інші. 

У радянський період автострахування зали-
шалося галуззю добровільного майнового стра-
хування та із збільшенням кількості автомашин в 
країні його роль поступово зростала. Держстрах 
була єдиною організацією, яка займалася даним 
видом страхування. Хоча з 1960 року страхуван-
ням засобів транспорту (автокаско і страхування 
цивільної відповідальності) почав займатися й 
Інгострах (іншими словами Управління інозем-
ного страхування СРСР), де було створено спе-
ціальний відділ, який здійснював страхування 
автомашин і майна, що належали іноземцям (ди-
пломатичний корпус, торгпредставництва, іно-
земні фірми, тощо).

За подальшого розвитку страхових відносин в 
умовах формування незалежної України страху-
вальникам вже була надана можливість не лише 
вільно обирати ту чи іншу страхову компанію, 
але і страховий продукт з урахуванням власних 
інтересів щодо його якості. 

Досвід розвинених країн свідчить, що стра-
хування автотранспортних засобів є стратегічно 
важливою галуззю страхового сектору, що спри-
яє зниженню наслідків ДТП, створює додатковий 
механізм захисту інтересів кредитора, забезпечує 
розвиток інших супутніх видів страхування (до-
машнього майна, від нещасних випадків та ін.), 
а також частково звільняє державу під час ви-
рішення соціальних проблем суспільства, що 
виникають внаслідок ДТП, крадіжки або по-
шкодження транспортних засобів громадян та 
підприємств.

Сьогодні автомобіль – найаварійніший вид 
транспорту, який в 100 раз небезпечніший, ніж 
авіаційний, морський або залізничний, але вод-
ночас найбільш зручний та доступний. За дани-
ми ВООЗ на дорогах нашої планети близько 140 
тис. чоловік щодня стають жертвами ДТП, з яких 
понад 3 тис. осіб гинуть, а близько 15 тис. чоло-
вік стають інвалідами на все життя [3, с. 4]. Так, 
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упродовж 2012 року в Україні сталося майже 
15,5 тисяч ДТП з потерпілими, у яких загинуло 
2,4 тис. людей, ще більш ніж 19 тис. дістали тілес-
ні ушкодження [6, с. 32]. 

У сучасних ринкових умовах на українському 
страховому ринку страхування автотранспорт-
них засобів (авто-КАСКО) почало активно фор-
муватися лише в останні роки, однак його розви-
ток не можна визнати послідовним і динамічним. 
Це пояснюється, насамперед, як нестабільною 
соціально-економічною ситуацією, так і наслід-
ком культурно-історичних традицій українсько-
го суспільства. Звідси зрозуміло, що виняткової 
актуальності набувають питання розбудови та 
розвитку страхування автотранспортних засо-
бів, які потребують наукового осмислення та 
практичного вирішення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 
науковій літературі дослідження питань щодо 
становлення та розвитку автомобільного страху-
вання висвітлені в працях В. Базилевича [8], Я. Ве-
селовського [1], В. Гаркуші [7], Н.  Грищенко [2], 
С. Єрмасова [4], С. Осадця [9], Б. Сербіновського 
[7], Т. Яворської [12], Я. Шумелди [11] та інших. 
Автори широко окреслюють теоретико-методо-
логічні засади автомобільного страхування, вод-
ночас до нині спостерігається значний дисбаланс 
між теоретичними напрацюваннями та реаль-
ним станом справ з реалізації цього страхового 
продукту. Саме тому особливу увагу має бути 
приділено проблематиці функціонування та по-
дальшого розвитку страхування автотранспорт-
них засобів.

Метою статті є дослідження сучасних тенден-
цій, проблем і перспектив розвитку добровільно-
го страхування автотранспортних засобів, роз-
виток якого обумовлений наявністю величезної 
їх кількості, що створює основу для формування 
великого страхового поля.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Сьогодні автострахування – один із 
найтрадиційніших видів страхування у світі. Ав-
томобільне страхування включає два види стра-
хових продуктів, що пропонуються власникам 
автотранспортних засобів: страхування авто-
транспортних засобів (КАСКО) та страхування 
автоцивільної відповідальності.

Страхування авто-КАСКО здійснюється в до-
бровільному порядку та містить комплекс ри-
зиків, пов’язаних безпосередньо з автомобілем, 
і покриває збитки, які виникають у разі пошко-
дження, повної загибелі або втрати машини (ціл-
ком або окремих її деталей), аварії (зіткнення, 

наїзду тощо); пожежі, самозаймання; стихійного 
лиха; викрадення і пошкодження при викраден-
ні; крадіжки деталей, биття скла та інших проти-
правних дій третіх осіб [7; 9; 11; 12]. При цьому 
більшість страхових компаній надають клієнтам 
право вибирати між повним КАСКО (містить усі 
зазначені ризики) і окремими його програмами 
(часткове КАСКО). Наприклад, можна застраху-
вати автомобіль не тільки на випадок ДТП, а й 
від усіх ризиків, пов’язаних зі стихійним лихом. 
Із ризиком «викрадення» справа трохи складні-
ша: якщо окрема страхова компанія і погодиться 
застрахувати автомобіль від такої надзвичайної 
події, то вартість такого страхового захисту буде 
дуже високою, та й франшиза буде чимала. За-
звичай, страховики вважають за краще продава-
ти цей ризик у пакеті з іншими ризиками.

Дослідимо реальний стан справ із надходжен-
ня страхових премій та виконання страховика-
ми суспільно покладеної на них функції щодо 
захисту майнових інтересів страхувальників, 
пов’язаних із володінням, користуванням та роз-
порядженням автотранспортним засобом.

Так, на кінець 2012 року кількість зареєстро-
ваного наземного транспорту в Україні стано-
вила понад 9,6 млн шт. [10] Зростання загальної 
кількості транспортних засобів за останні роки 
відбувалося переважно за рахунок збільшення 
легкових автомобілів, яких нараховується 
7,9 млн шт.

Половину застарілого автопарку України (50 
%) становлять автомобілі, випущені до 1989 року. 
Ще 31 % – це автомобілі віком від 5 до 18 років. 
Таким чином, у громадян нашої країни автомобі-
лі віком не старше 5 років становили лише 19 % 
автопарку, а середній вік автомашин – 19 років.

Частка продажів нових автомобілів у загаль-
ному обсязі первинного ринку склала: для лег-
кових автомобілів – 98 %, для комерційних ав-
томобілів – 19 %, а для автобусів – 67 %. Частка 
автомобілів та автобусів, виготовлених вітчизня-
ними підприємствами на первинному ринку но-
вого автотранспорту, склала всього 20 %, що на 8 
% менше попереднього результату 2011 року.

Страхування автомобілів за програмою авто-
каско є однією із найбільш популярних сьогод-
ні страхових послуг. Для більшості людей поліс 
страхування каско є першим в житті укладеним 
договором страхування. Це пояснюється тим, 
що в Україні люди не досить охоче добровільно 
страхують своє майно. Тим не менш покупка ав-
томобіля в кредит передбачає його обов’язкове 
страхування за програмою каско, оскільки авто-
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мобіль є предметом застави. Аналіз даних рисун-
ку 1 свідчить, що обсяги страхових премій за до-
говорами страхування наземних транспортних 
засобів до 2009 року щорічно зростали. Так, за 

2006 р. за цим видом страхування компанії зібра-
ли 1900,1 млн грн, а виплатили автовласникам – 
846,6 млн грн.

Рис. 1. Динаміка надходжень і виплат за добровільним страхуванням наземного транспорту 
(крім залізничного) впродовж 2006–2012 років, млн грн [10]

Починаючи з 2005 року, за результатами якого 
було відмічено падіння обсягів надходжень стра-
хових платежів (у зв’язку із законодавчими змі-
нами, здійсненими з метою очистки страхового 
ринку від тіньових схем), спостерігалася стійка 
тенденція до зростання обсягів надходжень стра-
хових платежів. Водночас, зазначене зростання 
значною мірою зумовлене розвитком іпотечного, 
споживчого та автокредитування (тобто попит 
на страхування у такому випадку формувався 
не на добровільному бажанні страхувальників, а 
на їх обов’язку придбати страховий поліс в силу 
договірних відносин з кредитором). У зв’язку з 
цим, подібне зростання попиту на послуги стра-
ховиків, з одного боку, не може бути охарактери-
зоване як позитивне явище, а з іншого – його, на 
жаль, не можна визначати як основний чинник, 
що зумовлюватиме подальше становлення і роз-
виток вітчизняного страхування. Адже розвиток 
страхового ринку, в цьому випадку, характеризу-
ється, насамперед, наявністю прямої залежнос-
ті між розвитком певного сегменту страхового 
ринку та кредитною кон’юнктурою, що наочно 
засвідчили занижені обсяги кредитного страху-
вання після початку кризи в українській фінан-
сово-економічній сфері. Підтвердженням є зни-
ження обсягів страхових операцій за підсумками 
2009 року, що негативно позначилося на форму-
ванні страхового портфеля окремих страховиків, 

і відповідно сприяло зменшенню їх фінансової 
стійкості.

У такому разі слід відзначити також і той 
факт, що страхування автомобілів спиралося на 
програми банківського кредитування придбан-
ня транспортного засобу. На початок 2008 року 
частка заставних автомобілів у портфелях стра-
ховиків за договорами авто-КАСКО складала 
близько 50 % (в афільованих з банками структу-
рах ця цифра нерідко сягала 80–90 %). Проблема 
полягала ще й в тому, що строк дії договорів з ав-
токредитування, які було укладено ще в докризо-
вий період, закінчувався у зв’язку із погашенням 
кредитів або за іншими причинами, і відповідно 
припинялося надходження страхових премій. Як 
підсумок, клієнтська база страховиків неминуче 
скорочувалася, незважаючи на притік хоча й не-
багаточисельних, але нових клієнтів. 

У 2012 році добровільне страхування авто-
транспорту характеризувалося такими показ-
никами: укладено 471,5 тис. договорів, страхові 
премії становили 3243,1 млн грн, з них сплачено 
на перестрахування 365 млн грн, здійснено стра-
хових виплат 1442,0 млн грн, рівень страхових 
виплат – 44,4 %. Звичайно, поки що докризового 
обсягу надходження страхових платежів із стра-
хування авто-КАСКО на українському страхово-
му ринку не досягнуто: у 2012 році було продано 
практично в 3 рази менше послуг із добровільно-
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го страхування автотранспортних засобів, ніж у 
докризовому періоді. Головними причинами та-
кого стану є зменшення продажів нових автомо-
білів і падіння обсягів автокредитування. Звідси 
зрозуміло, що банки і дилери більше не є осно-
вними джерелами нарощення клієнтської бази 
страховиків, а отже продавцям авто-КАСКО по-
трібно адаптувати моделі продаж до умов сього-
дення.

До того ж кількість укладених у 2012 році до-
говорів страхування авто-КАСКО домогоспо-
дарствами України продовжувала знижуватися 
відносно докризового 2008 року в 2,5 рази. Так, 
у 2012 році домогосподарствами України було 
укладено близько 340 тис. договорів страхування 
авто-КАСКО, що на 5 % менше, ніж в 2011 році 
[5]. Основною причиною таких негативних тен-
денцій є те, що за підсумками 2012 року обсяги 
продаж українського авторинку скоротилися на 
1,38 % та склали 217,6 тис. проданих автомобілів. 
При цьому лише 45 % власників нових автомо-
білів придбавали поліс авто-КАСКО. Слід заува-
жити, що у 2008 році страховий поліс авто-КАС-
КО придбали близько 70 % автовласників. 

Не можна оминути увагою і питання суттє-
вого скорочення потенційної кількості автопар-
ку. Якщо у 2008 році середній вік автомобіля в 
Україні складав 17 років, то у 2012 році – 19 ро-
ків. У 2008 році було укладено близько 950 тис. 
договорів авто-КАСКО та застрахований парк 
транспортних засобів склав більш ніж 2 млн ав-
томобілів, то в 2012 році таких договорів було 
укладено лише 330 тис., а застраховано трохи 
більше мільйона автомобілів.

На фоні невтішних прогнозів автопродажів 
очікується, що наприкінці 2013 року тренд ми-
нулого 2012 року ринку страхування автотран-
спорту (КАСКО) фізичних осіб збережеться (за 
експертними судженнями, кількість укладених 
договорів страхування не перевищить 320 тис. 
од.) [5].

Як наслідок такої ситуації з реалізації стра-
хових продуктів зі страхування автотранспор-
ту, страховики переглядають існуючі підходи до 
формування та управління страховим бізнесом, і 
в цій ситуації перевагу отримують ті страховики, 
які надають клієнтам гнучкі умови страхування 
та інноваційні рішення.

Відновленню ринку добровільного страхуван-
ня автотранспортних засобів перешкоджає, зо-
крема: незадовільна економічна ситуація в краї-
ні, неготовність потенційних клієнтів витрачати 
кошти на страховий захист, незначна страхова 

культура, зниження довіри до страхових ком-
паній, низький стан платоспроможності потен-
ційних страхувальників, відсутність гарантій-
них механізмів на страховому ринку на кшталт 
існуючого Фонду гарантування в банківській 
системі, низька відповідальність страховиків за 
якість надаваних послуг. Так, до Нацкомфінпосуг 
за квітень 2013 року надійшло 76 % від загальної 
кількості звернень щодо неналежної діяльності 
страхових компаній. Це, зокрема, питання про 
порушення строків страхових виплат або змен-
шення суми страхового відшкодування, відмову 
у виплаті пені за несвоєчасну сплату страхового 
відшкодування страховими компаніями, безпід-
ставна відмова страхової компанії у виплаті стра-
хового відшкодування, визначення суми відшко-
дування витрат, пов’язаних із пошкодженням 
транспортного засобу, що не відповідає порядку, 
встановленому чинним законодавством. 

До того ж актуальності набувають питання 
посилення боротьби із страховим шахрайством. 
Так, за оцінками експертів, втрати страховиків 
від шахрайства сягають 400 млн дол. на рік. Деякі 
крупні компанії заявляють, що на виплати шах-
раям припадає до 10 % зборів з автострахування 
(до речі в Україні 80 % усіх випадків страхового 
шахрайства припадає на сферу автострахуван-
ня). Дійсно, гальмом для розвитку ринку страху-
вання засобів автотранспорту є  криміналізація 
страхового ринку. Світовий досвід свідчить, що 
паралельно із активізацією страхування розви-
вається і втягнення в нього кримінальних еле-
ментів, оскільки зростання грошей у страховому 
секторі притягує увагу шахраїв.

Злочини, які здійснюються у страхуванні ав-
томашин, можна поділити на чотири групи:

1) страхування вже розбитих автомобілів. 
Зрозуміло, що такий спосіб реалізується за до-
помогою страхових агентів, оскільки в межах 
добровільного страхування приймається до за-
хисту автомобіль лише після його огляду спів-
робітником страхової компанії, то, відповідно, 
тільки у випадку змови з останнім може бути ре-
алізована така шахрайська операція;

2) незаконне отримання страхового відшкоду-
вання шляхом фальсифікації страхового випад-
ку. Імітується угон, підпал, розкрадання частин 
автомобіля. При цьому автомобіль або перехо-
вується, або спричиняється збиток іншому, мен-
шому за вартістю автомобілю, та при отриманні 
відшкодування застрахований автомобіль про-
дається або реалізується запчастинами;
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3) отримання страхового відшкодування по-
над страхової суми, яка не може перевищувати 
його дійсної вартості на момент укладання до-
говору страхування. Шахраї за допомогою фік-
тивних документів або підмінюють рік випуску 
автомобіля, або підвищують його клас, що при-
зводить до зростання страхової суми. Досить 
широкого розповсюдження також отримало 
страхування автомашин у декількох страхових 
компаніях та отримання в кожній з них страхо-
вого відшкодування в розмірі повної страхової 
вартості;

4) завищення рахунку на ремонт частин авто-
мобіля, що постраждали в результаті страхово-
го випадку (в цьому випадку має місце змова зі 
співробітниками СТО), або ж навмисне пошко-
дження непридатних до експлуатації частин, або 
ж повідомлення про пошкодження, які не на-
лежать до страхового випадку (страхувальник у 
нетверезому стані самостійно пошкоджує авто-
мобіль, відповідно виникає необхідність пошуку 
грошей на ремонт, тоді він вивозить автомобіль 
до супермаркету та сповіщає ДАІ про ДТП, яке 
скоїв втікач).

Водночас, слід підкреслити, що поряд з недо-
бросовісними страхувальниками існують стра-
хові компанії, які самі здійснюють шахрайські 
дії щодо своїх клієнтів. Зрозуміло, що укладаючи 
договір страхування, страхова компанія отри-
мує виручку, а врегульовуючи збитки – витрати. 
З огляду на це, страхувальнику завжди потрібно 
бути готовим до того, що при настанні страхо-
вого випадку окремі компанії намагатимуться 
зменшити величину страхових виплат. 

Але, незважаючи на перелічені ризики та про-
блеми, страхування авто-КАСКО є одним із най-
перспективніших видів страхування в Україні. 
Цей вид страхування має найбільшу питому вагу 
в надходженнях страхових платежів з добровіль-
них видів страхування на вітчизняному страхо-
вому ринку.

Перспективи розвитку страхування авто-
КАСКО пов’язуються із майбутнім зростанням 
попиту з боку фізичних та юридичних осіб на цей 
страховий продукт. Це обумовлено, насамперед, 
зростанням кількості транспортних засобів; усві-

домленням клієнтами необхідності страхового 
захисту своїх автомобілів; подальшим зростан-
ням платоспроможності власників транспорт-
них засобів; активізацією рекламної діяльності 
страхових компаній; розробкою нових страхо-
вих продуктів у рамках добровільного автотран-
спортного страхування тощо.

Висновки. Отже, підсумовуючи та аналізу-
ючи сучасні тенденції на ринку добровільного 
страхування автотранспортних засобів слід від-
значити, що популярність, необхідність та ак-
туальність цього виду страхового захисту для 
споживачів страхових послуг є вже очевидними. 
Однак на розвиток цього сегменту значно впли-
вають економічні фактори. Так, уповільнення 
темпів зростання автострахування (КАСКО) в 
основному зумовлено зниженням обсягів авто-
кредитування. Додатково зросла конкуренція, 
яка спостерігається небезпечними для ринку, 
страховиків і страхувальників проявами демпін-
гу. Починаючи з 2009 року обсяги продаж нових 
автомобілів та ринок автокредитування суттє-
во зменшилися. Страхові компанії в основному 
переукладають раніше укладені договори стра-
хування, а існуючий перерозподіл відбувається 
за рахунок переходу клієнтів із однієї страхової 
компанії до іншої. Знизилася платоспроможність 
позичальників, що тягне за собою несплати пла-
тежів за договорами страхування, застосування 
в договорах розстрочок платежу, підвищення 
франшиз тощо. Зниження обсягу автокредиту-
вання стало ключовим фактором падіння обся-
гу продаж договорів авто-КАСКО та ще більше 
підвищило конкуренцію на страховому ринку за 
потенційних клієнтів. Серед найбільш негатив-
них явищ такої конкурентної боротьби слід зау-
важити необґрунтовано низькі страхові тарифи, 
застосування яких призводить до фінансової не-
платоспроможності тих страхових компаній, які 
обрали таку стратегію.

Наприкінець слід наголосити, що без розви-
нутої системи страхування автотранспортних 
засобів неможливо просуватися до європейсько-
го рівня, захист інтересів громадян – це основне 
правило кожної цивілізованої держави.
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