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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Майнове страхування є обов'язковим елементом

кожної економічної та соціальної системи суспільства.

Економіка не може функціонувати успішно без розви)

нутої системи страхування в країні. В розвинених дер)

жавах майнове страхування займає важливу позицію,

адже воно надає гарантії поновлення порушених май)

нових інтересів у випадку непередбачуваних природних,

техногенних та інших явищ. Однак в Україні ринок май)
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EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN PROPERTY INSURANCE

У статті розглянуто зарубіжний досвіт у сфері майнового страхування на основі дослідження

країн�світових лідерів. Охарактеризовано особливості функціонування зарубіжних ринків май�

нового страхування, а також визначено рівень їх розвитку. Наводяться приклади практичного

досвіду страхування майна в провідних зарубіжних компаніях, а також використання інновацій

в сфері страхування. На основі статистичної інформації проаналізовано динаміку основних по�

казників у галузі майнового страхування в США, Німеччині, Франції, Великобританії та Японії,

а також наведено основні тенденції розвитку цих ринків. Обгрунтовано фактори, які сприяли

успішному функціонуванню страхових ринків у розвинутих зарубіжних країнах. Встановлено

проблеми, з якими стикається український ринок майнового страхування та запропоновано

шляхи їх вирішення на основі використання кращого зарубіжного досвіду. На основі проведеного

аналізу визначено основні напрями підвищення ефективності страхової діяльності в Україні.

The article deals with foreign experience in the field of property insurance based on the countries,

which are world leaders. Characterized the features of the functioning of foreign property insurance

market and level of their development. Provided examples of experience on property insurance market

in leading foreign companies, and the use of innovation in the insurance industry. Based on statistical

information, we analyzed the dynamics of the main indicators in the sector of property insurance in

the United States, Germany, France, UK and Japan. Defined the main trends in the development of

these markets. Grounded factors that contributed to the successful functioning of insurance markets

in developed foreign countries. Established challenges, which Ukrainian property insurance market

is facing, and offered the ways of their solution, using the best international experience. On the

basis of the analysis determined the main directions in order to increase the efficiency of insurance

activity in Ukraine.
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нового страхування знаходиться лише на етапі розвит)

ку. Його успішний розвиток залежить від вдосконален)

ня законодавчої бази, впровадження інновацій, підви)

щення конкурентоспроможності страхових компаній та

подальшої інтеграції країни у міжнародні структури.

Саме тому актуальним є дослідження ринку майнового

страхування в розвинених зарубіжних країнах з метою

визначення особливостей його розвитку та можливос)

тей запровадження досвіду в Україні.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Теоретичні аспекти майнового страхування дослід)

жували такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як В. Ба)

зилевич, О. Барановський, Н. Внукова, О. Вовчак, С. Оса)

дець, А. Манес, А. Поддєрьогін, Д. Фарні А. Манес,

Д. Бланд, Дж. Діксон та ін. Дослідженням страхових

ринків країн Східної Європи та Японії присвячені робо)

ти таких українських вчених, як М. Мних та В. Фурман.

Однак страховим ринкам країн, які вважаються світо)

вими лідерами страхової справи, приділено недостат)

ньо уваги. Саме тому існує необхідність розглянути

особливості функціонування страхових ринків Франції,

Великобританії, Німеччини та США та дослідити їх

досвід.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — розглянути та проаналізувати ринки

майнового страхування зарубіжних країн, особливос)

тей їх функціонування, і можливості запровадження

досвіду в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Страхування майна сьогодні відноситься до тих

сфер бізнесу, які розвиваються досить стрімко. Зрос)

тає значення страхування майна як одного з важливих

механізмів захисту майнових інтересів підприємств і на)

селення в цілому. Обсяги страхових операцій на фінан)

совому ринку щорічно зростають. Надаючи страхові

послуги, страхові організації здійснюють рух коштів на

ринку капіталу. Страхові премії, отримані від страху)

вальників, є джерелом поповнення грошового потоку.

Майнове страхування виконує дві важливі функції. З

одного боку, воно звільняє бюджет від видатків на від)

шкодування збитків при настанні страхових випадків, а

з іншого — виступає одним з найстабільніших джерел

довгострокових інвестицій.

Найбільш високого рівня розвитку страхування

"non)life" досягло в США, Великобританії, Німеччині,

Франції та Японії. Проаналізуємо особливості функ)

ціонування страхових ринків цих країн [5, c. 234].

Американський страховий бізнес відрізняється ве)

личезним розмахом і впевнено лідирує на світовому

ринку страхування за всіма можливими показниками. У

США працює близько 9 000. компаній майнового стра)

хування, в той час як в країнах ЄЕС їх близько 4 200, і

близько 2 тис. компаній, що займаються страхуванням

життя і здоров'я.

Страхова індустрія в США є єдиною, яка не підпа)

дає під антимонопольне законодавство країни. У США

функціонують два типи страхових компаній: акціонерні

товариства і товариства взаємного страхування. Дер)

жавних страхових фірм немає. Характерною особливі)

стю страхової системи США є участь у страхуванні по)

середників. Страховий поліс приймається не безпосе)

редньо, а через страхового агента або брокера. Надан)

ням брокерських послуг займаються як окремі особи,

так і великі спеціалізовані фірми.

Найбільшою компанією зі страхування майна на стра)

хового ринку США є транснаціональна компанія "State

Farm Insurance". За зібраними страховими преміями ком)

панія займає перше місце не тільки в США, але і у всьому

світі. У 2015 році ця компанія зібрала страхові премії в

розмірі 59,3 млрд дол. Другу сходинку займає Allstate з

обсягом страхових премії 30,1 млрд дол. На третьому

місці знаходиться Berkshire Hathaway з обсягом страхо)

вих премій 29,9 млрд дол. станом на 2015 рік [11].

Американські страхові компанії широко впроваджу)

ють інновації різного роду, зокрема і в страхуванні май)

на. Страховики розробляють велику кількість мобіль)

них додатків, які дають змогу значно спростити проце)

дуру страхування майна, страхуючи його з мобільного

телефону, не виходячи з дому. Прикладом таких моб)

ільних додатків є Cover, CoverPocket (персональний

страховий консультант), Insurify (інтернет)страхування

автомобілів). Причому такі послуги стають доступними

не лише для фізичних осіб, але і для підприємств. Стра)

хова компанія Next Insurance розробила старт)ап, який

дозволяє малому бізнесу купляти, оновлювати та управ)

ляти страховими полісами через спеціальний веб)сайт.

Компанія пропонує такі послуги у 50)ти штатах США.

Також варто відмітити компанію "State Farm Insu)

rance", яка активно впроваджує інновації на ринку ав)

тострахування. Страхова компанія дослідила, що кож)

на п'ята автомобільна аварія викликана розсіяністю во)

дія. Щоб уникнути цього, "State Farm Insurance" пропо)

нує використовувати спеціальні камери, які аналізують

поведінку водія, і сповіщають у випадку, якщо водій

відволікається [6].

Страховий бізнес Великобританії концентрується в

Лондоні як світовому фінансовому центрі. Найбільший

Лондонський міжнародний страховий ринок обслуговує

фінансові потоки ряду країн і компаній. Лондонський

міжнародний страховий ринок характеризується знач)

ним кадровим потенціалом, фахівцями страхового рин)

ку, високорозвиненою інфраструктурою ринку, а також

присутністю тут широко відомої страхової корпорації

Ллойд. У Лондоні розташовані центральні офіси всіх

найбільших міжнародних страхових і перестрахових

брокерів. Страхові компанії Великобританії не мають

права займатися будь)яким іншим видом бізнесу, окрім

страхування. Вони сплачують податок на прибуток від

страхової діяльності, а також податок на майно [5].

На страховому ринку Великобританії станом на 2015 рік

діє 903 страхових компанії "non)life", з яких 340 зареє)

стровані в Великобританії, а штаб)квартири інших 563

страхових компаній знаходяться в інших країнах ЄС. До

найбільших британських страхових компаній в галузі

"non)life" належать AIG Europe (страхові премії склада)

ють £  5648 млн), Aviva Insurance (£  4875 млн) та Ro)

yal&Sun Alliance Insurance (£  4222 млн).

Говорячи про розвиненість ринку страхування, звер)

немо увагу, що з 26,7 мільйонів домогосподарств Вели)

кобританії поліс автострахування мають 21,1 млн, а

поліс страхування нерухомості — 17 млн. Щорічно бри)

танець витрачає в середньому 200 фунтів стерлінгів на

страхування нерухомості і 700 фунтів стерлінгів на стра)

хування автомобілів. Станом на 2015 рік страхові ком)

панії щоденно здійснюють виплати зі страхування май)

на в розмірі £  12.9 млн, зокрема £  8,2 млн фізособам

та £  4.7 млн юрособам. До найпоширеніших видів ри)

зиків, від яких страхуються домогосподарства відно)
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сяться: погодні умови — 25%, затоплення — 21%, во)

гонь — 13%, крадіжки — 13%, випадкове пошкоджен)

ня — 10% [7].

У Франції, аналогічно США, страхування "non)life"

за обсягом валових страхових премій значно посту)

пається страхуванню життя. Однак кількість страхуваль)

ників зі страхування життя є значно меншою. З 1982

року у Франції діє Закон про страхування майна від

наслідків стихійних лих, який передбачає, що держава

повинна відпрацьовувати спеціальні "плани ризику", в

яких будь)яка територія відноситься до тієї чи іншої зони

небезпеки за схильності до тих чи інших стихійних лих.

При цьому відшкодування витрат, завданих стихійним

лихом, не здійснюється в районах, які оголошені "зо)

нами ризику", непридатними для будівництва та іншої

діяльності через підвищену небезпеку [3].

Страховий ринок Німеччини характеризується дина)

мічним розвитком. Щорічний приріст обсягу надходжен)

ня страхових платежів складає близько 10%. Майнове

страхування в структурі національного страхового рин)

ку Німеччини складає 51%. Валові премії страхування

майна у 2015 році становили 24224 млн євро. Сектор об)

слуговування фізичних осіб перевищує юридичних. Так,

станом на 2015 рік премії страхування від фізичних осіб

становили 53,3% від сукупного обсягу, а премії від юри)

дичних осіб — 46,7%. Що стосується каналів реалізації

страхових послуг, то тут найбільша питома вага припа)

дає на страхових агентів. Страховики в Німеччині, ана)

логічно Великобританії, не мають права займатися будь)

якою іншою діяльністю, крім страхування.

Всі діючі в Німеччині національні й іноземні стра)

хові компанії підлягають обов'язковому державному

нагляду з боку Федерального відомства нагляду за

діяльністю страхових компаній. Всі іноземні страхові

компанії, які мають намір здійснювати діяльність зі стра)

хування в Німеччині, повинні пройти процедуру ліцен)

зування. Однак слід зазначити, що споживачі страхо)

вих послуг не виявляють великої довіри до іноземних

компаній та орієнтовані, головним чином, на підтримку

вітчизняних страховиків. Тому проникнення на страхо)

вий ринок за допомогою нових каналів продажу є до)

волі проблематичним [5].

Лідерами на німецькому ринку страхування є пе)

редові страхові компанії світу. Такою компанією є

"Allianz" — лідируююча страхова компанія, яка діє не

лише в Німеччині, але й в усьому світі, і надає послуги зі

страхування, управління активами, асистансу та консал)

тингу. "ERGO Insurance Group" — одна з найбільших

страхових компаній в Німеччині. "Generali Deutschland"

— найбільший страховий холдинг в Німеччині [9].

Німецькі страхові компанії роблять послуги зі страху)

вання доступними кожному. Компанія Allianz впровадила

інноваційний проект з мікрострахування, який направле)

ний на надання послуг страхування сім'ям з низьким до)

ходом. В Азії, Африці та Латинській Америці більше 50

млн людей покриті захистом мікрострахування від стра)

хової компанії Allianz. Все частіше Allianz співпрацює з

телекомунікаційними компаніями, підприємствами розд)

рібної торгівлі та споживчими компаніями, щоб зробити

мікрострахування доступним для більш широкої аудиторії.

Для страхового ринку Японії характерним є жорст)

ка регламентація діяльність страхових організації дер)

жавою. Така специфіка приводить до того, що японські

страхові компанії, як правило, національні, і діють на

національному ринку. Без згоди міністерства фінансів

не можуть змінюватися ставки страхових премій. Сис)

тема страхування складається з великого числа від)

ділень і агентів, число страхових агентів у великих ком)

паній досягає декількох десятків тисяч. Галузь страху)

вання майна традиційно набагато менша за розмірами,

ніж страхування життя. В Японії налічується близько 600

тисяч страхових агентів. На їх частку припадає основ)

ний продаж страхових послуг — до 90 відсотків по ри)

зикових видах. Діяльність брокерів була дозволена

лише в 1996 р., тому на їх частку припадає менше 1%

продажів.

Рис. 1. Динаміка валових страхових премій "non�life" за період 2011—2015 рр., млн дол. США

Джерело: побудовано автором на основі даних [8], [10].
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Проведемо аналіз динаміки валових страхових

премій "non)life" для даних країн (рис. 1).

З рисунку 1 бачимо, що безсумнівним лідером по

величині валових страхових премій страхування "non)

life" виступають США з показником 1647,4 млрд дол. і

мають тенденцію до зростання. Так, за період з 2011 до

2015 років, валові страхові премії зросли в 1,28 рази.

Другу сходинку зайняла Німеччина. В 2015 році валові

страхові премії Німеччини становили 193,4 млрд дол.

У Франції показник валових страхових премій дещо

нижчий, і становить 90,0 млрд дол. Слід відмітити, що

незначний спад відбувся і у 2012 році. Що стосується

Великобританії, то обсяг премій у 2015 році склав 85,2

млрд дол., що також зменшилися порівняно з попе)

реднім роком на 7,4 млрд дол.

Негативна тенденція спостерігається і у Японії, де

починаючи з 2013 року валові страхові премії "non)life"

мають тенденцію до спаду. У результаті чого за даним

показником Японія поступається США, Великобританії,

Франції та Німеччині.

Проведемо аналіз динаміки валових страхових вип)

лат "non)life" для даних країн (рис. 2).

У динаміці валових страхових виплат за страхуван)

ням "non)life" лідируючу позицію займають США. У 2015

році виплати становили 1077,3 млрд дол. Рівень виплат

склав 65,4%. На другому місці Німеччина (86138 млн

дол.) з рівнем виплат 44,5%. Валові страхові виплати

Німеччини зменшувалися починаючи з 2013 року.

У Франції валові страхові виплати "non)life" стано)

вили у 2015 році 69,9 млрд дол., що на 12 млрд дол.

Рис. 2. Динаміка валових страхових виплат "non�life" за період 2011—2015 рр., млн дол. США

Джерело: побудовано автором на основі даних [8], [10].

Рис. 3. Загальна структура "non�life" страхування досліджуваних країн в 2015 році,
 млн дол. США

Джерело: побудовано автором на основі даних [8; 10].
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менше, ніж в попередньому році. Однак рівень виплат у

Франції є найвищим із проаналізованих країн, і стано)

вить 77,8%. В Японії спостерігається спадаюча тенден)

ція страхових виплат У 2015 році цей показник стано)

вив 48,8 млрд дол., а рівень виплат 59,1%. Найнижча

величина валових страхових виплат "non)life" у Велико)

британії і становила 47,2 млрд дол. У 2015 році рівень

виплат у країні був 52,4%.

Проаналізуємо загальну структуру "non)life" стра)

хування в досліджуваних країнах. За розміром валових

страхових премій автострахування займає найбільшу

частку в Японії, і становить 56,2%. У США та Німеччині

значну частку займає страхування від нещасних ви)

падків, яке становить відповідно 54,9% та 41,4%. Стра)

хування майна у структурі валових страхових премій

"non)life" переважає у Великобританії та Франції.

На рисунку 4 представлена динаміка валових страхо)

вих премій страхування майна у досліджуваних країнах.

Бачимо, що за цим показником США займає перше місце.

Станом на 2015 рік обсяг страхових премій становив 192

643 млн дол. США. Однак частка майнового страхування

є не досить великою, і становить лише 11,7%. В Німеччині

цей відсоток є дещо більшим, і становить 12,0%.

На другому місці за обсягами премій зі страхування

майна знаходиться Великобританія з показником 32 329

млн дол. США. Частка майнового страхування в загаль)

них страхових преміях "non)life" є максимальною серед

досліджуваних країн, і становить 35,9%. Франція зай)

має третю сходинку з обсягами премій 24 464 млн дол.

США, і часткою 27,2%. В Японії обсяги премій станов)

лять 19 273 млн дол. США, а частка 23,3%.

Ми прослідкували, що в досліджених країнах май)

нове страхування займає досить високу частку в струк)

турі страхування "non)life".

У результаті проведених досліджень можна вияви)

ти, що найрозвинутішими ринками майнового страху)

вання є ринки США, Великобританії та Німеччини. Цьо)

му сприяли ряд факторів, серед яких досконала зако)

нодавча база, багаторічний досвід, наявність стійких,

фінансово незалежних та конкурентоспроможних стра)

хових компаній, які є лідерами в усьому світі, та висо)

кий професійний рівень страховиків. Все це сприяє їх

успішному функціонуванню як на національному, так і

на світовому страхових ринках.

Страховий ринок України, на відміну від ринків роз)

винутих країн, знаходяться ще на стадії формування.

Функції страхування в нашій країні виконуються ще непов)

ною мірою, що зумовлено такими факторами, як невисо)

кий рівень платоспроможного попиту на страхові послу)

ги, наявність недобросовісних страховиків, недостатньо

розвинена система державного регулювання національ)

них страхових ринків, та відсутність дієвих економічних

стимулів розвитку страхової діяльності [5, c. 233].

На нашу думку, Україні необхідно розвивати такий

напрям діяльності страхових компаній, як залучення іно)

земного капіталу. Доступ зарубіжних страхових ком)

паній на національний ринок сприятиме припливу іно)

земного капіталу в інші галузі, оскільки іноземні ком)

панії займаються страхуванням різноманітних ризиків.

Прихід іноземних страховиків стає сигналом для інших

інвесторів, що вказує на сприятливий економічний

клімат у державі. В цілому, залучення іноземного капі)

талу стимулює конкуренцію, що в свою чергу призво)

дить до зниження тарифів на страхові послуги, забез)

печує доступність страхових послуг і сприяє прихиль)

ності фізичних і юридичних осіб до страхування.

У зв'язку з тим, що однією з основних тенденцій

світового страхового ринку є використання сучасних

інформаційних технологій, а саме Інтернет)продаж,

можна також запропонувати українським страховикам

використовувати схожі технології у своїй діяльності. Це

сприятиме збільшенню обсягів надання послуг за раху)

нок зручності процесу страхування та значно нижчих цін

порівняно з продажами у звичайному режимі. Сприян)

Рис. 4. Динаміка валових страхових премій страхування майна станом на 2015 рік

Джерело: побудовано автором на основі даних [10].
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ню високих темпів розвитку страхової галузі в Україні

сприятимуть, зростання страхової культури, необхід)

ність захисту майнових інтересів фізичних і юридичних

осіб, наявність значної кількості незастрахованих

об'єктів, розширення споживчого кредитування, іпотеч)

ного кредитування, підвищення управлінської культури

у вітчизняних страхових компаніях.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у результаті проведеного аналізу вда)

лося дослідити рівень розвитку майнового страхуван)

ня в розвинутих країнах. Ми переконалися, що незва)

жаючи на лідерство в майновому страхуванні, практика

функціонування страхових ринків цих країн має істотні

відмінності, які пов'язані з тенденціями розвитку даної

країни та питомою вагою обсягу зібраних страхових

премій та виплат. Ми також звернули увагу на те, що

страхові ринки досліджуваних країн динамічно розви)

ваються, застосовуючи різноманітні інноваційні рішен)

ня. Щодо України, то формування розвинутого ринку

страхових послуг необхідно здійснювати з врахуванням

тенденцій і особливостей розвитку страхових ринків

розвинених країн. Це сприятиме забезпеченню умов для

ринкових перетворень, збільшенню рівня конкурентос)

проможності вітчизняних страхових компаній та стаб)

ільному розвитку національної економіки і міжнарод)

них відносин. Підвищення ефективності страхової діяль)

ності можливо лише шляхом проведення ефективної

державної політики, направленої на регулювання стра)

хового ринку в Україні.
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