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У статі досліджено сутність та характерні особливості страхування від нещасних випадків як
складової системи соціального захисту населення. Наведено основні відмінності страхування від
нещасних випадків у порівнянні зі страхуванням життя. Встановлено, що страхування від нещас5
них випадків в Україні здійснюється як у рамках загальнообов'язкового державного соціального
страхування, так і носить комерційний характер та здійснюється страховими компаніями у виг5
ляді надання відповідних видів послуг. Здійснено аналіз показників та тенденцій розвитку страху5
вання від нещасних випадків у розрізі добровільної та обов'язкової його форм. Проведено доклад5
ний аналіз статистичних показників, що відображають розвиток добровільного страхування від
нещасних випадків.
The nature and characteristics of accident insurance as a component of social protection are
generalized. The basic differences between accident insurance and life insurance are found. The accident
insurance in Ukraine is carried out both within obligatory state social insurance and commercial insurance
provided relevant types of services by insurance companies. The analysis of indicators and trends of
accident insurance in the context of its voluntary and mandatory forms is done. A detailed analysis of
statistical indicators reflects the development of voluntary accident insurance.
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Постійна модернізація суспільства призводить до
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Страхування від нещасних випадків є одним з тра! розширення кола ризикових ситуацій, що носять
диційних видів особистого страхування для зарубіжної природний, техногенний, соціально!економічний,
та вітчизняної страхової практики.
політичний характер. Наслідком цього процесу є
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ȼɢɞɢ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ,
ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɫɬɪɚɯɨɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ
Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɮɨɪɦɚ

Ⱦɨɛɪɨɜɿɥɶɧɚ ɮɨɪɦɚ

ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɿ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɢɯ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ

ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ
ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ

ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞɨɦɱɨʀ ɬɚ
ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿ ɱɥɟɧɿɜ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɯ
ɩɨɠɟɠɧɢɯ ɞɪɭɠɢɧ (ɤɨɦɚɧɞ)
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɿɜ ɜɢɳɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɠɢɬɬɹ ɿ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ
ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ
Рис. 1. Основні види страхування від нещасних випадків
Джерело: складено автором на основі [6; 7].

зниження можливостей прогнозування не тільки
віддаленого, але і найближчого майбутнього, що
приносить невизначеність і нестабільність в повсяк!
денне життя людей. Тому потреба населення у за!
безпеченні власних гарантій у захисті економічних
інтересів, збереження встановленого рівня життя та
наявного здоров'я виходить на новий рівень. Це по!
яснюється тим фактом, що в будь!якій діяльності
людина наражається на безліч самих найрізномані!
тніших ризиків, що загрожують як їй самій, так і її
близьким. Частина цих ризиків та небезпек не може
бути передбачена та залишається на відповідальності
самої людини. Саме для убезпечення від настання
цих непередбачуваних подій існує страхування від
нещасних випадків, яке може провадитися як на доб!
ровільній основі, так і бути обов'язковим, законодав!
чо закріпленим видом страхування. Тому досліджен!
ня питань, що стосуються сутності страхування від
нещасних випадків та особливостей його розвитку в
Україні є вкрай актуальними.
АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Фундаментальні дослідження у сфері страхуван!
ня загалом та страхування від нещасних випадків
знайшли своє відображення у працях відомих вітчиз!
няних та зарубіжних вчених, серед яких варто виді!
лити наступних науковців: О. Д. Вовчак, Т.А. Гово!
рушко, Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, М.М. Степанова,
С.А. Шимків, А.С. Шолойко та ін.
Однак, незважаючи на широке коло досліджень у
сфері страхування від нещасних випадків, питання ком!
плексного розгляду цього сегменту страхового ринку
залишаються малодослідженими, особливо в сучасних
умовах економічної та політичної нестабільності в Ук!
раїні. Тому цей вид страхування, його теоретична
сутність та практичне значення викликають подальшу
необхідність здійснення наукових пошуків у цьому на!
прямку.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сутності та тенденцій
розвитку страхування від нещасних випадків в Україні
в сучасних умовах.
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ОСНОВНИЙ
МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ
Страхування ві д нещасних випадкі в (анг л.
Personal accident insurance) відноситься до ризико!
вих видів особистого страхування і його метою є за!
безпечення страхового захисту на випадок втрати
здоров'я чи смерті застрахованої особи внаслідок
нещасного випадку [1, с. 29].
Об'єктивна необхідність страхового захисту від
нещасних випадків викликана як природою самої лю!
дини, так і її існуючою залежністю від широкого
спектру негативних факторів та ризиків, які визна!
чають життєдіяльність кожної особи. Все це в сукуп!
ності визначає соціальне становище людини та по!
требу у відповідному виді страхування.
Як зазначає С.А. Шимків, система страхового за!
хисту населення включає три основні підсистеми, що
забезпечують добробут людини шляхом страхуван!
ня. До таких підсистем відносяться, по!перше, дер!
жавне соціальне страхування; по!друге, обов'язко!
ве страхування за місцем роботи, професійної при!
належності (страхування від нещасних випадків на
виробництві та ін) та добровільне страхування гро!
мадян [2, с. 271—274].
Страховим випадком при страхуванні від нещас!
них випадків є передбачене договором або законом
подія, яка завдала шкоду життю чи здоров'ю люди!
ни. В такому випадку треба звернути увагу на те, що
якщо поняття "шкода, заподіяна життю" має одно!
значний сенс — це смерть, тобто припинення біоло!
гічного існування людини (тут важливе тільки питан!
ня причини її настання), то визначення терміна "шко!
да, заподіяна здоров'ю людини" не має такого одно!
значного значення.
М.М. Степанова звертає увагу на те, що при ризи!
ковому особистому страхуванні захистом забезпечу!
ються не власне життя і здоров'я людини, а певне ма!
теріальне становище страхувальника або третьої осо!
би, яке може погіршитися в результаті несприятливої
для застрахованої особи події, передбаченої в якості
страхового випадку [3, с. 5]. Шкода при такому страху!
ванні виступає не характеристикою предмета стра!
хування, а є елементом страхового випадку (у Цивіль!
ному кодексі України йдеться про страхування на ви!
падок заподіяння шкоди життю або здоров'ю).
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Рис. 2. Динаміка валових страхових премій у сфері страхування від нещасних випадків
в Україні за 2012—2016 рр.
Джерело: складено автором на основі [8].

Страхування від нещасних випадків не ставить пе!
ред собою мету ліквідувати шкоду, заподіяну особі
страхувальника (застрахованої особи). При ризико!
вому особистому страхуванні страхова виплата не є
в юридичному сенсі джерелом відшкодування запо!
діяної шкоди, а є засобом "пом'якшення" його нега!
тивних наслідків для матеріального становища стра!
хувальника — в цьому полягає сенс компенсаційної
функції ризикового особистого страхування, цим
визначається його мета і страховий інтерес страху!
вальника.
При страхуванні від нещасних випадків страху!
вальник, турбуючись про неможливість отримувати
доходи в колишньому розмірі через тимчасову або
постійну непрацездатність, або, припускаючи не!
обхідність здійснення додаткових витрат, пов'язаних
з відновленням здоров'я, забезпечує себе або заці!
кавлених в цьому осіб страховим захистом, що в яко!
мусь сенсі "ріднить" його із соціальним страхуван!
ням. В такому випадку страхувальник реалізує влас!
не волевиявлення і, безумовно, має суб'єктивний
інтерес в страхуванні, що відповідає певним особис!
тим мотивам.
В обов'язковому страхуванні носієм страхового
інтересу виступає застрахований або вигодонабувач,
оскільки сам страхувальник при укладанні страхо!
вого договору частіше виходить не з прагнення про!
явити турботу про застрахованих осіб, а з необхід!
ності виконати законодавчо встановлену вимогу про
страхування.
Т.А. Говорушко акцентує увагу на тому, що стра!
хування від нещасних випадків відрізняється від
страхування життя тим, що є видом саме короткост!
рокового ризикового страхування. На думку науко!
вця, це означає, що настання страхового випадку
можна передбачити з певною мірою вірогідності. І
коли ймовірна подія настає застрахований одержує

страхову суму. У протилежному випадку виплата не
здійснюється і страхові платежі не повертаються [4,
с. 63—64].
Варто зазначити, що комерційне страхування від
нещасних випадків доповнює, але не замінює дер!
жавне соціальне страхування, основою якого є за!
конодавство України про загальнообов'язкове дер!
жавне соціальне страхування та Закон України від
23 вересня 1999 року "Про загальнообов'язкове дер!
жавне соціальне страхування від нещасного випад!
ку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності". В цьому ви!
падку треба зазначити, що якщо відшкодування шко!
ди, медична, професійна та соціальна реабілітація в
рамках загальнообов'язкового державного соціаль!
ного страхування від нещасного випадку на вироб!
ництві та професійного захворювання провадиться
Фондом соціального страхування — некомерційною
самоврядною організацією, що діє на підставі стату!
ту та має статус юридичної особи, то страхування
від нещасних випадків здійснюється страховими ком!
паніями [5].
Страхування від нещасних випадків як страхова
послуга комерційних страхових компаній за формою
надання може бути обов'язковою та добровільною.
В свою чергу, залежно від статусу особи, що укла!
дає договір, розрізняють індивідуальне (за кошти
фізичних осіб) і колективне (за кошти юридичних
осіб) страхування від нещасних випадків.
Основні види страхування від нещасних випадків,
що здійснюють страхові компанії, включають на!
ступні (рис. 1).
Для забезпечення обов'язкових видів особисто!
го страхування ві д нещасних випадкі в К абінет
Міністрів України законодавчими актами визначає
перелік об'єктів страхування, обсяги страхової
відповідальності, порядок сплати страхових пла!

Таблиця 1. Структура страхових премій за видами страхування в Україні
за 2012—2016 рр.
ȼɢɞɢ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
Aɜɬɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ (ɄȺɋɄɈ, Ɉɋɐɉȼ, «Ɂɟɥɟɧɚ ɤɚɪɬɤɚ»)
Cɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɧɚ
Cɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ
Cɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɜɨɝɧɟɜɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ
ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɠɢɬɬɹ
Ɇɟɞɢɱɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
Cɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ
Cɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞ ɬɪɟɬɿɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ
ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ
ȱɧɲɿ ɜɢɞɢ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ȼɫɶɨɝɨ

2012 ɪ.
29,1
13,1
10,5
9,0
8,4
6,1
4,9
4,7
3,8
10,3
100,0

2013 ɪ.
23,3
13,2
13,5
9,7
8,6
5,2
5,3
6,3
5,0
9,3
100,0

ɋɬɪɚɯɨɜɿ ɩɪɟɦɿʀ, %
2014 ɪ.
2015 ɪ.
24,5
26,5
12,0
11,7
16,2
12,1
8,6
6,7
8,1
7,4
6,1
6,5
6,9
12,0
5,4
6,9
3,6
1,8
8,6
8,5
100,0
100,0

Джерело: розраховано автором на основі [8].
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2016 ɪ.
32,5
9,7
8,0
6,4
10,1
9,0
4,8
4,6
2,8
12,1
100,0
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Таблиця 2. Показники розвитку страхування від нещасних випадків в Україні
за 2012—2016 рр.
ɉɨɤɚɡɧɢɤ
1. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ,
ɬɢɫ. ɨɞ.
2. ȼɚɥɨɜɿ
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ
ɩɥɚɬɟɠɿɜ,
ɦɥɧ ɝɪɧ.
3. ȼɢɩɥɚɬɢ
ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɫɭɦ,
ɦɥɧ ɝɪɧ.
4. Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɩɥɚɬ,
%

9060,8

31616,5

10268,2

16641,6

11015,7

ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ
2016 ɪ.
ɞɨ 2012 ɪ.
1954,9
21,6

1431,3

963,3

535,5

726,667

794,7

-636,6

-44,5

51,038

73,862

67,483

73,098

133,7

82,7

162,0

3,6

7,7

12,6

10,1

16,8

13,3

371,8

2012 ɪ.

2013 ɪ.

2014 ɪ.

2015 ɪ.

2016 ɪ.

Джерело: розраховано автором на основі [8].

тежів, норми страхового забезпечення, права й обо!
в'язки учасників страхування, страхові організації,
які здійснюють обов'язкове страхування.
Отже, страхування від нещасних випадків є важ!
ливою складовою страхового ринку та забезпечує
потребу громадян у страховому захисті.
Будучи складовою страхового ринку, страхуван!
ня від нещасних випадків, як і інші види страхування
зазнає впливу зовнішніх чинників на динаміку та по!
казники його розвитку.
Аналіз статистичних даних щодо показників роз!
витку обов'язкових видів страхування від нещасних
випадків за 2016 рік, свідчить про те, що ці види стра!
хування є малорозвиненими. Так, за підсумками
трьох кварталів 2016 року частка особистого стра!
хування медичних і фармацевтичних працівників та
страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринар!
ної медицини не перевищує 0,002% від загальної суми
валових надходжень страхових премій [8]. При за!
гальній сумі валових страхових премій у розмірі 4,342
млрд грн., сума премій за цими видами страхування
склала відповідно 73,7 та 95,3 тис. грн.
Більш розвиненими є такі види, як особисте стра!
хування працівників відомчої та сільської пожежної
охорони і членів добровільних пожежних дружин
(команд), а також страхування від нещасних випадків
на транспорті, що здійснюються відповідно до прин!
ципів обов'язкового страхування [9, с. 74]. Суми
зібраних страхових премій за ними становлять відпо!
відно 69,146 млн грн. та 63,965 млн грн., що відпові!
дає приблизно 1,5% від загального ринку обов'язко!
вого страхування в Україні.
Найбільш розвиненим видом на страховому рин!
ку України з точки зору надходжень валових стра!
хових премій є добровільне страхування від нещас!
них випадків. Добровільне особисте страхування бу!
дучи структурним елементом страхової системи, має
свою власну сферу регулювання. Його відмінною ри!
сою є можливість страхувальника самому вибрати
вид, умови та терміни страхування, співвідношення
яких може варіюватися в залежності від потреб лю!
дини. Добровільне особисте страхування від нещас!
них випадків в Україні постійно модернізується: з'яв!
ляються його нові форми і види страхування, що за!
безпечує його розвиток.
На рисунку 2 наведено динаміку зібраних вало!
вих страхових премій з добровільного страхування
від нещасних випадків в Україні за 2012—2016 рр.
Наведені дані свідчать про те, що валові премії
за період з 2012 по 2016 роки скоротилися на 32,2
млн грн., що у відсотковому виразі становить 3,9% і
за підсумками останнього звітного року склали 794,7
млн грн. Незважаючи на негативну загалом за пері!
од динаміку зміни ринку цього виду страхування,
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варто звернути увагу на те, що за попередніми дани!
ми 2016 рік став переломним для добровільного стра!
хування. Негативна тенденція, що продовжувалася
у 2014—2015 роках закінчилася і ринок показав зро!
стання на 48,4% у 2016 році у порівнянні з показни!
ками 2015 року, що може свідчити про появу пози!
тивних чинників на ринку, що виступають драйвера!
ми його розвитку.
Значний приріст обсягу зібраних валових стра!
хових премій за підсумками 2016 року дозволив та!
кож збільшити частку страхування від нещасних ви!
падків у загальній структурі страхового ринку Ук!
раїни (табл. 1).
У структурі страхового ринку страхування від не!
щасних випадків показувало протягом 2013—2015
років негативну динаміку. За цей період частка цьо!
го виду страхування на ринку скоротилася з 5% до
1,8%. У свою чергу, у 2016 році, за рахунок значного
приросту обсягу валових премій, частка цього виду
страхування на ринку збільшилася до 2,8%, що та!
кож може свідчити про його поступове відновлення
після складних двох попередніх років, коли внаслі!
док значного погіршення купівельної спроможності,
населення значно скоротило свої витрати на доб!
ровільні види страхування.
Динаміка кількості договорів, страхових виплат
та рівня виплат у сфері страхування від нещасних ви!
падків наведена у таблиці 2.
Наведені дані у таблиці 2 свідчать про наступне:
Кількість договорів страхування за період з 2012
по 2016 роки збільшилася на 1954,9 тис. од, що у
відсотковому виразі становить 21,6% і за підсумка!
ми 2016 року склала 11015,7 тис. од.
Валові надходження страхових платежів за стра!
хуванням від нещасних випадків за аналогічний пер!
іод скоротилися на !636,6 млн грн, що у відсотково!
му виразі становить !44,5% і за підсумками 2016 року
склали 794,7 млн грн. У свою чергу виплати страхо!
вих сум збільшилися на 82,7 млн грн., що у відсотко!
вому виразі становить 162% і за підсумками 2016 року
склали 133,7 млн грн. Варто зазначити, що якщо ва!
лові виплати збільшилися на 162%, то валові надход!
ження премій скоротилися на !44,5%.
За рахунок відповідних змін у темпах зростан!
ня надходжень страхових платежів та виплат стра!
хо в их в і дшко дува нь рі вень стра хо вих вип лат
збільшився за п'ять років до 16,8% за підсумками
2016 року.
У цілому, проведений аналіз дав змогу зробити
висновок про те, що події 2014—2015 років мали
значний негативний вплив на ринок страхування від
нещасних випадків, який значно постраждав від еко!
номічної та політичної нестабільності в Україні, що
поряд зі значною девальвацією національної валю!
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ти та інфляцією знизило його обсяги та вагу на стра!
ховому ринку України до показників 2010 року. Од!
нак результати 2016 року дозволили виявити деякі
позитивні тенденції, зокрема, збільшення валових
страхових премій та збільшення частки цього виду
страхування на страховому ринку України, що є
свідченням його поступового відновлення.
ВИСНОВКИ
Отже, страхування від нещасних випадків є важ!
ливою складовою як страхового ринку, так і загаль!
ної системи соціального захисту населення. Такий
вид страхування створює гарантії для населення
щодо убезпечення себе від ризиків та небезпек для
їх життя та здоров'я, які з одного боку нема можли!
вості прогнозувати, однак які мають імовірнісний
рівень настання.
Результати проведеного аналізу дали змогу дійти
висновку про те, що страхування від нещасних ви!
падків включає значну кількість різноманітних видів
та форм. З одного боку, в Україні страхування від
нещасних випадків здійснюється в рамках загально!
обов'язкового державного соціального страхування,
а з і ншо го — носить комерційний характер та
здійснюється страховими компаніями у вигляді на!
дання відповідних видів страхових послуг.
Аналіз показників розвитку ринку страхування
від нещасних випадків як послуг страхових компаній
показав, що найбільш розвиненим його видом є саме
добровільне особисте страхування, тенденції змін
якого протягом останнього 2016 року дали змогу
визначити появу позитивних драйверів його розвит!
ку у майбутньому.
Таким чином, аналіз сучасної практики здійснен!
ня страхування від нещасних випадків свідчить про
наявність достатнього, але не реалізованого потен!
ціалу даного виду страхування в силу наявних як об!
'єктивних, так і суб'єктивних чинників методологіч!
ного, технологічного та організаційно!правового за!
безпечення, усунення яких сприятиме забезпеченню
сталого розвитку України в її соціальній та еко!
номічній складових.
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