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Майнове страхування – це галузь страхування, у якій об'єктом страхових відносин є 

майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з володінням, 

користуванням та розпорядженням майном юридичних або фізичних осіб, що здійснюються 

на підставі добровільно укладеного договору між страховиком та страхувальником [1]. Саме 

майнове страхування становить найбільшу частку за обсягами страхових виплат і премій на 

страховому ринку України (близько 60%)  

За даними Нацкомфінпослуг станом на 2018 рік найбільший обсяг надходжень 

страхових платежів за договорами майнового страхування було з такого виду страхування як 

страхування наземного транспорту. 

Але, незважаючи на це, існують значні проблеми та недоліки які заважають ефективно 

розвиватися ринку майнового страхування. Зокрема, велику загрозу нормальній діяльності 

майнового страхування в Україні становить тенденція до монополізації страхового ринку в 

інтересах окремих фінансово-промислових груп, міністерств, або місцевих адміністрацій [2]. 

Серед головних проблем, які також заважають розвитку майнового страхування в 

Україні є: низька страхова кваліфікація страхувальників, страхових посередників і деяких 

страховиків; нестійкість національної валюти (інфляція); дефіцит вільних коштів у 

підприємств і населення; нестабільність політичної та економічної ситуації; недовіра 

населення страхових компаніям) [3]. 

Основні завдання для оптимізації розвитку майнового страхування в Україні повинні 

бути: проведення ефективної державної політики, направленої на регулювання страхового 

ринку в Україні; забезпечення та підготовка  кадрами учасників страхового ринку (залучення 

до роботи висококваліфікованих спеціалістів); зниження збитковості страхових операцій [4].  

Отже, розглянувши та проаналізувавши сучасні тенденції ринку майнового 

страхування, варто відмітити, що створення дієвої системи майнового страхового захисту є 

основою для забезпечення стабільності та ефективності економічних відносин, підвищення 

рівня життя населення та соціальної стабілізації. Досягнення відповідного рівня страхового 

захисту майна можливе лише за умов проведення ефективної державної політики, 

спрямованої на регулювання страхового ринку в Україні. 
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