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Постановка проблеми. Будьяка підприємницька діяль
ність, як відомо, пов’язана з несподіванками, ступінь яких за
лежить від можливості підприємця прогнозувати політичну й 
економічну ситуацію, розраховувати фінансову окупність про
ектів, вибирати партнерів по бізнесу, оперативно реагувати на 
зміни ринку й приймати ефективні управлінські рішення. Од
нак передбачити всі несподіванки, що супроводжують підпри
ємницьку діяльність, як правило, неможливо, так як саме по
няття ризику пов’язується з розумінням небезпеки, загрози, 
ненадійності, азарту, невизначеності, непевності та як резуль
тат – збитку. 

Тому не варто недооцінювати таке притаманне, на нашу 
думку, у всіх галузях явище, як ризик, та потрібно приділяти 
все більше уваги страхуванню як інструменту управління ри
зиками, зокрема транспортних підприємств.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед остан
ніх дисертаційних досліджень проведених в Україні, і які б сто
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сувались страхування транспортних ризиків або формування 
стратегії страхування, можна назвати роботи І. Л. Морозової, 
Н. В. Онищенко, К. Г. Воблого, О. Д. Вовчак, Н. І. Машина, Н. 
В. Ткаченко, Т. В. Яворської, Я. П. Шумелда.

Серед наукових праць, у яких розглядаються аспекти стра
хування ризиків при транспортних перевезеннях, варто виді
лити роботи таких авторів, як В. Д. Базелевич, О. Д. Заруба, С. 
С. Осадець, Г. С. Івашин. Вони спробували не тільки проаналі
зувати страхову діяльність у сфері перевезень, але і запропону
вати декілька пропозицій щодо покращення стану українсько
го страхового ринку транспортних перевезень.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є ви
вчення ситуації, проблем страхування як інструменту управ
ління ризиками транспортних підприємств та розгляд ризиків 
страхування при транспортних перевезеннях. Дослідивши го
ловні проблеми, які залишаються в галузі страхування, запро
понувати пропозиції для конкретних ситуацій щодо вдоскона
лення ризиків при транспортних перевезеннях в Україні, звер
нути увагу на корпоративні програми страхування та практику 
їхнього застосування.

Виклад основного матеріалу. 
Як і будьякий інший сегмент економічної системи, тран

спортна галузь відчуває на собі дію різних за своєю природою та 
характером впливу негативних чинників (ризиків). На сьогодні 
більшість економістів погоджуються з тим, що сучасне суспіль
ство варто розглядати як “суспільство ризику”, тобто всі учас
ники економічних процесів знаходяться під впливом різних 
ризиків. Відповідно, основне завдання суб’єктів економічного 
процесу полягає в розробці та запровадженні заходів, спрямо
ваних на зменшення або навіть ліквідацію негативного впливу 
ризиків на їхню діяльність. Одним із найбільш популярних ін
струментів управління ризиками транспортних підприємств є 
страхування. Проте підприємства транспортної галузі при ви
користанні страхування найчастіше обмежуються вибором од
ного зі стандартних страхових продуктів та пошуку найнижчої 
ціни. При такому підході більшість важливих питань залиша
ється поза увагою транспортного підприємства. Таким чином, 
проблема формування стратегії страхування транспортних ри
зиків потребує додаткових досліджень [9, с.110].

Отож, основними заходами, які використовуються для 
зменшення ризиків є [2, с.198]:

– адміністративні заходи, спрямовані на попередження не
гативних наслідків ризиків (попереджувальні заходи);
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– диверсифікація ризиків;
– створення внутрішнього резервного фонду;
– страхування.
У сучасній науковій економічній літературі вже не підда

ється сумніву той факт, що всі підприємства та організації зна
ходяться під дією цілого комплексу ризиків, під якими розумі
ються деякі непередбачувані події, які несуть у собі загрозу для 
організації та людей.

Ще нещодавно, за даними ліги страхових організацій Євро
пи, на страховий ринок України припадало тільки 0,05% загаль
ного обсягу страхових послуг, що пропонуються на нашому кон
тиненті. У цілому, рівень розвитку вітчизняного страхового рин
ку охоплює не більш 10% ризиків, що є в Україні, у той час як у 
розвинутих країнах цей показник досягає 90 – 95% [7, с. 88]. 

Без сумніву, практичний досвід українських підприємств 
показує, що найкращий ефект досягається у випадку викорис
тання всіх чотирьох заходів, що дають змогу мінімізувати ри
зик. Проте, якщо провести їхній порівняльний аналіз, то вия
виться, що найефективнішим є страхування. Але необхідно зо
середитись над тим, що перед укладанням договору страхуван
ня, страхова компанія оцінює ступінь ризику за інформацією, 
наданою підприємствомстрахувальником або іншою уповно
важеною особою (документи, які свідчать про фінансовий стан 
позичальника, технікоекономічне обґрунтування заходів, які 
кредитуються, копії контрактів, під які надається кредит тощо).

Особливу роль страхування може відігравати в транспорт
них перевезеннях. Тут надзвичайно багато ризиків, зумовле
них природними чинниками, що призводять до великих втрат. 
Перспективним є якомога ширше застосування зарубіжного до
свіду страхування. Страхування при транспортних перевезен
нях прямо стосується розвитку міжнародного бізнесу. Україна 
– держава в центрі Європи. Тут перетинаються транспортні ар
терії, що сполучають Схід і Захід. Зростає товарообмін інших 
країн з нашою державою, збільшуються транзитні вантажопо
токи. Страхування вантажів, пасажирів, транспортних засобів. 

Нині в наукових публікаціях приділяється багато уваги осо
бливостям функціонування страхового бізнесу в Україні, роз
глядаються численні напрями та шляхи вдосконалення стра
хування. Однак сучасна економічна наука майже не досліджує 
аспекти страхування ризиків при транспортних перевезеннях. 
А проте в умовах усе більшої фінансової глобалізації саме це 
питання є дуже суттєвим і стратегічно важливим для розвитку 
України.
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Важливість організації страхового захисту транспортних пе
ревезень пов’язана із специфікою притаманною самому тран
спортному процесу та ризикам транспортного підприємства: 

– катастрофічний характер збитків, коли можливий фінан
совий крах підприємства через одночасну загибель транспорт
ного засобу, вантажу, пасажирів та екіпажу;

– слабка передбачуваність конкретних ризиків (загроз), які 
можуть виникнути на шляху транспортного засобу, пов’язана із 
великою різноманітністю таких загроз. Відповідно, розроблю
ються окремі кваліфікаційні вимоги до перевізників, систем 
безпеки, транспортних засобів, тари тощо;

– при реалізації транспортної послуги, власник, як правило, 
не контролює свій майновий інтерес у транспортному засобі, 
яке здійснює перевезення, або у збереженні вантажу, та передає 
відповідальність за збереження своєї власності перевізнику;

– наявність проміжків часу, протягом яких відсутня інфор
мація щодо місця його перебування. У ХVII ст. після виходу 
судна з порту завантаження про нього не було відомостей до 
моменту його повернення або інформація передавалась через 
кораблі, що йшли у зворотному напрямку. Із розвитком засобів 
комунікації ця проблема зменшилась, але все ще існує.

Також важливим для транспортного підприємництва є по
няття “підприємницького ризику” – ризику, що виникає за 
будьяких видів підприємницької діяльності, пов’язаних із 
виробництвом продукції, товарів і послуг, їхньою реалізаці
єю, товарногрошовими операціями, комерцією й здійсненням 
науковотехнічних проектів. Він пов’язаний як із зовнішніми 
чинниками, що впливають на підприємницьку діяльність, так і 
з внутрішніми факторами самого підприємницького виробни
цтва [4, с. 21].

При страхуванні підприємницької діяльності об’єктом стра
хування є ризики збитків у цій діяльності внаслідок порушен
ня зобов’язань контрагентами підприємця або ризики втрат у 
випадку зміни умов діяльності з незалежних від підприємця 
обставин, включаючи ризик неотримання прибутку.

Виходячи з наведеного, розглянемо поняття “комплексно
го підходу” в управлінні ризиками транспортних підприємств. 
Але тут головною вимогою до правильного формування комп
лексної програми страхування є її здатність забезпечувати 
якісний ризикменеджмент бізнеспроцесів клієнтів [3, с. 93].

“Ризикменеджмент” (risk management), тобто управ
ління ризиками у його найширшому розумінні. Як система 
ризикменеджмент утворюється з низки послідовних етапів, 
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які, своєю чергою, складаються з низки різноманітних заходів 
організаційнофінансового характеру. Зазначені етапи набува
ють такого змісту:

– аналіз ризику;
– контроль за ризиком;
– фінансування ризику.
Аналіз ризику є комплексним етапом, протягом якого пе

редбачається послідовна кваліфікація та квантифікація ризи
ку, а саме:

– діагностика, або ідентифікація, ризиків (кваліфікація);
– оцінювання ризиків кількісними методами (квантифікація);
– визначення послідовності наступних дій на підставі за

гальної оцінки ризику в даній конкретній ситуації.
Початковим кроком на етапі аналізу ризику є вивчення си

туації з погляду можливості та причин його появи в суб’єкта 
господарювання – носія ризику. На появу ризиків впливають 
різні причини, які умовно можна поділити на зовнішні та вну
трішні. Зовнішні причини, як звичайно, виводяться з умов до
вкілля, розташування господарського суб’єкта на певній тери
торії, стану попереджувальної інфраструктури. Суб’єкт не має 
значного впливу на зовнішні причини. Внутрішні причини – 
це стан та вид майна, що належить суб’єктові, характер техно
логії виробництва чи іншої діяльності, а також стан власних за
собів безпеки (попередження ризиків).

Розглянута комплексна діагностика ризиків дає змогу про
стежити не лише їхній розвиток та сфери поширення, а й нега
тивні наслідки кумуляції таких ризиків, тобто взаємного їхньо
го впливу і нагромадження. З метою виконання цього значно
го за обсягом завдання слід залучати найрізноманітніші джере
ла інформації та використовувати найдосконаліші методи ква
ліфікаційного аналізу ризиків. 

Для підприємств, незалежно від форми власності та сфер 
діяльності, найтиповішими є такі ризики: можлива втрата (за
гибель), недостача або пошкодження основних чи обігових ко
штів підприємства, виникнення цивільної відповідальності 
підприємств за зобов’язаннями, що виникають внаслідок за
подіяння шкоди життю, здоров’ю і майну 3х осіб або довкіл
лю, можливі збитки або неотримання очікуваного прибутку, у 
зв’язку зі зміною умов функціонування підприємств через об
ставини, що не залежать від нього. Наслідками цих ризиків 
зазвичай є неминучі фінансові втрати, що можуть порушити 
будьякий, навіть добре збалансований бюджет підприємства, 
а часом навіть бути згубними для бізнесу. Так, збитки від над
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звичайних ситуацій призводять до банкрутства підприємства 
упродовж 1го й ще 23% – подальших 23 роки [7, с. 133]. 

Виходячи з цього, наведемо приклад комплексного проекту 
врахування ризиків для автотранспортного підприємства для 
якого пакет може складатися з таких послуг: страхування від
повідальності експедитора й автоперевізника (СМR), страху
вання автотранспорту, обов’язкове страхування цивільної від
повідальності транспортних засобів на території України й за 
кордоном (зелена карта), страхування водіїв і пасажирів від не
щасних випадків та інші (наприклад, вантажі та майно).

Висновки. Важливим є те, що страхування як інструмент мі
німізації ризиків ефективно впливає на керування грошовими 
потоками, так як рівномірність відрахувань страхових платежів 
та зустрічний потік коштів у формі страхового відшкодування, 
внаслідок страхових випадків, не спричиняють дестабілізації 
фінансового циклу підприємства. Тому саму галузь страхуван
ня, що передбачає убезпечення від ризиків, варто досліджувати 
як процес у причиннонаслідковому, організаційнотехнічному 
й економічному аспектах, що ідентифікуються на стадіях взят
тя ризиків на страхування й реалізації їх у конкретних умовах. 
Тому таке явище, як менеджмент ризиків, тобто їхнє управлін
ня, є надзвичайно важливим інструментом в галузі страхуван
ня транспортних підприємств. Такий менеджмент слід сприй
мати як процес вибору оптимальної, тобто економічно най
більш ефективної структури інструментів впливу на ризики та 
їхні наслідки в цілісній системі українського страхового ринку.

Становлення та розвиток транспортного комплексу Украї
ни повинна передбачати забезпечення своєчасного, повного та 
якісного задоволення потреб населення і суспільного виробни
цтва у перевезеннях, створення рівних умов для розвитку гос
подарської діяльності підприємств транспорту всіх форм влас
ності та забезпечувати входження транспортного комплексу 
України до Європейської та світової транспортної системи.
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