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СПЕЦИФІКА СТРАХОВИХ ПОСЛУГ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНОЇ ГАЛУЗІ

SPECIFICITY OF INSURANCE SERVICES 
OF CONSTRUCTION AND MOUNTING INDUSTRY

АНОТАЦІЯ
У статті досліджуються особливості страхування буді-

вельно-монтажних ризиків. Відзначено, що відносини у сфе-
рі страхування в Україні регулюються Законом України «Про 
страхування», але даний нормативно-правовий акт не містить 
спеціальних положень щодо страхування на будівництві. Зро-
блено акцент, що страхування у сфері будівництва включає 
комплекс ризиків, що відносяться до кількох галузей страху-
вання. Розкрито об’єкти страхування будівельно-монтажних 
ризиків за відповідними галузями страхування. Досліджено 
різновиди інженерних (технічних) ризиків у світовій практиці, 
обґрунтовано унікальність видів страхування за цими ризика-
ми. На основі отриманих результатів зроблено висновки про 
стан розвитку страхування ризиків будівельної галузі: зараз в 
Україні страхування технічних ризиків здебільшого здійснюєть-
ся як страхування майнових інтересів під час виконання буді-
вельно-монтажних робіт або як страхування відповідальності 
перед третіми особами. 

Ключові слова: страхування, напрями страхування у бу-
дівництві, будівельно-монтажні ризики, страхові програми в 
будівництві, страхове покриття.

АННОТАЦИЯ
В статье исследуются особенности страхования строи-

тельно-монтажных рисков. Отмечено, что отношения в сфе-
ре страхования в Украине регулируются Законом Украины  
«О страховании», но данный нормативно-правовой акт не 
содержит специальных положений по страхованию в стро-
ительстве. Сделан акцент на том, что страхование в сфере 
строительства включает комплекс рисков, относящихся к не-
скольким отраслям страхования. Раскрыты объекты страхо-
вания строительно-монтажных рисков по соответствующим 
отраслям страхования. Исследована разновидность инже-
нерных (технических) рисков в мировой практике, обоснована 
уникальность видов страхования по этим рискам. На основе 
полученных результатов сделаны выводы о состоянии раз-
вития страхования рисков в строительстве: сейчас в Украине 
страхование технических рисков в основном осуществляется 

как страхование имущественных интересов при выполнении 
строительно-монтажных работ или как страхование ответ-
ственности перед третьими лицами.

Ключевые слова: страхование, направления страхова-
ния в строительстве, строительно-монтажные риски, страхо-
вые программы в строительстве, страховое покрытие.

ANNOTATION
The article investigates the features of installation and con-

struction risks insurance. It is found that relations in the field of 
insurance in Ukraine are regulated by the Law of Ukraine "On 
Insurance", but this regulatory act does not contain special pro-
visions for construction insurance. It is emphasized that insur-
ance in the field of construction includes a set of risks related to  
several branches of insurance. Objects of installation and con-
struction risks insurance by relevant branches of insurance are 
identified. The types of insurance programmes in construction 
developed by world practice are systematized. Analysis of infor-
mation from the websites of insurance companies operating in the 
insurance market of Ukraine and providing insurance services for 
construction risk insurance has led to the conclusion that currently 
in Ukraine, technical risk insurance is mostly carried out as prop-
erty interest insurance during construction or installation work, or 
as the third-party liability insurance. In addition, the websites of 
most insurance companies provide only a list of objects and risks 
that are subject to installation and construction risks insurance.  
In some cases, this list is not specified and is represented by gene- 
ralized wording (for example, IC ASKA). The analysis also has 
shown that indicative information on the level of insurance rates 
can be obtained only on the websites of 5 insurance companies 
out of 10 considered. Accordingly, conclusions are made about 
the state of development of risks insurance in the construction in-
dustry on the basis of the results obtained. In Ukraine in terms 
of installation and construction risks insurance, insurance compa-
nies provide insurance coverage of individual risks, not all risks 
(CAR), which may occur on the construction site, in contrast to 
world practice. Most companies provide construction risks insu- 
rance according to the rules of fire insurance. In addition, insurers' 
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risks increase due to the low level of responsibility of developers 
to investors. Neither the legislation nor the terms of the contracts 
prevailing on the market require a higher level of responsibility.  
The construction industry in our country is developing dynamically, 
so there is a need for the improvement of construction and instal-
lation risk insurance. Nowadays, installation and construction risks 
insurance in our country is available only to large professional in-
surers who have reinsurance contracts with foreign reinsurers. 

Key words: insurance, directions of insurance in construction, 
installation and construction risks, insurance programmes in con-
struction, insurance coverage.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Будівельно-монтажні ро-
боти охоплюють усі роботи, що виконуються під 
час зведення будівлі або споруди безпосередньо 
на місці будівництва. Роботи прийнято назива-
ти будівельними або монтажними залежно від 
того, який процес переважає. До монтажних 
відносяться, головним чином, роботи, що вико-
нуються із застосуванням готових деталей, на-
приклад монтаж залізобетонних конструкцій, 
освітлювальної чи силової електропроводки, 
вентиляції, ліфтів. Усі роботи на будівництвах 
поділяють на загально-будівельні, спеціальні, 
транспортні і вантажно-розвантажувальні.

Будівництво належить до категорії високо-
ризикових сфер діяльності як з огляду на ви-
сокий рівень травм на виробництві, так й іс-
нування специфічних ризиків, пов’язаних із 
застосуванням нових матеріалів, упроваджен-
ням складної техніки [1; 2]. Одним із методів 
компенсації ризиків будівництва є страхування 
технічних ризиків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання цієї пробле-
ми і на які спираються автори. Дослідженням 
окремих аспектів зазначеної проблеми займа-
ються сучасні українські науковці та дослідни-
ки, зокрема питання державного регулювання 
страхової діяльності у будівництві розкрито у 
публікаціях та дослідженнях С.Г. Кравченко, 
В.Л. Мелко; сутність ризиків у будівництві, їх 
особливості досліджено у публікаціях Г.С. Жи-
лякової, К.В. Капінус, Т.В. Сердюк; проблеми 
та особливості організації системи страхового 
захисту будівельних компаній досліджує у сво-
їх наукових публікаціях Н.О. Тарасова та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Проведений аналіз наукових пу-
блікацій показав, що в існуючих дослідженнях 
недостатньо висвітлено сучасний стан розвитку 

та практичний аспект страхування будівельних 
ризиків в Україні.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є дослідження особливос-
тей страхування будівельно-монтажних ризиків, 
їх систематизація за галузями страхування під 
час виконання будівельно-монтажних робіт, а та-
кож аналіз надання послуг зі страхування тех-
нічних ризиків страховими компаніями України.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Страхування у сфері будівництва 
здійснюється за двома основними групами: 
страхування будівельно-монтажних робіт та 
страхування гарантійної експлуатації (рис. 1).

До особливостей страхування будівельно-
монтажних ризиків можна віднести таке:

– тривалий період урегулювання збитків, 
який може сягати декількох років;

– будівельно-монтажні ризики характери-
зуються низькою ймовірністю настання стра-
хових випадків за високої середньої величини 
страхових виплат.

Відповідальність страхової компанії за буді-
вельними ризиками може розтягнутися на де-
кілька років залежно від термінів будівництва 
й указаного в договорі гарантійного періоду 
після введення об’єкта будівництва в експлуа-
тацію. При цьому найбільша ймовірність зна-
чних збитків припадає саме на етап уведення 
будівельного об'єкта в експлуатацію [4, с. 81]. 

Тому проведення страхування актуально 
практично на кожному етапі будівництва – від 
підготовки будівельного майданчика до підпи-
сання акту здачі-приймання об’єкта і на гаран-
тійний період, у т. ч. будівельна частина, вклю-
чаючи нульовий цикл, зведення стін, установка 
перекриттів тощо, монтаж усіх систем, інженер-
них мереж і комунікацій, оздоблення, установ-
ка обладнання, пусконалагоджувальні роботи, 
благоустрій території, тимчасові будівлі і спору-
ди, будівельна техніка та обладнання будівель-
ного майданчика [1, с. 3; 4, с. 81; 5, с. 33].

Страхування у сфері будівництва включає 
комплекс ризиків, що відносяться до кількох 
галузей страхування (рис. 2). Майнове страху-
вання поширюється на такі об'єкти страхуван-
ня: продукцію будівельно-монтажних та інших 
робіт, прямо пов'язаних із будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом; будівель-
ні машини, а також засоби та обладнання для 
виконання монтажу; обладнання будівельного 

Рис. 1. Основні напрями проведення страхування у сфері будівництва
Джерело: складено за [3, с. 48]

 

Страхування у сфері будівництва 

Страхування  
будівельно-монтажних ризиків 

Страхування  
гарантійної експлуатації 
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майданчика; будови та споруди, які реконстру-
юються або ремонтуються [5, с. 33; 6, с. 260; 
7, с. 74–75; 8].

Об’єктами страхування виступають майнові 
інтереси страхувальника, пов’язані з правом 

володіння, користування та розпорядження 
[5, с. 35; 6, с. 260–261]:

а) під час будівництва: всіма об’єктами гро-
мадського наземного та підземного будівни-
цтва, а також допоміжними спорудами, всіма 

Рис. 2. Класифікація ризиків за галузями страхування під час будівельно-монтажних робіт 
Джерело: розроблено авторами
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матеріалами, що знаходяться на будівельному 
майданчику й є необхідними для виконання 
будівельних робіт та ін.; роботами, які про-
водяться будівельним підприємством або його 
підрядчиками згідно з договором, включаючи 
підготовчі роботи на будівельному майданчику; 
обладнанням будівельного майданчика; буді-
вельними машинами, що використовуються на 
будівельному майданчику; витратами на роз-
чистку території від уламків під час ліквідації 
збитку після страхового випадку на будівни-
цтві. Можуть бути застраховані також роботи 
з монтажу машин, установок і металевих кон-
струкцій, якщо вартість монтажних об’єктів, 
включаючи витрати на монтаж, становить не 
менше ніж 50% загальної страхової суми;

б) під час монтажу та пробного пуску: всі-
ма видами машин, механізмів та конструкцій, 
їх монтажем та пробним пуском; обладнанням 
для проведення монтажу; предметами, що зна-
ходяться на монтажному майданчику та мають 
відношення до монтажу; витратами на розчист-
ку території після нанесення збитку під час 
монтажу. Можуть бути застраховані будівельні 
роботи, якщо їхня вартість менша від вартості 
монтажного обладнання;

в) під час страхування машин: усіма маши-
нами, апаратами, механічним обладнанням, 
устаткуванням, включаючи машини й устатку-
вання для розподілу енергії та виробничі і до-
поміжні машини;

г) під час страхування електронного облад-
нання: електронними обчислювальними ма-
шинами для оброблення даних; обладнанням 
передачі інформації та іншими; витратами 
щодо відновлення інформації на носіях даних, 
пов'язаних з виходом із строю ЕОМ;

ґ) під час страхування від простою будівни-
цтва, що викликаний комерційними (відсут-
ність фінансових коштів, непостачання матері-
алів та інше) чи технічними (аварія, поломка 
обладнання та ін.) причинами: збиток неодер-
жання в результаті настання страхового ви-
падку прибутку, збільшення поточних витрат 
і витрат на ліквідацію наслідків страхового  
випадку.

Страхування відповідальності – сфера, яка 
об’єднує види страхування, в яких об’єктом ви-
ступає відповідальність перед третіми особами, 

яким можуть бути заподіяні збитки. Основною 
метою страхування відповідальності є захист 
економічних інтересів страхувальника, який 
може спричинити збитки як громадянам, так і 
майну третіх осіб [5, с. 35–36]:

а) у процесі будівельно-монтажних робіт 
(страхувальник – будівельна організація);

б) під час проєктних, інженерних та інших 
робот (страхувальник – проєктувальник та упо-
рядник комунікаційних споруд, проєктуваль-
ник мостів, будівель та ін.).

Важливим видом страхування на будівни-
цтві є страхування від нещасних випадків, до 
яких належать страхування від пожеж та ін-
ших стихійних лих. У вітчизняній практиці 
страхування від нещасних випадків відноситься 
до ризикових видів страхування, метою якого є 
страховий захист громадян на випадок утрати 
здоров’я або смерті внаслідок нещасного випад-
ку. У тому числі такий вид страхування вико-
ристовуються й у процесі будівництва для стра-
хування працівників від нещасних випадків на 
виробництві (втрата здоров’я, каліцтво тощо). 

У світовій практиці будівельні ризики є різ-
новидом інженерних або технічних ризиків і 
включають такі види (табл. 1).

Унікальність цих видів страхування під-
креслюється обмеженою кількістю учасників 
на міжнародному ринку. В Україні цими ри-
зиками здебільшого займаються страхові ком-
панії, які не мають ні фахівців, ні відповідних 
активів і навіть досвіду страхування майна від 
вогневих та інших ризиків [9].

За кордоном страхування будівництва роз-
вивається спільно з асоціаціями архітекторів, 
будівельників, які розробляють програми і ви-
моги до страхування об'єктів [7, с. 76]. 

У країнах СНД частково отримали розвиток 
страхові програми в будівництві CAR, EAR, 
CPM, TPL [2].

Відносини у сфері страхування в Україні ре-
гулюються Законом України «Про страхуван-
ня», проте цей нормативно-правовий акт не міс-
тить спеціальних положень щодо страхування 
на будівництві. Також страхування притаман-
них будівельній галузі ризиків не відноситься 
до обов'язкових [5, с. 54].

Зараз в Україні страхування технічних ри-
зиків здебільшого здійснюється як страхуван-

Таблиця 1
Види будівельних ризиків у світовій практиці

Вид будівельного ризику Англійський аналог
страхування вибуху котлів Boiler Explosion (BE) Insurance
усі ризики підрядника Contractor's All Risks(CAR)
страхування будівельних механізмів та машин Contractor's Plant and Machinery Insurance (CPM)
усі ризики монтажу Erection All Risks (EAR)
електронне обладнання Electronic Equipment (EE)
страхування невід'ємних дефектів Inherent Defects Insurance (IDI)
страхування поломок машин Machinery Breakdown (MB) Insurance
страхування відповідальності перед третіми особами Third Party Liability(TPL)
Джерело: узагальнено авторами за [2; 6, с. 260, 261; 7, с. 76–77]
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ня майнових інтересів під час виконання бу-
дівельно-монтажних робіт або як страхування 
відповідальності перед третіми особами [2].  
Це підтверджується аналізом інформації із 

сайтів страхових компаній, що працюють на 
страховому ринку України та надають страхові 
послуги зі страхування будівельно-монтажних 
ризиків (табл. 2).

Таблиця 2
Огляд тарифів, видів програм або об’єктів страхування будівельно-монтажних ризиків 

страховими компаніями України

Страхова компанія Вид страхування 
на сайті компанії

Види програм/об’єкти,  
що підлягають страхуванню

Тарифи,  
% від страхової 

суми
1 2 3 4

СК PZU

Страхування 
будівельно-
монтажних та 
технічних ризиків

CAR – страхування будівельних робіт
EAR – страхування монтажних робіт
МВ – страхування машин та обладнання від 
поломок
Для варіантів страхування CAR і EAR додатково 
може бути застрахована відповідальність перед 
третіми особами

0,1%–0,6%

СК «Провідна»

Страхування 
будівельно-
монтажних 
ризиків

Об’єкти будівельно-монтажних робіт; будівельні 
матеріали й конструкції; будівельна техніка 
й обладнання; обладнання будівельного 
майданчика; допоміжні споруди;
майно, що вже перебуває на будівельному 
майданчику або поблизу його, належить, 
перебуває на зберіганні або під контролем 
замовника або підрядника; за згодою сторін 
відповідальність за шкоду, заподіяну життю, 
здоров’ю або майну третіх осіб під час 
проведення будівельно-монтажних робіт

–

СК UNIVERSALNA

Страхування 
будівельно-
монтажних 
ризиків

Об’єкти будівництва; об’єкти монтажу; машини, 
обладнання та механізми, що застосовуються 
під час проведення будівельних та монтажних 
робіт

–

АСК «ОМЕГА»

Страхування 
будівельно-
монтажних 
ризиків

Будівельні матеріали та конструкції, які 
використовуються під час проведення 
будівельно-монтажних робіт; обладнання 
будівельного майданчика (власне та орендоване); 
тимчасові будівлі та споруди, складські 
приміщення; будівельна техніка (екскаватори, 
крани, транспортні механізми); існуюче майно, 
що перебуває на будівельному майданчику 
або біля нього, яке належить замовнику або 
підряднику

–

СК «Надійна»

Страхування 
будівельно-
монтажних 
ризиків

Страхування даного виду ризику спрямоване 
захистити інтереси як замовників, так і 
підрядників від збитків, які можуть виникнути 
під час проведення будівельно-монтажних робіт

0,5%–1%.

СК «АСКА» Страхування  
у будівництві

Доступні два типи послуг: страхування за 
принципом «всі ризики»;
тільки від тих ризиків, які наш клієнт 
уважає актуальними для свого будівельного 
майданчика: страхування будь-яких об’єктів 
на будівельному майданчику; страхування 
за принципом «усі ризики» або на випадок 
типових проблем у будівництві; страховий 
захист для замовника, генпідрядника або 
окремих учасників будівельного процесу; 
застосування понижуючих коефіцієнтів залежно 
від специфіки будівництва

–

СГ «ТАС»
Страхування 
будівельно-
монтажних робіт

За секцією «Будівельно-монтажні роботи»: 
об'єкти будівництва об'єкти монтажу будівельна 
техніка та механізми устаткування/обладнання 
інше майно;
за секцією «Відповідальність перед третіми 
особами»: відповідальність за подію, наслідком 
якої може бути завдання Страхувальником 
шкоди життю та/або здоров’ю Третіх осіб 
(особистої шкоди); відповідальність за 
подію, наслідком якої може бути завдання 
Страхувальником шкоди майну Третіх осіб 
(майнової шкоди)

–
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Як свідчать дані табл. 2, тільки одна ком-
панія (СК PZU) надає послуги страхування в 
будівництві відповідно до норм світової практи-
ки, представлені страховими програмами CAR, 
EAR, МВ. 

На сайтах інших страхових компаній надано 
лише перелік об’єктів та ризиків, що підлягають 
страхуванню в рамках страхування будівельно-
монтажних ризиків. У деяких випадках цей пе-
релік не конкретизований і представлений уза-
гальненим формулюванням (СК «Надійна»).

Орієнтовну інформацію за рівнем страхових 
тарифів можна отримати лише на сайтах п’яти 
страхових компаній із 10 розглянутих.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. В Укра-
їні переважно в розрізі страхування будівельно-
монтажних ризиків надається страхове покрит-
тя окремих ризиків, а не всіх ризиків (CAR), що 
можуть статися на будівельному майданчику, на 
відміну від світової практики. Поліс, укладений 
на умовах CAR (ContractorsAllRisks), може за-
безпечити ефективний страховий захист об'єкта 
будівництва і реальний фінансовий захист буді-
вельному підприємству.

Більшість компаній страхує будівельні ризи-
ки за правилами страхування від пошкодження 
вогнем. Окрім того, ризики страховиків збіль-
шуються через низький рівень відповідальності 
забудовників перед інвесторами. Вищого рівня 
відповідальності не вимагає ні законодавство, 
ні умови поширених на ринку договорів.

Будівельна промисловість у нашій країні ди-
намічно розвивається, отже, є необхідність і у 
розвитку страхування будівельно-монтажних 
ризиків. 

Сьогодні страхування будівельно-монтаж-
них ризиків у нашій країні під силу лише ве-
ликим професійним страхувальникам, які ма-
ють договори перестрахування з іноземними 
перестрахувальниками (із проаналізованих у  
табл. 2 страхових компаній про це заявляє 
лише СК «АСКА»). 
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1 2 3 4

АТ «ПРОСТО-
страхування»

Будівельно-
монтажні ризики

Майно, яке знаходиться на будівельно-
монтажному майданчику та/або в безпосередній 
близькості до майданчика, та яке належить 
замовнику та/або підрядчику; тимчасові будівлі 
та їхній уміст, який належить підрядчику 
та/або замовнику; будівельна техніка та 
транспортні механізми, які знаходяться на 
території будівельного майданчика; витрати на 
розчищання території та/або гасіння пожежі

0,12 % до 0,8%

СК «Українська 
страхова група»

Страхування 
будівельно-
монтажних 
ризиків

Будинки, споруди; обладнання, будівельні 
машини та запасні частини до них; будівельні 
та транспортні механізми; тимчасові споруди

0,2–2,0% 

ПАТ «Промислово-
страхова компанія»

Страхування 
будівельно-
монтажних 
ризиків

Будівельні роботи, а саме: об'єкт будівництва 
(будівельні матеріали, конструкції й т. п.), 
видатки на будівництво; монтажні роботи, 
включаючи об'єкти, які монтуються, видатки 
по монтажу, а також матеріали, устаткування 
й послуги, які надаються замовником; 
устаткування будівельного майданчика 
(тимчасові й допоміжні будинки й спорудження, 
складські приміщення, підмостки, інженерні 
комунікації і т. д.); об'єкти, які перебувають на 
будівельному майданчику або в безпосередній 
близькості до майданчика, які належать 
замовникові або підрядникові; будівельні 
машини й устаткування

0,15–1,5%

СК «Альфа
Страхування»

Страхування 
будівельно-
монтажних 
ризиків

Об'єкти і споруди будівельно-монтажних робіт; 
обладнання будівельного майданчика; будівельні 
машини та механізми; відповідальність перед 
третіми особами

–

Джерело: узагальнено авторами на підставі даних з офіційних сайтів страхових компаній

Продовження Таблиці 2
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