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  Метою роботи є: дослідження основних тенденцій, 

проблем розвитку будівельної галузі в Україні на сучасному етапі та 
висунення пропозицій та рекомендацій для покращення та збільшення 
кількості страхування будівельних об’єктів, напрямків скорочення 
термінів реалізації інвестиційно-будівельних проектів та мінімізацію 
ризиків на будівництві.  

 

     Для досягнення поставленої мети, необхідно 
розв’язати такі задачі: 

• Провести аналіз страхового портфелю ПрАТ СК “Уніка”; 

• Проаналізувати основні фінансово-економічні показники показники 
діяльності ПрАТ СК “Уніка”; 

• Оцінити систему стратегічного планування та управління; 

• Оцінити ефективність системи менеджменту; 

• Обґрунтувати доцільність зниження тарифної ставки страхування 
будівельно-монтажних ризиків; 

• Розробити бізнес-пропозицію розвитку страхування будівельних 
ризиків на ПрАТ СК “Уніка”; 

• Розробити напрямки скорочення термінів реалізації інвестиційно-
будівельних проектів та мінімізації ризиків на будівництві. 

 

Слайд 2 



• Об’єкт дослідження - ПрАТ СК “Уніка”, яка 
здійснює більше 90 видів страхової діяльності, в 
число яких входить страхування будівельно-
монтажних ризиків. 

• Предмет дослідження – аналіз інструментів 
страхового ринку та джерел покритя ризиків 
інвестиційно-будівельних проектів. 

• Наукова новизна одержаних результатів. 

    1) Вперше розроблено специфічні фактори 
реалізації інвестиційних проектів будівельної 
галузі. 

    2) Подальшого розвитку та доповнення отримала 
класифікація О.Л. Устенко. 

    3) Розроблена класифікація ризиків, пов’язаних з 
будівництвом. 
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Класифікація ризиків: 
- промислові 

- екологічні 

- технічні 

- комерційні 

- фінансові 

- інвестиційні 

- кредитні 

- підприємницькі 

- страхові 

- політичні. 

Станом на 1 квітня 2015 

в Україні зареєстровано 

385 страхових компаній, 

з них: 

- 55 страхування життя 

- 330 – інше 

страхування. 

У міжнародній практиці 

існує 2 види страхування, 

пов'язаних з будівництвом: 

1) Страхування 

будівельного 

підприємця від усіх 

ризиків – САR; 

2) Страхування всіх 

монтажних ризиків – 

EAR. 

Види страхування на ПрАТ 

СК “Уніка”: 

-Автострахування; 

- Страхування майна; 

- Страхування життя; 

- Страхування екологічних 

ризиків; 

- Особисте страхування; 

- Медичне страхування. 
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Специфічні фактори 
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Кількість будівель та споруд незавершеного 

будівництва  на 1 січня 2014 року (одиниць) 
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Кількість незавершених будівель та споруд станом                                  

на 1 січня 2014 року, згрупованих за роками початку 

будівництва, (одиниць) 
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Розподіл будівель та споруд незавершеного будівництва  за 

станом  будівництва за регіонами на кінець 2014 року 

(лідери та аутсайдери) 
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Фактори виникнення ризиків 

ЕКОНОМІЧНІ ЮРИДИЧНІ 

АДМІНІСТРА

-ТИВНІ 

АРХІТЕКТУР

НО-

БУДІВЕЛЬНІ 
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Основні етапи будівельного процесу 
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Правове регулювання забезпечення громадян житлом у 
будинках ЖБК проводилось низкою нормативно-

правових актів колишнього СРСР та УРСР: 

  

До таких актів слід віднести: 

 

- Основи житлового законодавства Союзу РСР та союзних 
республік; 

- Житловий кодекс УРСР; 

- Постанову Ради Міністрів СРСР від 19 серпня 1982 р. 
“Про житлово - будівельну кооперацію”; 

- Постанову Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1982р. 
“Про житлово - будівельну кооперацію”; 

“Типовий статут житлово - будівельного кооперативу”, 
затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 30 
квітня 1985 р.  
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Динаміка кількості 
страхових компаній 

в Україні 

Структура страхових 
премій та виплат 

станом на 2012-2014 
роки 
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Класифікація 

ризиків 

Промис-
лові 

Екологічні Підприєм-
ницькі Страхові 

Комерцій
-ні Політичні 

Фінансо-
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Удосконалена класифікація 

ризиків за певними ознаками 
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Страхування будівельних ризиків 

 

1) Страхування будівельного підприємця від 
усіх ризиків -страхування CAR 

(Contractor's All Risks); 

 

2) Страхування всіх монтажних ризиків – 
страхування EAR    

(Engineering All Risk). 
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Динаміка страхових премій на ПрАТ СК “Уніка” 

за 2012 – 2014 рр. 
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Структура валових 
страхових премій на 
ПрАТ СК Уніка (2013-

2014 рр.) 

Структура чистих 
страхових премій на 
ПрАТ СК Уніка (2013-

2014 рр.)  
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Структура чистих страхових премій за видами 

страхування станом на 31.12.2014 на ПрАТ СК 

“Уніка” (млн. грн.) 
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Динаміка страхових виплат на ПрАТ СК “Уніка” 

за 2012 – 2014 рр. 
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Структура валових 
страхових виплат на 
ПрАТ СК Уніка (2013-

2014 рр.) 

Структура чистих 
страхових виплат на 
ПрАТ СК Уніка (2013-

2014 рр.)  
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Структура чистих страхових виплат за видами 

страхування станом на 31.12.2014 на ПрАТ СК “Уніка” 
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SWOT - аналіз для ПрАТ Страхова компанія «Уніка» 

 

PEST - аналіз зовнішнього середовища                            

ПрАТ Страхова компанія «Уніка» 
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Рекомендації 

на 

макрорівні 

Шляхи вдосконалення 

використання інструментів 

страхового ринку 

Напрямки скорочення 

термінів реалізації 

інвестиційно-будівельних 

проектів та мінімізації 

ризиків на будівництві 

Захист прав інтересів 

інвесторів житлового 

будівництва 
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Рекомендації 

на мікрорівні 

Рекомендації 

щодо покращення 

фінансового 

стану та 

страхового 

портфелю ПрАТ 

СК “Уніка” 

Обґрунтування 

доцільності 

зниження тарифної 

ставки cтрахування 

будівельно-

монтажних ризиків 

на ПрАТ СК “Уніка» 

Бізнес-

пропозиція 

розвитку 

страхування 

будівельних 

ризиків в СК 

“Уніка” 

Розробка заходів 

щодо підвищення 

ефективності 

системи 

менеджменту 

ПрАТ СК “Уніка” 
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Передумови  

розвитку страхового 

ринку 

 

Етапи реалізації 

інвестиційного проекту 
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Інтегральні показники 

План реалізації проекту із залучення нових клієнтів  

до ПрАТ Страхова компанія «Уніка» 
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ДЯКУЮ ЗА 

УВАГУ! 
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