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1. Загальні положення. 
 

Діяльність кожного суб’єкта ринкових відносин пов’язана з 
ризиком, який необхідно попереджувати та зменшувати, на що 

спрямовано страхування. 
Застосування заходів та механізмів упровадження фінансових 

послуг сприяє створенню передумов для економічного розвитку 

підприємств та установ в Україні. Протягом останнього часу 

спостерігається стійка позитивна динаміка основних показників 
страхової діяльності. Відбувається поступове зростання капіталу 

страховиків, збільшення обсягів страхових платежів, підвищується 
рівень страхового захисту суб’єктів господарювання та населення. 
Знання основ страхування має важливе значення для 

обґрунтованого вибору ділового партнера, підвищення власної 
фінансової стійкості підприємства, розробки програм зниження 
ризику підприємницької діяльності. 
Метою дисципліни «Страхування» є оволодіння студентами та 

магістрами теоретико-методичними та практичними навичками 

розробки та здійснення страхових операцій як для страхових 

компаній, так і їх партнерів у сучасних умовах ринкових відносин. 

Завдання дисципліни – з’ясування необхідності, сутності й ролі 
страхових послуг в умовах формування соціально-орієнтованої 
ринкової економіки; висвітлення організації шляхів розвитку 

страхового ринку;розгляд умов особистого страхування, 
страхування майна, страхування відповідальності, з врахуванням 

вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

Вивчення основ страхової справи та практичне застосування її 
методів та послуг перебуває у взаємодії з іншими дисциплінами: 

економічною теорією, фінансами підприємства, інвестиційним та 
фінансовим менеджментом, основи статистики тощо. 

Курс «Страхування» формує фінансово-аналітичний підхід 

майбутнього фахівця до прийняття управлінських рішень, на 
конкретних прикладах дає можливість застосувати методичні 
прийоми визначення ефективності страхового захисту. 

Значну увагу приділено стимулюванню пошуку студентів до 

відповідей на поставлені питання та виконання завдань. Предметом 

навчальної дисципліни є термінологія страхування, освоєння основ 
страхової справи, види і форми страхової операції. 
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Ознайомлення з міжнародним досвідом страхування спрямовано 

на підготовку передумов до реалізації стратегічного курсу України 

на інтеграцію у світовий економічний простір. Розробку механізмів 
управління ризиками схвалено Постановою Верховної Ради 

України від 15 травня 2003 року стосовно розвитку фінансів та 
банківської діяльності, де значну роль має відіграти система 
страхування. 
Після вивчення курсу студенти повинні з н а т и: 

� економічну природу страхування, його функції та 
принципи і зв’язок страхування з наукою про ризики 

(ризикологією); 

� класифікацію та основні види страхування; 

� структуру страхового ринку, організацію та регулювання 
діяльності страхових компаній; 

� економіку і фінанси страховика; 

� страхову термінологію. 

Вимоги до знань, вмінь студентів. По закінченню курсу 

студенти повинні оволодіти теоретичними і практичними основами 

страхування; вміти визначити надійність і фінансову стійкість 
страхових компаній; дати оцінку страхового ризику; вміти 

визначити розмір страхового тарифу, страхової премії, знати 

порядок укладання страхового договору, права і обов’язки сторін в 
договорі страхування.  
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2. Тематична структура дисципліни. 
 

Тема 1. Сутність, принципи і класифікація страхування 

 

Необхідність страхового захисту. 

Поняття ризику. Основні види ризику та їх характеристика. 
Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту. 

Форми організації фондів страхового захисту. 

Виникнення та етапи розвитку страхування. Сутність 
страхування. Функції і принципи страхування. Сфери 

застосовування страхування. 
Поняття класифікації, її значення. Ознаки класифікації: 

історичні, економічні, юридичні. Класифікація за об'єктами 

страхування. Класифікація за формами проведення: обов'язкове 
страхування, добровільне страхування. 

 

Тема 2. Страхові  ризики  та їх  оцінка 

 

Поняття про ризик та його основні характеристики. Суб'єктивні 
та об'єктивні, матеріальні та нематеріальні, чисті та спекулятивні 
ризики. 

Управління ризиком. Роль ризик-менеджменту у виявленому 

розпізнанні та визначенні методів впливу на ризик. Виключення 
ризику. Активне і пасивне запобігання ризику. 

Визначення та ознаки страхового ризику. Оцінка ризику 

(андеррайтинг) і визначення доцільності його страхування. 
 

Тема 3. Особисте страхування 

 

Об'єкт і предмет особистого страхування. 
Класифікація особистого страхування. 
Страхування життя та його основні види: змішане страхування, 

страхування дітей, страхування до вступу в шлюб, довічне 
страхування, страхування пенсій. 

Сутність страхування від нещасних випадків. Обов'язкові види 

страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. 
Добровільне індивідуальне й колективне страхування від нещасних 

випадків. 
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 Медичне страхування України та його характеристика. Умови 

обов’язкового медичного страхування. Добровільне медичне 
страхування. 

 

Тема 4. Майнове страхування 

 

Об'єкт, предмет і класифікація майнового страхування. 
Страхування вантажів. 
Страхування транспортних засобів: автомобільного та іншого 

наземного, морського, авіаційного транспорту. 

Особливості страхування сільськогосподарських підприємств: 
страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних 

насаджень, страхування тварин. 

Страхування ризиків. 
Страхування майна громадян. 

 

Тема 5. Страхування відповідальності 

 

Страхування відповідальності: об'єкт, предмет і класифікація. 
Страхування цивільної відповідальності власників 
автотранспортних засобів. Міжнародна система "Зелена картка". 

Страхування відповідальності перевізників. 
Страхування відповідальності товаровиробників за якість 

продукції. Страхування професійної відповідальності. Страхування 
відповідальності за забруднення довкілля. Інші види страхування 
відповідальності. 

 

Тема 6. Перестрахування і співстрахування 

 

Необхідність і сутність перестрахування. Суб'єкти 

перестрахування та їх характеристика. 
Методи перестрахування: факультативне перестрахування, 

облігаторне перестрахування. 
Форми проведення перестрахувальних операцій: пропорційне 

пере страхування, непропорційне перестрахування. 
Співстрахування й механізм його застосування. 
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Тема 7. Доходи,   витрати   і   прибуток   страховиків 

 

Склад доходів страховиків: доходи від страхової діяльності, 
доходи від інвестування тимчасово вільних коштів, інші доходи. 

Доходи від страхової діяльності. Зароблені страхові премії та 
порядок їх визначення. 
Доходи від інвестування тимчасово вільних коштів та їх 

різновидності. 
Інші доходи страховиків. 
Склад і економічний зміст витрат страховиків. Собівартість 

страхової послуги та її елементи. Виплата страхових сум та 
страхового відшкодування. Витрати на утримання страхової 
організації та їх вплив на собівартість страхових послуг. 

 Прибуток страховиків. Визначення прибутку від страхової та 
інвестиційної діяльності. Оподаткування прибутків, отриманих від 

страхової діяльності при ризикових видах страхування і при 

страхуванні життя. Оподаткування прибутків від інвестиційних та 
інших операцій. 

Розподіл (використання) чистого прибутку після оподаткування. 
Утворення вільних резервів страховиків. 

 

Тема 8. Фінансова надійність страхової компанії 

 

Склад доходів страховика та їх характеристика. 
Витрати страховика: їх склад та економічний зміст. 
Прибуток страховика та порядок його визначення. 
Оподаткування страховиків. 
Поняття фінансової надійності страховика та її значення. 

Фінансові методи забезпечення надійності страхових компаній. 

Платоспроможність страховика. Фактичний і нормативний 

запаси платоспроможності страховика та порядок їх обчислення. 
Страховий фонд страховика та його значення у забезпеченні 

фінансової надійності. 
Значення та характеристика страхових резервів страхової 

компанії. 
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3. Методичні вказівки до проведення практичних 

занять 

 

Тема 1. Сутність, принципи і класифікація страхування 

Згідно із Законом України «Про страхування» від 04.10.2001 р. 

№ 2745-ІІІ страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо 

захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб. Метою 

страхування є захист майнових інтересів фізичних і юридичних 

осіб. Зміст страхування розкривається в його функціях:  
1. Ризикова. 
2. Превентивна. 
3. Створення і використання страхових резервів.  
4. Заощаджувальна.  
5. Інвестиційна.  
6. Контролююча.  

Основні принципи страхування:  

1. Вільний вибір страхувальником страховика, страховиком 

– виду страхування.  
2. Страховий ризик.  

3. Страховий інтерес.  
4. Максимальна сумлінність.  
5. Причинно-наслідковий зв’язок.  

Класифікацію страхування розрізняють за наступними ознаками: 

за історичною, економічною та юридичною (рис. 1.). Важливою з 
економічної точки зору є класифікація за об`єктами страхування. 
Об`єкти страхування – це те, на що спрямований страховий захист.  
Класифікація за об`єктами страхування передбачає виділення 

трьох галузей:  

● особистого страхування (життя, здоров’я і працездатність 
страхувальників або застрахованих);  

● майнового страхування (майно в різних його видах);  

● страхування відповідальності (відповідальність за шкоду, 

завдану страхувальником життю, здоров’ю, майну третьої особи).  

Розмежування страхувань на обов’язкові та добровільні означає 
їх класифікацію за формами здійснення .Обов’язкові страхування 
здійснюються на підставі юридичного акту, добровільні – на 
підставі бажання учасників страхового процесу. Відшкодування в 
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межах реально завданих збитків – страхове відшкодування 
здійснюється страховиком у межах страхової суми за договорами 

майнового страхування і страхування відповідальності при настанні 
страхового випадку, і відшкодовується за наступною формулою 

 

�	 = 	� ∙ (� ∕ 	), 
 

де Q - страхове відшкодування; T - фактична сума збитку; 

S - страхова сума за договором;  W - вартісна оцінка об’єкта.  
 

Також розмір страхового відшкодування залежить від 

франшизи. Франшиза – це передбачена договором частина збитків, 
що в разі настання страхової події не відшкодовується 
страховиком. Якщо за договором страхування передбачена умовна 

франшиза, то вона порівнюється з розміром завданих збитків. 
Якщо розмір збитків перевищує суму, яку становить умовна 
франшиза від страхової суми, то збитки підлягають відшкодуванню 

у повному розмірі. Безумовна франшиза – являє собою суму або 

відсоток від суми збитків, який обов’язково вираховується із суми 

страхового відшкодування.  
Страховий фонд - це сукупність натуральних запасів і 

фінансових ресурсів суспільства, призначених для попередження, 
локалізації і відшкодування збитків, завданих стихійними лихами, 

нещасними випадками та іншими надзвичайними подіями. В 

умовах товарно-грошових відносин він переважно утворюється в 
грошовій формі. Існує три способи (форми) його організації: 
централізований в єдиній організації (існував в радянський період), 

децентралізований(фонди самострахування), утворення 

централізованого фонду в страхових компаніях 

децентралізованим способом (застосовується в ринковій економіці). 
Внаслідок наявності специфічних функцій та принципів і 
децентралізованого способу розміщення в страхових компаніях в 
умовах ринкової економіки страхування є окремою галуззю 

діяльності і складовою фінансово-кредитно-страхової системи. В 

ринкових умовах страхування надає впевненості в розвитку бізнесу, 

сприяє економічній безпеці і здійсненню соціальних програм, є 
додатковим джерелом коштів для інвестицій . 
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Питання для самоперевірки 

1. Як ви розумієте необхідність страхування? Які фактори 

впливають на розвиток страхування в сучасних умовах? 

2. Що таке страхування, яка його економічна природа, суть та 
функції? 

3. Страхування - це самостійна економічна категорія чи елемент 
фінансових або кредитних відносин? 

4.Який спосіб утворення страхового фонду використовується в 
умовах сучасної української економіки? 

5. В чому полягають подібності та відмінності страхування 
самострахування? 

6. Які види (способи ) класифікації вам відомі? 

7. Котра з класифікацій, на вашу думку, є найважливішою 

(основною)? 

8. Охарактеризуйте класифікацію за галузями, підгалузями і 
об'єктами страхування. 
9. Назвіть види страхування в кожній з галузей страхування. 
10. Наведіть класифікацію за формами страхування, статусом 

страхувальника і спеціалізацією страховика.  
11. В чому необхідність класифікації страхування та її значення.? 

Ознаки класифікації. 
12. Яка класифікація за спеціалізацією страховиків. 
13. Особливості класифікації за об'єктами страхування та за 
формами проведення.  
 

Теми рефератів 

1. Значення класифікації страхування для практичної діяльності 
страхових компаній. 

2. Розвиток окремих галузей страхування в Україні: аналітичний 

огляд. 

3. Форми проведення страхування: погляд у перспективу. 

4. Вимоги українського законодавства щодо договорів страхування 
життя. 
5. Обов'язкове страхування в Україні: призначення та види. 

6. Проблеми становлення страхового ринку України. 

7. Переваги і вади відкриття страхового ринку України для 
іноземних страховиків. 
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8. Українська національна акціонерна страхова компанія.» Оранта», 

її завдання, функції та місце на страховому ринку. 

 

Задачі 

Задача 1. Визначте імовірність настання пожежі (у відсотках), 

якщо загальна кількість будівель в населеному пункті - 300, а в 
минулому році пожежею було пошкоджено два з них. Чи можна 
такий показник використовувати як імовірність настання страхових 

випадків на наступні роки? 

Задача 2. Визначте, що доцільніше застосувати власнику для 
захисту свого об'єкта - самострахування чи страхування - згідно 

таких даних:  

1. Вартість об'єкта -100 тис. гри. 

2.  Страховий тариф - 2%. 

3.  Збитки за попередні роки: 1998 -1000 грн.; 1999-2000 грн.; 

2000 - збитків не було. 

4. Витрати часу на визначення збитку і виплату страхового 

відшкодування - 3 дні. 
5. Витрати часу на відновлення пошкодженого об'єкта - 1 день.  
Задача 3. Страхова компанія «Мир» представила в Міністерство 

фінансів таку документацію для отримання ліцензії:  
1. Установчу угоду.  

2. Статут компанії.  
3. Протокол №1 і № 2 зборів акціонерів. 
4. Довідку з банку про наявність сплаченого статутного фонду в 

сумі 500 тис. грн. 

5. Свідоцтво про реєстрацію в Державній комісії з цінних 

паперів і фондового ринку першого випуску акцій на суму 500 тис. 
грн.  

6. Інші необхідні документи. 

На яких підставах Департамент фінансових установ та ринків 
Міністерства фінансів України може відмовити у видачі ліцензії? 

 

Тема 2. Страхові ризики та їх оцінка 

Ризик - це ймовірність зазнати втрат або прямих збитків через 
появу певної події. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Ризик - це конкретне явище або сукупність явищ, з 
виникненням яких відбуваються виплати з раніше утвореного 

централізованого страхового фонду в натурально-речовій або 

грошовій формах. 

Отже, ризик – це об’єкт страхування, який означає очікувану 

небезпеку.  

Основними характеристиками ризику вважають: 1) реальність 
існування; 2) вірогідність настання; 3) непередбачуваність часу і 
місця настання та величини заподіяного збитку. 

Ризики класифікуються за критеріями: 1) причини; 2) об'єкта; 3) 

наслідку; 4) величини; 5) можливостей настання. За загальною 

класифікацією ризики поділяються на екологічні, транспортні, 
політичні, спеціальні, технічні. Розглядаючи ці групи ризиків, 
необхідно зосередитися на їх особливостях. Наука про ризики 

називається «ризикологія», а методи діагностування і управління 
ризиком - менеджментом ризику. Оцінка ризиків здійснюється за 
допомогою актуарних розрахунків, які передбачають застосування 
статистичних і математичних методів. Виділяють три групи методів 
оцінки ризику: ● Метод середніх величин. ● Метод відсотків. ● 

Метод індивідуальних оцінок. Фінансування ризику проводиться за 
рахунок створення страхових фондів, що формуються для 
здійснення виплат при настанні страхових випадків. Наслідки 

останніх виступають як знищення або часткове пошкодження 
об’єкта страхування. Через це головним завданням страхової 
компанії є сформувати страховий фонд, який був би достатнім для 
виплати страхових сум і страхового відшкодування. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке ризик? Чим він характеризується? Як співвідносяться 
ризик і збиток? 

2. Які види і характеристики ризиків ви знаєте? 

3. Чи можна управляти ризиком? Які основні елементи цього 

управління? 

4. Які ознаки страхових ризиків і чим відрізняються ризики в 
різних видах страхування? 

5. Якими методами можна оцінити ризик? 
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Теми рефератів 

1.    Реальність існування ризиків та їх основні характеристики. 

2. Ризики в особистому страхуванні та можливість їх страхування. 
3. Оцінка ризиків у майновому страхуванні. 
4. Ризикові обставини і страховий випадок. 

5. Специфіка ризиків в особистому страхуванні. 
6. Специфіка ризиків у страхуванні відповідальності. 

 

Завдання для перевірки знань 

1. Найбільш небезпечним серед ризиків, прийнятих на страхування 
при страхуванні власного будинку, є:  
а) спрацьована електропроводка;  
б) віддаленість від інших будинків;  
в) близькість до великої річки.  

2. Спекулятивний ризик:  

а) може бути застрахований за підвищеним тарифом;  

б) не може бути застрахований;  

в) може бути застрахований за низьким тарифом.  

3. Чисті ризики - це: 
а) крадіжка товарів з магазину;  

б) гра в грошово-речову лотерею; 

в) ураган. 

4. Специфічний ризик - це:  
а) землетрус; 
б) травма працівника в побуті;  
в) викрадення.  
5. Страховик може застрахувати ризик: 

а) специфічний; 

б) аномальний; 

в) екологічний. 

6. Управління ризиком передбачає:  
а) створення спеціальних планів;  
б) виявлення» альтернативного ризику; 

в) зміну характеру діяльності; 
г) вірно а), б). 

7. Процес управління ризиком передбачає: 
а) вибір методів управління ризиком; 
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б) відмову від ризику; 

в) ідентифікацію ризику. 

8. Для страховика, який здійснює операції із страхування життя, 
ризик полягає: 
а) у передчасній смерті застрахованого до закінчення строку дії 
договору страхування; 
б) у намірі страхувальника збільшити розмір страхової суми 

протягом строку дії договору страхування; 
в) вірно а) і б). 

 

Тема 3. Особисте страхування 

Особисте страхування є формою захисту від ризиків, що 

загрожують життю, здоров ю та працездатності людини. До галузі 
особового страхування входить три підгалузі - страхування від 

нещасних випадків, медичне страхування і страхування життя. 
Об’єктом особистого страхування є майнові інтереси, які 

пов’язані з:  

● життям;  

● здоров`ям;  

● працездатністю;  

● додатковою пенсією страхувальника.  

Предметом особистого страхування є наступні ризики:  

● смерть;  
● хвороба;  
● каліцтво;  

● травма;  
● тривалість життя.  
Класифікація особистого страхування здійснюється за 

наступними ознаками (рис. 2):  

● за обсягом ризику;  

● за кількістю осіб, що вказані в договорі;  
● за тривалістю страхового забезпечення;  
● за формою виплати страхового забезпечення;  

● за формою оплати страхових премій;  
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● за формою здійснення, за видами.  

Згідно із класифікацією, котра застосовується в Україні, перші дві 
підгалузі відносяться до ризикового страхування, а третя — 

страхування життя — становить окремий вид (напрям) страхової 
діяльності, котрий у країнах з розвинутою ринковою економікою і 
високим рівнем життя є у півтора-два рази більшим за обсягом 

операцій, ніж усі види ризикового страхування. Причина полягає у 

тому, що особове страхування взагалі, а страхування життя зокрема 
є дуже важливою формою соціального захисту людини. В 

жорстких ринкових умовах ці види страхування, особливо медичне 
страхування і страхування життя, часто є найбільш доступними і 
надійними способами захисту людини при нещасних випадках, 

хворобах, інвалідності і вагомим джерелом пенсійного забезпечення. 

В Україні внаслідок економічної кризи, низького рівня добробуту 

населення і низької страхової культури медичне страхування і 
страхування життя практично не розвиваються. 
Страхування життя є найважливішою підгалуззю особистого 

страхування. Варто наголосити, що найпопулярнішим видом страхування 
є змішане страхування життя. Договір змішаного страхування життя дає 
змогу поєднати в собі відповідальність страхової компанії як у випадку 
дожиття до закінченого строку страхування, так і у випадку смерті під час 
дії договору. Крім того, відповідальність страховика може бути 

розширена за рахунок прийняття на страхування відповідальності 
виплатити страхову суму або певну її частину в разі настання нещасного 
випадку із застрахованою особою. Розглядаючи цей вид страхування, 
треба звернути увагу на та, що при проведені змішаного страхування 
життя страхувальник і застрахований можуть бути однією особою, якщо 
договір страхування страхувальник укладає відносно своєї особи. Крім 

того, змішане страхування життя, як і взагалі всі види страхування життя, 
є довгостроковим видом страхового захисту громадян. Страхування 
життя здійснюється лише в добровільній формі. Договори укладаються на 
підставі повного розуміння застрахованим змісту такої операції і глибокої 
довіри до страховика і держави водночас. Тому цей вид страхування з 
організаційної точки зору вважається найважчим. 
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На подібних засадах ґрунтується пенсійне страхування. Цим 

страхуванням в Україні передбачається два ризики: 1) смерті 
застрахованої особи; 2) її дожиття до закінчення дії договору або до віку, 
визначеного договором. Після нагромадження страхової суми за-рахунок 
внесків страхувальника та інвестиційного доходу страховика 
здійснюється щоквартальна або щомісячна виплати страхової ренти 

(пенсії). 
Особисте страхування включає в себе і таку важливу підгалузь 

страхування, як страхування від нещасних випадків. Розгляд цієї 
підгалузі слід почати з характеристики існуючих форм страхового 

захисту. Тут доречно звернути увагу на той факт, що на відміну від 

страхування життя, яке проводиться лише в добровільній формі, 
страхування від нещасних випадків проводиться як в добровільній, 

так і в обов’язковій формі. Добровільна форма страхування надає 
страхувальнику більш широкий вибір страхових послуг і 
можливостей у визначенні страхової суми, ніж обов’язкова форма 
страхування. Одним з найбільш поширених видів страхування від 

нещасних випадків, котрий охоплює значну кількість населення 
країни, є обов'язкове особове страхування на транспорті. Цьому виду 

страхування підлягає персонал, котрий обслуговує транспортні засоби 

(водії, машиністи, провідники і т.д.), а також пасажири усіх видів 
транспорту, крім міського. Обслуговуючий персонал страхується за 
рахунок транспортного підприємства, пасажири сплачують внески 

при купівлі квитків. Таким чином, організаційна схема цього виду 
страхування змішана і в ній є дво- та триелементні варіанти.  

Третьою підгалуззю особистого страхування є медичне стра-

хування – особлива сфера діяльності страхової компанії. Існують 
певні вимоги, які враховують її особливості. 
Розглядаючи медичне страхування, необхідно звернути увагу на 

об'єкт страхування і мету його проведення. Об'єктом медичного 

страхування є життя і здоров'я громадян. Мета медичного 

страхування — забезпечити громадянам у разі настання страхового 

випадку одержання медичної допомоги за рахунок накопичених 

коштів, а також фінансування профілактичних заходів. 
Варто наголосити, що медичне страхування, як і страхування від 

нещасних випадків, може проводитися в обов'язковій і добровільній 

формі. Види страхування, що проводяться в обов'язковій формі, 
визначено Законом України «Про страхування». Розгляд 
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обов'язкових видів страхування має бути спрямований на 
визначення особливостей їх проведення (суб'єкти страхування; 
джерела сплати страхових внесків; перелік осіб, яких охоплює той 

або інший вид страхування; обсяг страхової відповідальності 
страховика; порядок визначення і виплати страхової суми (або її 
частини) при настанні страхового випадку; причини відмови у 

виплаті). При цьому треба виявити спільні та відмінні риси видів 
страхування, які проводяться в обов'язковій формі. 

 

Питання для самоперевірки 

1. В чому полягає соціальна роль особового страхування? Чому 

окремі його підгалузі, наприклад, медичне страхування і 
страхування життя в Україні майже не розвинуті? 

2. Назвіть обов'язкові види особового страхування. Чому в Україні 
передбачено багато обов'язкових видів страхування життя і 
здоров'я та страхування від нещасних випадків? 

3. Дайте характеристику організаційного та економічного 

механізму страхування від нещасних випадків. 
4. Назвіть відомі вам види медичного страхування. Чим вони 

відрізняються від страхування від нещасних випадків? 

5. Дайте характеристику економічного механізму страхування 
життя. Чим він відрізняється від механізму ризикового 

страхування? 

6. В якій формі здійснюється страхування життя? 

7. Які основні і додаткові ризики передбачаються договорами 

страхування життя? 

8. Як укладаються і виконуються договори змішаного страхування 
життя, страхування життя дітей до повноліття і одруження та 
родинного страхування? 

 

Теми рефератів 

1. Сучасний стан особистого страхування в Україні. 
2. Розвиток особистого страхування в умовах монополії держави на 
ведення страхової справи. 

3. Страховий захист життя дітей. 

4. Обов'язкові види особистого страхування та їх значення. 
5. Медичне страхування: виникнення та розвиток. 
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6. Роль особистого страхування як форми соціального захисту. 

7. Перспективи запровадження обов’язкового медичного 

страхування в Україні. 
8. Форми і порядок здійснення страхування життя. 
 

Задачі 

Задача 1. Громадянин Живко Г.Г. укладає договір добровільного 

страхування від нещасних випадків для себе, дружини і двох дітей 

віком 7 і 12 років. Страхові суми на кожну із застрахованих осіб 

однакові і становлять по 1000 грн. Страхові тарифи визначено в 
таких розмірах: для дорослих осіб - 1 % від страхової суми, для 
дітей віком до 10 років - 3% і віком від 10 до 18 років - 5 % від 

страхової суми. Виплати відшкодувань для усіх застрахованих 

однакові і становлять: у випадку смерті внаслідок нещасного 

випадку - 100% страхової суми; при встановленні інвалідності І 
групи - 90%, II групи - 75%, III групи - 50% страхової суми; при 

лікуванні наслідків травми внаслідок нещасного випадку 

виплачується по 10 грн. за один день лікування, але не більше 50% 

страхової суми. Визначте: 1) страховий платіж за страхування 
родини Живка Г.Г.; 2) величину страхової виплати при умові, що 

сім'я постраждала в ДТВ і отримала такі збитки: батько - 

інвалідність II групи, мати - інвалідність III групи, діти отримали 

травми, лікування котрих тривало по 24 дні. 
Задача 2. Військовослужбовець Якимишин В.Г. під час 

виконання службових обов'язків отримав травму, в результаті чого 

втратив працездатність на 25%. Визначте величину страхового 

відшкодування, котре отримає військовослужбовець. 
Задача 3. В тролейбусному депо працює 130 водіїв, 130 

кондукторів і 6 контролерів-ревізорів. Визначте: 1) розмір 

страхових платежів за обов'язкове особистого страхування від 

нещасних випадків на транспорті за цей персонал, якщо страховий 

тариф кожного з них становить 0,8% страхової суми; 2) загальну 

суму виплат, якщо з ними трапились такі випадки: один водій 

загинув в ДТВ; двоє отримали інвалідність другої групи; 8 чоловік 

отримали травми, котрі лікували по 22 дні кожен. 

Задача 4. Громадянин Петренко С.В. уклав договір 

добровільного страхування життя "Родина" з щоквартальною 

сплатою страхових внесків. Страхова сума за договором становить 
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5 тис. грн., страховий тариф-нетто - 24 грн. на 1000 грн. страхової 
суми, а питома вага навантаження в структурі брутто-ставки - 18 

відсотків. Визначити: 

1) страховий тариф-брутто на одну тисячу гривень страхової суми 

і на усю суму; 

2) розмір страхової суми, котру отримає:  
- застрахований при закінченні дії договору;  

- отримувач страхової суми у випадку його смерті до закінчення 
дії договору. 

 

Завдання для перевірки знань 

1. Особисте страхування включає: 
а) страхування професійної відповідальності; 
б) страхування від нещасних випадків на транспорті; 
в) довічне страхування. 
2. Страхувальниками за договорами страхування життя можуть 
бути: 

а) тільки фізичні особи; 

б) тільки юридичні особи; 

в) і фізичні, і юридичні особи. 

3. Страхова сума за договорами страхування життя може бути 

виплачена: 
а) тільки готівкою; 

б) тільки безготівкове; 
в) готівкою або безготівкове. 
4. При проведенні страхування життя має значення: 
а) сімейний стан страхувальника; 
б) вік застрахованого; 

в) місце роботи страхувальника. 
5. Страхування від нещасних випадків може бути: 

а) колективним; 

б) індивідуальним; 

в) вірно і а), і б). 

6. До видів страхування від нещасних випадків належать: 
а) страхування туристів; 
б) страхування життя дітей; 

в) страхування працівників митних органів. 
7. Страхування від нещасних випадків проводиться на випадок: 
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а) дожиття до закінчення строку страхування; 
б) смерті з будь-якої причини; 

в) постійної втрати загальної працездатності від нещасного ви-

падку. 

8. Страхувальниками при обов'язковому медичному страхуванні є: 
а) фізичні особи; 

б) юридичні особи; 

в) фізичні та юридичні особи. 

9. Страхувальниками при добровільному медичному страхуванні є: 
а) тільки фізичні особи; 

б) тільки юридичні особи; 

в) фізичні та юридичні особи. 

10. Добровільне медичне страхування може бути: 

а) індивідуальним; 

б) колективним: 

 

Тема 4. Майнове страхування 

 

Майнове страхування - це галузь страхування, в якій об’єктом 

страхових правовідносин виступає майно в різних видах. Отже, 
об’єктом майнового страхування виступають матеріальні цінності, 
які можуть бути застраховані, а саме:  

● основні й оборотні фонди виробничого і невиробничого 

призначення;  
● врожай с/г культур;  

● тварини;  

● продукція;  
● засоби транспорту;  

● устаткування;  
● інвентар;  

● предмети домашнього господарства;  
● інше.  
Предметом майнового страхування є:  

● ризик втрати, нестачі або пошкодження певного майна;  
● ризик збитків у підприємницькій діяльності.  
Класифікація майнового страхування здійснюється за 

наступними ознаками (рис. 3.):  
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● за формою здійснення;  
● за видами суб’єктів страхування;  
● за видами майна;  
● за видами укладання договорів;  
● за видами страхових подій.  

Слід зауважити, що майнове страхування об'єднує найрізнома-
нітніші види страхування, які розподіляються на дві підгалузі: 
страхування майна юридичних осіб і страхування майна громадян. 

Розглядаючи страхування у сільському господарстві, слід 

звернути увагу на те, що сільськогосподарські підприємства 
відрізняються від інших підприємств характером своєї діяльності. 
Сільське господарство як самостійна галузь економіки має суттєві 
особливості, які впливають на проведення страхування, а саме 
залежність сільськогосподарського виробника від природної 
кліматичних чинників; сезонність виробництва та тривалість 
виробничого циклу; склад і структура сільськогосподарських 

виробничих фондів. 
До специфічних об'єктів страхування майна 

сільськогосподарських підприємств відносять: урожай 

сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень; дерева та 
плодово-ягідні кущі, що зростають у садах, виноградники; 

сільськогосподарських тварин, птицю, кролів, хутрових звірів, сім'ї 
бджіл у вуликах. 

Враховуючи характер об'єктів страхування, крім звичайних, 

видів страхування у сільському господарстві, слід виокремлювати 

два специфічних види: 

• страхування врожаю сільськогосподарських культур і бага-
торічних насаджень; 

• страхування сільськогосподарських тварин. 

Порівняно молодою сферою страхування є страхування техніч-

них ризиків, що відзначається значною специфікою. До страхування 
технічних ризиків відносять такі види:  

1) страхування будівельних підприємств від усіх ризиків;  
2) страхування будівельних підприємств від монтажних ризиків;  
3) страхування машин та обладнання від аварій;  

4) страхування електронних пристроїв від знищення, поломок та 
аварій.  

Використання складних промислових технологій пов'язане з 
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ризиками виникнення аварій, катастроф, нещасних випадків, які 
призводять до великих збитків. Технічні ризики — це комплекс видів 
страхування, що включає страхування будівельно-монтажних ризиків, 
страхування машин від поломок, страхування електронного 

обладнання. 
Страхування транспортних засобів — узагальнене поняття при 

страхуванні всіх видів транспорту - - наземного, водного, авіа-
ційного. Страхування транспортних засобів і вантажів є одним з 
найбільш поширених у світі. Страхування транспортних засобів 
називається "каско", вантажів "карго" .При страхування автокаско 

передбачаються ризики знищення або пошкодження транспортних 

засобів внаслідок: 1) дорожньо-транспортного випадку; 2) вогневих 

ризиків і ризиків стихійних явищ; 3) дій третіх осіб. Страхові тарифи 

залежать від виду ризику, типу і марки автомашини та терміну її 
експлуатації і коливаються (за усі названі ризики) від 1-2 до 10-15 

відсотків реальної вартості транспортного засобу. Страхове 
відшкодування виплачується на підставі довідок про випадок і 
розрахунку вартості ремонтних робіт. Слід зауважити, що 

страхування автомобільного та водного транспорту здійснюється в 
добровільній формі, а страхування повітряного транспорту — в 
обов'язковій. 

Страхування майна громадян, вважається найбільш масовим 

страхуванням. Майно фізичних осіб при страхуванні, як правило, 

поділяється на кілька груп, кожна з них страхується окремо. До 

першої групи переважно відноситься нерухоме майно (жилий 

будинок, господарські та інші приміщення), до другої-транспортні 
засоби, до третьої домашнє майно, котре часто теж ділять на дві 
підгрупи - звичайне майно і майно дороге (довготривалого 

використання). Порядок страхування нерухомого та рухомого майна 
фізичних осіб та страхові ризики такі ж, як при страхуванні майна 
юридичних осіб. Особливість страхування нерухомого майна 
фізичних осіб полягає в тому, що тарифи для нього встановлені 
централізовано і за будівлі в сільській місцевості становлять 0,2 - 

0,45 відсотка, в міській місцевості - 0,18 - 0,4 відсотка. Домашнє 
майно загального користування страхується без огляду за 
страховими тарифами від 0,5 до 1 відсотка вартості, а дороге майно - 

тільки з оглядом за тарифом від 1 до 2-3 відсотків вартості. .Майно 

громадян страхується лише у добровільній формі. Нерухоме майно 
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та транспортні засоби сільськогосподарських підприємств 
страхуються на підставі загальних правил зате врожай страхується 
в особливому порядку. Об'єктом . страхування тут є врожай 

культурних рослин, включаючи багаторічні насадження, а 
основними ризиками - його зменшення або втрата внаслідок дії 
природних явищ, передбачених договором страхування, наприклад, 

граду, бурі, зливи, урагану, заморозків, пожежі від удару блискавки 

та ін. Особливістю страхування є:  
1) визначення збитків після збору врожаю;  

2) висока франшиза з метою зацікавити власника здійснювати 

підсів та пересів пошкоджених площ для зменшення збитків;  
3) врахування у величині збитків витрат на підсів та пересів;  
4) зменшення збитків на вартість продукції, отриманої від підсіву 

та пересіву. 

Особливість страхування сільськогосподарських тварин полягає у 
тому, що вони страхуються після досягнення певного віку і тільки на 
випадок загибелі від хвороби чи вимушеного забою або внаслідок 
механічних чи електричних травм. Останніми роками на практиці цей 

вид страхування застосовується дуже рідко. 
 

Питання для самоперевірки 

1. Хто виступає учасниками (суб'єктами) страхування майна? Що є 
об'єктами страхування майна? 

2. Як "працює" економічний механізм страхування майна? 

3. Які найбільш типові ризики передбачаються договорами 

страхування майна? 

4. Який загальний порядок страхування майна? 

5. Які особливості впливають на процес страхування майна 
фізичних осіб? 

6. Чим зумовлені особливості страхування врожаю і тварин в 
сільському господарстві? 

 

Теми рефератів 

1. Проблеми розвитку майнового страхування в Україні. 
2. Формування ринку майнового страхування в Україні. 
3. Формування страхового інтересу суб'єктів підприємництва за 
умов ринкової економіки. 
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4. Досвід зарубіжних країн у страхуванні майна юридичних осіб. 

5. Страхування виставок. 

6. Можливості відстежування інфляції у майнових видах стра-
хування. 
7. Стан і розвиток страхування майна сільськогосподарських 

підприємств в Україні. 
 

Задачі 

Задача 1. Балансова (повна) вартість об'єкта 1 млн. грн. Страхова 
оцінка об'єкта 700 тис грн. Страхова сума 600 тис грн. Збитки 

внаслідок пожежі 300 тис. грн. Визначити величину відшкодування 

при пропорційній відповідальності і при відповідальності за першим 

ризиком. 

Задача 2. Страхова оцінка об'єкта 400 тис. грн. Страхова сума 
200 тис. грн. Страховий тариф 0,2%. Збиток внаслідок зливи 30 тис. 
грн. Визначити величину страхових платежів при умовній і 
безумовній к франшизі в 10% і величину страхового відшкодування 
при цих же розмірах франшизи. 

Задача 3. Автопідприємство страхує 10 мікроавтобусів "Пежо" 

від знищення або пошкодження (страхування "автокаско"). 

Страхова оцінка і страхова сума кожного мікроавтобуса 
співпадають і становлять 15 тис. грн. Страхові тарифи такі: 1) за 
знищення і пошкодження внаслідок ДТВ -2%; 2) за знищення і 
пошкодження внаслідок дії стихійних сил природи -0,2%; 3) за 
крадіжку або відгон машини третіми особами - 4%. Страхова 
компанія надає такі скидки з тарифів: 1) за страхування понад 6 

автомашин - 20%; 2) за страхування від усіх трьох ризиків -15%. 

Якщо ризик "крадіжка або відгон машини" не застосовується, друга 
скидка не надається. Визначити: 1) загальний обсяг 
відповідальності страхової компанії; 2) сумарний страховий платіж 

за страхування 10 мікроавтобусів при страхуванні а) від усіх трьох 

ризиків; б) від двох перших ризиків. 
Задача 4. Родина Петренка І.В. вирішила застрахувати домашнє 

майно, житловий будинок в місті і дачний будинок в сільській 

місцевості. Страхова сума звичайного домашнього майна становить 
ЗО тис. грн.. домашнього майна довготермінового використання - 

20 тис. грн., в т.ч. рівень його зношення - 40%, будинку в місті -100 

тис. грн., дачного будинку в селі - 10 тис. грн. Визначте страхові 
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платежі за кожен окремий вид страхування і за страхування майна 
загалом. Страхові тарифи використайте з опорного конспекту 

лекцій, взявши їх нижній рівень. 
Задача 5. Яра пшениця висіяна па площі 20 га і повністю 

пошкоджена градом. З метою збільшення виходу продукції фермер 

підсіяв її таким же сортом. Врожай дав валовий збір 400 центнерів. 
Середньорічний збір пшениці за попередні 5 років становив 26 

центнерів з га. Витрати на підсів становили 2400 грн. Реалізаційна 
ціна 1 центнера пшениці, погоджена зі страховиком, становить 80 

грн. Врожай страхується на 75%. Страховий тариф становить 8% 

від страхової суми. Визначити величину страхового платежу, розмір 

збитку і величину страхового відшкодування. 
 

Завдання для перевірки знань 

1. Особливістю майнового страхування є: 
а) надання страхувальникові фінансової допомоги; 

б) в основу визначення страхової суми покладено дійсну вартість 
застрахованих об'єктів; 
в) страхова сума не встановлюється, визначається гранична сума 
відшкодування. 
2. Якими пільгами можуть скористатися страхувальники, котрі 
переукладають договори страхування майна на декілька строків? 

а) немає ніяких пільг; 
б) надається пільговий місяць для поновлення договору 

страхування; 
в) вартість майна зменшується; 
г) надається знижка з нарахованої до сплати суми страхової премії;  
д) розмір страхової суми збільшується. 
3. Договір страхування набирає чинності: 
а) з наступного після укладання договору дня; 
б) з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не 
передбачено договором страхування; 
в) при поновленні договору на наступний строк; 

г) з моменту внесення страхового платежу іншою особою. 

4. Договір страхування припиняється: 
а) у разі виплаченого страхового відшкодування в розмірі 75% від 

страхової суми; 

б) коли його укладено після страхового випадку; 
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в) у разі закінчення строку дії; 
г) у разі прийняття судового рішення про визнання договору недійсним. 

5. При настанні страхового випадку із застрахованим майном 

страхувальник повинен: 

а) скласти страховий акт; 
б) заявити про страховий випадок до компетентних органів; 
в) вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків; 
г) обчислити суму збитку та страхового відшкодування. 
6. Договір страхування тварин може укладатися: 
а) у межах їх ринкової вартості; 
б) у сумі, заявленій страхувальником; 

в) у розмірі 50% від вартості тварини. 

7. Відповідальність страховика за обладнання будівельного майданчика та 
будівельні машини при страхуванні будівельного підприємця закінчується: 
а) після вивезення їх з будівельного майданчика; 
б) після прийняття об'єкта спеціальною комісією; 

в) після введення споруди в експлуатацію. 

8. Яке із зазначеного нижче майна підприємства не приймається на 
страхування? 

а) грошові кошти (готівка); 
б) грошова продукція, сировина, інвентар; 

в) деревина під час сплавляння. 
 

Тема 5. Страхування відповідальності 
 

Страхування відповідальності передбачає захист від ризиків, що 
загрожують третій особі. Отже, об`єктом страхування відповідальності 

виступає відповідальність перед третіми особами, майнові інтереси 

пов`язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі 
або майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі. Виділяють 
наступну класифікацію страхування відповідальності (рис. 4.):  

● за формою здійснення;  
● за об`єктом страхування;  
● за видами договорів.  
Страхування відповідальності передбачає відшкодування 

майнової шкоди заподіяної третім особам. У цій галузі страхування 
можна виділити три підгалузі:  
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1) страхування цивільної відповідальності (обов'язкові види 

страхування);  
2) страхування професійної відповідальності (переважно добровільні 

види страхування, але наявність договорів такого страхування є 
необхідною при виконанні певних професійних обов'язків);  

3) страхування інших видів відповідальності (добровільні види 

страхування.).  

 
 

Страхування відповідальності, що є однією з найскладніших 

галузей страхової діяльності, динамічно розвивається в усьому 

світі, і зокрема в Україні. Так, обсяги акумульованих страхових 

премій зі страхування відповідальності нині в Україні складають 
близько третини всіх надходжень від страхової діяльності. 
Розкрити сутність страхування відповідальності допоможе 

доскональне вивчення особливих рис, притаманних даній галузі, що 

відрізняють її серед інших у страховому бізнесі. Для цього 

студенту необхідно з'ясувати сутність питань, які стосуються 
укладання договору страхування на користь третьої особи, обсягу та 
ліміту відповідальності страховика, строку страхування. Оскільки 

при страхуванні відповідальності захищаються не тільки майнові 
інтереси постраждалої особи, але й майнові інтереси особи, яка 
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заподіяла шкоду, то для накладання відповідальності на таку особу і 
визнання факту страхової події необхідними є наявність її вини або 

визнання того, що її відповідальність настає незалежно від вини. 

Тому необхідно зрозуміти сутність таких понять, як «презумпція 
вини» та «принцип генерального делікту», визначити, що є 
страховою подією при страхуванні відповідальності. 

 Страхування цивільної відповідальності власників транспортних 
засобів є одним із основних видів страхування відповідальності. В 

Україні цей вид страхування проводиться в обов'язковій формі 
страхування. Сутність страхування цивільної відповідальності 
власників транспортних засобів полягає в захисті майнових інтересів 
осіб, постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах, які сталися з 
вини страхувальників. При розгляді цього виду страхування студенту 
необхідно визначити: хто є суб'єктами такого страхування, що є 
об'єктом страхування; який обсяг відповідальності встановлений 

законодавством за цим видом страхування; чим відрізняються види 

договорів обов'язкового страхування. При цьому додатковий договір 
страхування діє на території інших держав і має назву «Зелена картка». 

Договір «Зелена картка» має міжнародне значення і відповідно 

представляє систему міжнародних договорів про обов'язкове 
страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних 
засобів. Тому необхідно знати принципи дії системи «Зелена картка» та 
її територіальну розповсюдженість. Власники інших видів транспорту 
(авіаційного, морського, залізничного) також мають можливість 
застрахувати свою відповідальність. В Україні набуває розвитку 

страхування: 
• відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних 

робіт щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, 

багажу, пошті, вантажу; 

• відповідальності експлуатанта повітряного судна за збитки, які 
можуть бути завдані ним при виконанні авіаційних робіт; 

• відповідальності власників водного транспорту (включаючи 

відповідальність перевізника); 
• відповідальності залізничного перевізника. 
Досить складним видом страхування відповідальності є 

страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції. 
Такий вид страхування  вельми поширений у світі і ґрунтується на 
нормах міжнародного права. В Україні такий вид страхування почав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

розвиватися недавно — після введення в дію Закону України «Про 

захист прав споживачів». 

Страхування відповідальності товаровиробників за якість 
продукції в Україні проводиться в добровільній формі і захищає 
інтереси страхувальників-товаровиробників у разі претензій, що їх 

висувають споживачі за шкоду, завдану їх життю, здоров'ю, майну 
внаслідок використання продукції з дефектами. 

До специфічних видів страхування в цій галузі відносять 
страхування професійної відповідальності. Такий вид страхування в 
багатьох країнах світу здійснюється в обов'язковій формі. Наявність 
страхового поліса є одним з елементів, необхідних для отримання 
ліцензії на приватну професійну практику певними категоріями 

фахівців. В Україні страхування професійної відповідальності, 
причому в добровільній формі, тільки набуває розвитку. Особливість 
страхування професійної відповідальності полягає у тому, що 

страховик зобов'язується згідно з договором страхування виплатити 

страхувальнику компенсацію за позовом третьої сторони за шкоду, 

заподіяну їй страхувальником через недбалість або помилку при 

виконанні ним своїх професійних обов'язків. 
Проблема відшкодування збитків природному середовищу є 

особливо актуально в наш час. Одним із засобів вирішення цієї 
проблеми є страхування екологічних ризиків. Екологічне 
страхування – це страхування цивільно-правової відповідальності 
виробництв – джерел підвищеної небезпеки для довкілля – за 
заподіяну шкоду, яка може бути завдана, внаслідок аварійного 

забруднення навколишнього довкілля. 
 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть відомі вам види відповідальності. Котрі з них можуть 
страхуватися  
2. Чим організаційна схема страхування відповідальності 
відрізняється від схеми страхування майна  
3. Які ризики переважно передбачаються договорами страхування 
цивільної відповідальності власників транспортних засобів ? 

3. Чим обов'язкове страхування цивільної відповідальності 
власників транспортних засобів в Україні відрізняється від такого ж 

виду страхування у міжнародному автомобільному русі ? 

4. В якому порядку здійснюється укладення договорів і виплата 
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страхового відшкодування при страхуванні професійної 
відповідальності та страхуванні відповідальності виробників за 
якість продуктів. 

 

Теми рефератів 

1. Необхідність функціонування міжнародної системи «Зелена 
картка». 

2. Особливості страхування відповідальності судновласників. 
3. Страхування цивільної відповідальності авіаперевізників. 
4. Іноземний досвід страхування професійної відповідальності. 
5. Страхування відповідальності. 

 

Задачі 

Задача 1. Автопідприємство нараховує 18 автомобілів, в т. ч. 10 

автомобілів КАМАЗ-5110 вантажопідйомністю 8 т, 4 автомашини 

ЗІЛ-130 вантажопідйомністю 5 т, 2 мікроавтобуси РАФ 

пасажиромісткістю 11 чол., і дві легкові автомашини: ВАЗ-2107 

обсягом двигуна 1500 см. куб. і ГАЗ - 2410 обсягом двигуна 1800 

см. куб. Автомашини КАМАЗ, мікроавтобуси і легкові автомашини 

страхуються на рік, автомашини ЗІЛ-130 - на 6 місяців. Визначте 
загальну суму страхових платежів, котру повинно сплатити 

автопідприємство. 

Задача 2. Автопідприємство "Діана Інтернешнл" здійснює 
регулярні зарубіжні рейси чотирма автотягачами "Сканія" 

вантажопідйомністю 18 т. Протягом року автомашини один місяць 
перебувають на технічних оглядах або ремонтах і рейсів не 
здійснюють. Визначте загальну суму страхових платежів, котру 

повинне сплатити автопідприємство, а також, що буде для 
підприємства вигідніше - страхувати транспортні засоби на весь рік 

чи двічі на рік з врахуванням місячної перерви. 

Задача 3. Приватний нотаріус Горбовин М.Є. для отримання 
ліцензії на здійснення нотаріальної діяльності уклав зі страховою 

компанією "Оранта" договір обов'язкового страхування 
відповідальності. Страхова сума встановлена згідно із Законом 

України "Про нотаріат", а страховий платіж становить 1,2% від неї. 
Через 7 місяців після укладення договору страхування один із 
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клієнтів нотаріуса звернувся до нього з претензією при нанесення 
збитків в результаті нотаріального посвідчення неправильно 

складеного доручення. На думку потерпілого, сума збитку 

становить 6600 грн. Визначте: 1) величину страхового платежу за 
страхування відповідальності нотаріуса; 2) величину страхового 

відшкодування, яке може отримати клієнт нотаріуса. Вкажіть 
порядок і послідовність дій клієнта і нотаріуса для визначення 
винного, розміру збитку і величини відшкодування. 

Задача 4. Власник автомашини "Хонда-Цівік" Іванюк Р.К. 

визнаний винним в ДТВ, внаслідок якого було травмовано одного 

пішохода, двох пасажирів зустрічної автомашини і саму зустрічну 

автомашину. Пішохід отримав травму, внаслідок котрої йому 

встановлено другу групу інвалідності, один з пасажирів зустрічної 
автомашини загинув, а другий лікував наслідки травми 162 дні. 
Вартість ремонту пошкодженої автомашини становить 28300 грн. 

Визначте розміри страхового відшкодування, котрі потерпілі 
можуть отримати на підставі поліса обов'язкового страхування 
цивільної відповідальності власника автомашини "Хонда-Цівік". 

 

Завдання для перевірки знань 

1. Особливістю страхування відповідальності є: 
а) захист інтересів страхувальника; 
б) визначення страхової суми на підставі страхової оцінки; 

в) відшкодування збитків страхувальника; 
г) страхування на користь третьої особи; 

ґ) визначення в договорі страхування ліміту відшкодування. 
2. Об'єктом страхування за договором страхування цивільної 
відповідальності визнається: 
а) недбалість страхувальника; 
б) некваліфіковане виконання страхувальником своїх обов'язків; 
в) відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам; 

г) транспортний засіб; 

г) дорожньо-транспортна пригода. 
 3. Хто може бути страхувальником за договором страхування 
цивільної відповідальності власників транспортних засобів: 
а) будь-яка особа; 
б) власник транспортного засобу; 
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в) особа, яка має нотаріально оформлене доручення на 
користування транспортним засобом. 

4. Міжнародна система «Зелена картка» діє: 
а) у країнах Близького Сходу; 

б) у західноєвропейських країнах;в)у США. 

5. Завданням Моторного (транспортного) страхового бюро 

України є: 
а) укладення звичайних договорів; 
б) виплати компенсацій за звичайними договорами; 

в) виплати компенсацій за додатковими договорами; 

г) управління централізованими страховими резервними 

фондами;ґ) перестрахування ризиків. 
6. За договором страхування цивільної відповідальності 
повітряного перевізника і виконавця повітряних робіт щодо 

відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, пошті, 
вантажу, страховим випадком вважають: 
а) авіаційну пригоду за участю повітряного судна страхувальника, 
внаслідок якої пошкоджено або знищено майно страхувальника; 
б) авіаційну пригоду за участю повітряного судна страхувальника, 
внаслідок якої настає його цивільна відповідальність за заподіяну 

пасажирам шкоду; 

в) авіаційну пригоду за участю повітряного судна страхувальника, 
внаслідок якої забруднено об'єкти навколишнього природного 

середовища. 
7. За договором страхування відповідальності товаровиробника за 
якість продукції відшкодовуються збитки, спричинені: 
а) внаслідок неправильного зберігання продукції на складі 
страхувальника; 
б) дефектними товарами; 

в) вадами в конструкції продукції. 
8. За договором страхування професійної відповідальності 
страховик зобов'язаний здійснити страхову виплату за позовом 

третьої особи за шкоду, заподіяну їй страхувальником через: 
а) нещасний випадок; 

б) нечесність страхувальника; 
в) помилку страхувальника. 
9. На розмір тарифних ставок за договором страхування 
професійної відповідальності впливають: 
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а) стан здоров'я страхувальника; 
б) стаж роботи страхувальника; 
в) вид професії страхувальник  

 

Тема 6. Перестрахування і співстрахування 

Перестрахування - це страхування одним страховиком 

(цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах 

ризику виконання частини своїх обов’язків перед страхувальником 

у іншого страховика (перестраховка) резидента або нерезидента, 
який має статус страховика або перестраховка, згідно із 
законодавством країни, в якій він зареєстрований. Перестрахування 
дає змогу передбачити великі збитки страхової компанії та 
уникнути розорення страховика, тому що проводиться перерозподіл 

взятого ризику одним страховиком на інших його партнерів.  
Перестрахування - це необхідна умова забезпечення 

фінансової стійкості й нормальної діяльності страховика незалежно 

від розміру його капіталу та страхових резервів.  
Співстрахування - це страхування одного і того ж об'єкта 

кількома страховиками на однакових умовах. При співстрахуванні 
укладається єдиний договір, котрий підписується усіма 
страховиками і страхувальником. Перестрахувальні операції 
класифікуються за: 
1)   способом дії - на активне (передача ризиків в перестрахування) і 

пасивне (прийняття ризиків на перестрахування); 
2) розміщенням ризиків - на вітчизняне і зарубіжне; 
3) способом розподілу ризиків - на пропорційне і непропорційне; 
4) методом передачі ризиків - на факультативне (добровільне), 

облігаторне (обов'язкове) і факультативно-облігаторне 
(змішане); 

5) видами договорів(формами проведення) - на пропорційне 
(квотні договори, договори ексцеденту суми і квотно-

ексцедентні договори) і непропорційне (договори ексцеденту 

збитку і ексцеденту збитків . Процес, який пов’язаний з 
передачею ризику, називається  цедуванням ризику, або 

цесією. Страховик, що передає ризик, називається цедентом, а 
той хто приймає ризик, називається цесіонарієм. 

Залежно від ступеня участі перестраховика і перестрахувальника 
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в системі передачі та прийому до перестрахування ризиків 
виділяють наступні методи проведення перестрахувальних 

операцій: 

● факультативний метод;  

● облігаторне перестрахування;  

● факультативно-облігаторне перестрахування;  

● облігаторне-факультативне.  

Договори перестрахування можна поділити на дві групи:  

1. Пропорційна форма  перестрахування.  
2. Непропорційна форма перестрахування. 

 

Питання для самоперевірки. 

1. Для чого застосовується співстрахування і перестрахування ? 

Котра з цих операцій виникла раніше і чому ? Котра з них має 
ширше застосування в наші дні? 

2. В чому полягає різниця між співстрахуванням і 
перестрахуванням? 

3. Як класифікуються перестрахувальні операції ? 

4. Чим непропорційне перестрахування відрізняється від 

пропорційного ? 

5. Яка різниця між договорами факультативного і облігаторного 

перестрахування? Факультативного і факультативно-облігаторного? 

Задачі 

Задача 1. Станом на січень 2001 року страхова компанія має такі 
показники: - сплачений статутний фонд -1200 тис. грн.; - технічні 
резерви - 3300 тис. грн. Визначте величину відповідальності на 
один договір страхування (перестрахування), котру може нести 

страхова компанія. 
Задача 2. Страхова оцінка нерухомого майна 

машинобудівельного підприємства -12 млн. грн. Чотири страхові 
компанії укладають договір його співстрахування і розподіляють 
відповідальність між собою так: перша бере 20%, друга - 25%, третя 
- 40%, четверта -15%. Визначте величину страхових платежів, котру 

отримає кожна з них, якщо страховий тариф становить 0,6% і 
розмір виплати страхового відшкодування кожного учасника 
співстрахування, якщо збиток становить 4,4 млн. грн. 
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Задача 3. Страхова компанія уклала договір страхування об'єкта 
вартістю 2,4 млн. грн. при страховому тарифі 0,4%. Власне 
утримання компанії 1,4 млн. грн., решта перестраховується в двох 

перестраховиків порівну. Величина комісії за укладення і супровід 

договору -10%. Збитки внаслідок пожежі становлять 600 тис. грн. 

Визначте: 1) страхові платежі, котрі отримає страховик і 
перестраховки; 2) величину комісійної винагороди, котру отримає 
страховик; 3) розмір страхового відшкодування, котре виплатять 
учасники процесу страхування і перестрахування. 

 

Тема 7. Доходи, витрати і прибуток страховика. 

Ця тема стосується дуже важливого аспекту діяльності страхової 
компанії — організації її фінансів. Теорія та практика страхування 
переважно розрізняють три джерела доходів страховиків (рис. 5.). 

Першим і основним є доходи від страхової діяльності, котрі 
формуються з надходжень від страхової і перестрахувальної 
діяльності. Другим джерелом є доходи від інвестування і 
розміщення тимчасово вільних коштів як власних (статутний фонд, 

амортизація, прибуток), так і страхових резервів. Третім джерелом 

є так звані інші доходи, котрі не мають страхового або 

інвестиційного походження, але можуть з'являтися в господарській 

діяльності страховиків.  
Всі види доходів, що отримує страхова компанія від 

проведення страхових операцій, а саме: страхові премії за 
договорами страхування і перестрахування; комісійні винагороди 

за перестрахування; частки страхових сум і страхових 

відшкодувань, сплачені перестраховиками; повернені суми із 
централізованих страхових резервних фондів; повернені суми технічних 
резервів, інших, ніж резерв незароблених премій, — це доходи страховика 
від його основної діяльності. 
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ВИДИ ДОХОДІВ

Доходи від страхової діяльності

Доходи від інвестиційної та 

фінансової  діяльності

Інші операційні доходи від звичайної 

діяльності та надзвичайних подій

Рис. 5.   Види доходів страхової компанії

 

Крім страхових доходів, страховик має доходи від інвестиційної 
діяльності. Ці доходи — похідні від первинних доходів страховика 
(страхових премій). їх склад залежить від напрямів інвестиційної 
діяльності страховика, а ці напрями, в свою чергу, — від джерела 
походження коштів, що використовуються для інвестування: чи це — 

власні кошти у вигляді статутного фонду, спеціальних і резервних (за 
винятком страхових) фондів, вільних резервів, нерозподіленого 

прибутку, чи це — залучені кошти у вигляді страхових резервів. Третя 
група доходів страховика — інші доходи (крім доходів від страхової та 
інвестиційної діяльності). Ці доходи не мають якихось особливостей, 

пов'язаних із специфікою страхування. Вони такі ж самі, як відповідні 
доходи інших суб'єктів підприємницької діяльності.  
Витрати страхової компанії так само, як і доходи, пов'язані із 

подвойним характером її діяльності (рис. 6.). Виділяють витрати на 
проведення страхових операцій (саме вони формують собівартість 
страхової послуги) і витрати на проведення інших операцій 

(витрати, що супроводжують одержання доходів від інвестування і 
розміщення тимчасово вільних коштів страховика та інших його 

доходів). Більше 90% загальної суми витрат страхової компанії 
припадає, безперечно, на «страхові» витрати. Такі витрати дуже 

Рис.5. Види доходів страхових компаній 
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неоднорідні. За економічним змістом їх можна поділити на три 

великі групи: 

• виплати страхових сум і страхових відшкодувань за 
договорами страхування і перестрахування; 

• витрати на обслуговування процесу страхування і 
перестрахування; 

• витрати на утримання страхової компанії. 
Найважливіша стаття витрат страховика — виплати страхових 

відшкодувань. Треба звернути увагу на визначення цього поняття 

законодавством України, на зв'язок розміру страхових виплат із 
розміром заподіяної страхувальником шкоди і рівнем страхового 

забезпечення. 

Наступна група витрат страховика — витрати на 
обслуговування процесу страхування і перестрахування. В 

практиці західних страхових компаній ці витрати заведено 

поділяти на аквізиційні, інкасаційні, ліквідаційні. Необхідно 

звернути увагу на економічний зміст кожного з названих видів 

витрат і на те, що вони (разом із страховими виплатами) 

відрізняють витрати страховика, пов'язані з його основною 

діяльністю, від витрат інших суб'єктів господарювання. 

 

Рис.6. Витрати страхової компанії 
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Остання група витрат — витрати на утримання страхової 
компанії — це такі ж самі адміністративно-управлінські витрати, які 
має будь-який господарюючий суб'єкт. В практиці українських 

страховиків аквізиційні, ліквідаційні та адміністративні витрати у 

складі специфічних витрат страховика окремо не виділяються. 
Закон України «Про страхування» до витрат страховика відносить: 

• виплати страхових сум і страхових відшкодувань; 
• відрахування у централізовані страхові резервні фонди; 

• відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерв незароблених 

премій, у випадках і на умовах, передбачених актами чинного 

законодавства;  
• витрати на проведення страхування; 
• інші витрати, що включаються до собівартості страхових 

послуг. 
Прибуток від страхової діяльності в компаніях з ризикового 

страхування визначаються за 5 етапів. На першому розраховується 
резерв незароблених премій, на другому визначаються зароблені 
премії, на третьому - загальна сума доходів від страхової діяльності, 
на четвертому - загальна сума витрат страховика і на п'ятому - 

результат (прибуток або збиток) від страхової діяльності.  
Ознайомившись із складом доходів і витрат страховика, 

можна перейти до розгляду особливостей формування його 

прибутку. 

Прибуток компанії являє собою фінансовий результат її 
діяльності за певний звітний період (квартал, півріччя, дев'ять 
місяців, рік). Фінансовий результат — це вартісна оцінка 
підсумків господарювання страховика. Вона визначається як 

різниця між доходами і витратами. Фінансовий результат, як 

правило, має додатний характер, тобто виступає у формі 
прибутку, хоча іноді можуть бути і збитки. 

Оскільки страхова компанія проводить не тільки страхову, а й 

інвестиційну і господарську діяльність, прибуток страховика є 
також підсумком фінансових результатів всіх цих видів діяльності. 
Згідно із Законом України «Про страхування», балансовий 

прибуток страховика складається з прибутку від страхової 
діяльності, прибутку від інвестування та розміщення тимчасово 

вільних коштів, прибутку від інших операцій (рис. 7.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

Питання для самоперевірки 

1. 3 яких джерел формуються доходи страховиків ? 

2.  Згідно яких напрямів здійснюються видатки страховиків ? 

3.  Як страхові платежі перетворюються в зароблені страхові премії, 
а згодом - в прибуток ? 

4.  Які витрати відносяться до тих, що формують собівартість 
страхової послуги ? 

5.  Як визначається прибуток страховиків: а) з ризикового 

страхування; б) зі страхування життя ? 

6.  Як оподатковуються доходи страховиків? Чи є різниця в 
оподаткуванні доходів з ризикового страхування і доходів зі 
страхування життя? 

7.  Згідно яких напрямів і чиїх рішень використовується прибуток 

страховиків 
 

Теми рефератів 

1. Характеристика основних показників діяльності страхових 

компаній України за 3—5 попередніх років. 
2. Прибуток страховика і чинники його зростання. 
3. Система оподаткування страхових компаній в Україні. 
4. Характеристика основних шляхів стимулювання діяльності 
страхових компаній, пов’язаної з інвестуванням і розміщенням 

Рис.7. Структура балансового прибутку страхової компанії 
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тимчасово вільних коштів. 
5. Роль собівартості страхових послуг та її економічний зміст. 

 

Завдання для перевірки знань 

1. До доходів від страхової діяльності згідно із Законом України 

«Про страхування» належать 
а) страхові премії за договорами страхування; б)страхові виплати; 

в) частки відшкодування, сплачені перестраховками; 

г) комісійні винагороди страхових посередників; 
г) зароблені страхові премії; 
д) повернені суми з резерву збитків; 
є) повернені суми з централізованих страхових резервних фондів;  
є) комісійні за передачу ризиків у перестрахування; 
ж) комісійні за прийняття ризиків у перестрахування; 
з) страхові премії за договорами перестрахування. 
2. Прибуток від страхової діяльності формується за рахунок: 

а) зароблених страхових премій; 

б) одержаних комісійних винагород за передачу ризиків у 

перестрахування; 
в) доходів від розміщення тимчасово вільних коштів; 
г) комісійних винагород страховим посередникам. 

3. Частина тарифу, призначена для покриття витрат на 
проведення страхування, називається: 
а) брутто-тариф; 

б) нетто-тариф; 

в) навантаження. 
4. Чи можуть страхувальники брати участь у прибутку 

страховика? 

а) так; 

б) ні; 
в) тільки якщо вони належать до засновників або акціонерів. 
5. Плата за страхування, яку отримує страхова компанія, називається 
а) страховим тарифом; 

б) страховою сумою; 

в) страховою премією; 

г) тантьємою. 

6. Чи може страхова виплата бути замінена на компенсацію 

збитку в натуральній формі? 
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а) так; 

б) ні; 
в) так, якщо це передбачено умовами договору страхування. 
7. Норматив витрат на ведення справи в обов'язкових видах 

страхування встановлюється: 
а) страховиком; 

б) страхувальником; 

в) Урядом України; 

г) Міністерством фінансів України. 

8. При передачі ризику у перестрахування комісійні винагороди 

за перестрахування отримує 
а) перестраховки; 

б) цедент; 
в) як перестраховки, так і цедент. 
9. За наявності кількох страхових полісів із страхування одного 

його ж самого об'єкта виплата відшкодування в повному обсязі: 
а) не відбувається; 
б) відбувається тільки по особистому страхуванню; 

в) відбувається тільки по страхуванню відповідальності. 
10. Страхова премія — це: 
а) винагорода страхувальнику за беззбиткове проходження 
договору страхування; 
б) оплата послуг страхового брокера; 
в) плата страхувальника за страховку. 

 

Задачі 
Задача 1. Визначити резерв незароблених премій на 01 жовтня 

2000р. та 01 січня 2001 р. і зміну цього резерву на підставі таких 

даних: 

1. Надходження страхових платежів в І к в - 600 тис. грн., в II к в 
- 400 тис. грн., в III к в - 500 тис. грн., в IV к в - 600 тис. грн. 

Задача 2. Визначити зароблені страхові премії за IV квартал на 
підставі умов і результатів розв'язку задачі 11.1. і таких додаткових 

даних: 

1. Частка перестраховиків в резервах незароблених премій на 
початок четвертого кварталу - 125 тис. грн., на кінець - 100 тис. грн. 

2. Страхові премії, сплачені перестрахувальникам в IV кварталі - 
200 тис. грн. 
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Задача 3. Визначити доходи від страхової діяльності на підставі 
результату розв'язку задачі 11.2. і таких додаткових даних: 

1. Комісійна винагорода за перестрахування відсутня. 
2. Перестраховки сплатили страхове відшкодування на суму 120 

тис. грн. 

3. Повернуто технічних резервів інших, ніж резерв незароблених 

премій -30 тис. грн. 

Задача 4. Визначити прибуток або збиток страховика на підставі 
результату розв'язку задачі 11.3. і таких додаткових даних. Витрати 

страховика: 
- варіант 1-150 тис. грн. 

- варіант 2 - 250 тис. грн. 

- варіант 3 - 300 тис. грн. 

Задача 5. Страхова компанія з ризикового страхування має такі 
показники діяльності за квартал: 

1. Надходження страхових платежів - 800 тис. грн. 

2. Сума премій за договорами, 

переданими в перестрахування - 200 тис. грн. 

3. Інвестиційний дохід - 640 тис. грн. 

4. Витрати на обслуговування інвестиційного доходу - 40 тис. 
грн. 

Визначте величину податків з прибутку, з інвестиційного доходу 

і загальну суму податків за квартал. 

 

Тема 8. Фінансова надійність страхової компанії 
 

Для діяльності фінансових інститутів - банків, інвестиційних і 
пенсійних фондів, страхових компаній - важливе значення має їх 

фінансова надійність, під котрою в широкому понятті розуміють 
можливість виконати взяті на себе зобов'язання на протязі часу їх 

існування. Як правило, фінансова надійність досягається кількома 
способами і вимірюється різними показниками. Для страховиків 
прибутковість і рентабельність роботи підприємства організації, в 
тому числі і страхові компанії, досягається через постійну 

узгодженість доходів та витрат. Для страховиків існує шість 
способів забезпечити фінансову надійність, а саме: 

1) розміром власних коштів (статутний фонд, спеціальні та 
резервні фонди, нерозподілений прибуток, вільні резерви); 
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2) правильно розрахованими страховими тарифами; 

3) збалансованим страховим портфелем (наявністю договорів 
страхування з різних видів страхування з різними розмірами 

відповідальності і різними ризиками); 

4) наявністю страхових резервів в розмірах, відповідних до суми 

(величини) страхових зобов'язань; 
5) правильним розміщенням страхових резервів (вкладення в 

різні об'єкти, зберігання в різних банках і т.д.); 

6)перестрахувальними операціями (передача надлишку 

відповідальності). 
Методика визначення платоспроможності компаній з ризикового 

страхування в Україні полягає у визначенні та порівнянні двох 

показників - розрахункового і фактичного рівня 
платоспроможності. Страховик вважається платоспроможним, якщо 

фактичний запас платоспроможності перевищує розрахунковий. 

Фактичний запас платоспроможності визначається відніманням від 

вартості майна (валюти балансу) суми нематеріальних активів і 
загальної суми зобов'язань, в т.ч. страхових, котрі приймаються в 
розмірі технічних резервів. Якщо валюта балансу становить 1200 

тис. грн., нематеріальні активи - 100 тис. грн., технічні резерви - 700 

тис. грн., то фактичний запас платоспроможності становить 400 тис. 
грн. (1200-100 -700). 

Таким чином, розрахунковий запас платоспроможності дорівнює 
більшій з двох величин.  

Перша визначається множенням суми надходжень страхових 

премій на коефіцієнт 0,25 (тобто до уваги береться лише 25% 

надходжень), причому сума надходжень зменшується на 90% 

страхових премій, сплачених перестраховиками.  

Другий показник визначається множенням суми виплат 
протягом звітного періоду на коефіцієнт 0,3 (тобто до уваги 

береться лише 30% суми виплат), сума котрих також зменшується 
на 90% виплат, компенсованих перестраховиками. Якщо 

надходження страхових премій дорівнює 1200 тис. грн., 

перестраховкам сплачено 200 тис. грн., то перший показник 

становить 255 тис. грн. ЛІ	200	 − (200	 ∙ 	0,9)	 ∙ 	0,25\. 

Якщо виплата відшкодування становить 1000 тис. грн., в т.ч. 

компенсовано перестраховиками 100 тис. грн., то другий показник 

становитиме 273 тис. грн. ЛЮОО	 −	(100	 ∙ 	0,9)	 ∙ 	0,3	\. Для 
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подальших розрахунків береться більший з них, тобто 273 тис .грн., 

котрий порівнюємо з фактичним, що дорівнює 400 тис. грн. 

Останній більший розрахункового в 1,46 рази, що засвідчує про 

платоспроможність компанії. 
 

Питання для самоперевірки 

1. Як необхідно розуміти термін "фінансова надійність 
страховика"? Які показники, подібні за змістом до цього показника, 
застосовують для промислових підприємств, банків? 

2. Якими методами забезпечується платоспроможність страховика? 

Котрий з них, на вашу думку, найбільш ефективний і чому? 

3. Які показники застосовуються для оцінки фінансової 
надійності страховика? 

4. Як визначити показники розрахункової та фактичної плато 

спроможності? 

5. Яких заходів повинна вживати страхова компанія, щоб 

підвищувати платоспроможність? 

 

Теми рефератів 

1. Фінансова надійність страховика та чинники її 
забезпечення. 
2. Роль страхових резервів у забезпеченні фінансової 
надійності страховика. 
3.  Зарубіжний досвід формування страхових резервів. 
4.  Платоспроможність страхової компанії. 
5.  Показники фінансової надійності страховика. 
 

Завдання для перевірки знань 

1. Фінансова надійність страховика забезпечується: 
а). розміром статутного фонду; 

б). кількістю учасників страховика; 
в). видами страхування, які проводить страховик; 

г). величиною страхових резервів; 
д). збалансованим страховим портфелем. 

2. До власних коштів страховика належать: 
а). статутний фонд; 

б) страхові та вільні резерви; 
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в). вільні резерви; 

г). статутний фонд і страхові резерви. 

3. Страховий тариф розраховується на підставі. 
а). збитковості страхової суми; 

б). обсягу страхових резервів; 
г). статистичних даних; 

в) обсягу фінансових ресурсів страховика 
4, Страхові резерви, які формуються українськими страховиками, це 
а). технічні резерви; 

б). резерв збитків; 
в). резерви належних до виплати страхових сум; 

г). резерв заявлених, але ще не врегульованих збитків; 
д). резерви із страхування життя. 
ж). резерв коливань збитковості. 
5. Страхові резерви розміщуються виходячи з принципів: 
а) тільки прибутковості; 
б). безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості; 
в) безпечності та ліквідності. 
6. Страхові резерви включають: 
а) резерви із страхування життя та власні кошти: 

б). статутний та гарантійний фонди: 

в). резерви із страхування життя та ризикових видів страхування: 
г) резерви із страхування життя та ризикових видів страхування, 
вільні резерви. 

7, На стратегію інвестиційної політики страховика впливають: 
а) структура інвестованих коштів; 
б).обсяг інвестицій; 

в). характер розподілу ризику; 

г) строк інвестування; 
д). розмір тарифної ставки. 

8. Перестрахування забезпечує: 
а) надійність інвестиційної політики; 

б). фінансову надійність страховика: 
в). зменшення ризику; 

д). платоспроможність страховика. 
9.Розрахунковий нормативний запас платоспроможності 
визначається на основі: 
а) розміру статутного фонду; 
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б).надходжень страхових премій та страхових виплат: 
в). страхових премій сплачених перестраховиком; 

г) кількості страхових полісів. 
10.Фінансовий запас платоспроможності розраховується на 
підставі: 
а) валюти балансу; 

б) вільних коштів; 
в) кредитів; 
г) страхових резервів. 

 

4. Питання для підготовки до заліку з дисципліни 

"Страхування" 

 

1. Страховий захист як необхідний елемент економічної безпеки 

підприємств та організацій і життєдіяльності людей. 

2. Страхування, його визначення, функції та основні принципи. 

3. Класифікація страхування за формами здійснення і галузями. 

4. Страхові ризики та їх основні характеристики. 

5. Страховий ринок та його основні елементи. 

6. Порядок утворення і функціонування страхових компаній. 

7. Структура страхових компаній та управління ними 

8. Здійснення державного нагляду за страховою діяльністю в 
Україні. 

9. Коротка характеристика теперішнього стану страхового 

ринку України. 

10. Здійснення добровільних видів страхування від нещасних 

випадків. 
11. Страховий договір, порядок його підготовки та укладення.  
12. Суть і завдання маркетингу у страхуванні. 
13. Здійснення обов'язкового страхування від нещасних випадків. 
14. Діяльність страхових посередників. 
15. Необхідність і значення державного регулювання страхової 

діяльності. 
16.  Органи державного нагляду за діяльністю страховиків та їх 

функції. 
17. Добровільне медичне страхування та порядок його здійснення. 
18. Обов'язкове медичне страхування та можливості його 

запровадження в Україні. 
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19. Порядок здійснення та економічний механізм страхування життя. 
20. Страхування майна юридичних осіб від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ. 

21. Особливості страхування врожаю сільськогосподарських 

підприємств. 
22. Страхування відповідальності автомобільного перевізника. 
23. Страхування автотранспортних засобів (автокаско). 

24. Страхування вантажів. 
25. Страхування непогашення (неповернення) кредитів. 
26. Страхування нерухомого майна громадян. 

27. Поняття про відповідальність та її страхування. 
28. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів в Україні. 
29. Страхування відповідальності виробників за якість продукції. 
30. Страхування професійної відповідальності лікарів, нотаріусів, 

проектантів. 
31. Загальна характеристика і призначення співстрахувальних та 

перестрахувальник операцій. 

32. Порядок здійснення співстрахування. 
33. Порядок здійснення перестрахувальних операцій. 

34. Оподаткування доходів страховиків. 
35. Характеристика доходів страховика. 
36. Характеристика видатків страховика. 
37. Способи забезпечення фінансової надійності страховика. 
38. Платоспроможність страховика та умови її забезпечення. 

 

5. Словник страхових термінів 

 

Актуарні розрахунки - система математичних і статистичних методів 
обчислення страхових тарифів (теорія ймовірностей, демографічна 
статистика, довгострокові фінансові обчислення ). 

Андеррайтинг – процес оцінювання та прийняття ризиків на 
страхування чи перестрахування. 

Бенефіціар – особа, на користь якої страхувальник уклав договір 

страхування, третя сторона – вигодонабувачу за страховим полісом. 
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Додаткова премія – додатковий страховий внесок, який сплачується 
страхувальником за те, що до умов договору страхування вносяться 
додаткові ризики з підвищеною небезпекою. 

Застрахований - особа, яка бере участь в особистому страхуванні, 
об’єктом страхового захисту якого є життя, здоров’я та 
працездатність. Застрахований має право у передбачених договором 

випадках отримати обумовлену страхову суму. 

Інфракція – порушення страховиком або страхувальником умов, 
зафіксованих у договорі страхування. 

Каско – страхування корпуса та механізмів транспортного засобу, при 

якому відшкодовуються збитки, зумовлені пошкодженням або 

конструктивним знищенням транспортного засобу. 

Носій ризику – суб’єкт, який бере на себе тягар наслідків ризику. 

Об’єкт страхування – конкретний майновий інтерес 
страхувальника, або застрахованої особи, якому може бути завдано 

шкоди в разі настання страхового випадку. 

Перестрахування – операція між двома страховими компаніями, за 
якої одна з них передає від свого імені за певну плату частину ризику 

за договором, укладеним із страхувальником іншій компанії 
(перестраховикові). 

Поліс ( страховий договір або свідоцтво ) –письмова угода між 

страхувальником і страховиком ,яка засвідчує, що страховик бере на 
себе зобов’язання у разі настання страхового випадку виплатити 

страхову суму або страхове відшкодування. 

Страхова відповідальність – зобов’язання страховика сплачувати 

страхове відшкодування або страхову суму за передбаченої умовами 

страхування сукупності подій або окремої події. 

Страхова гарантія – письмове заручення страховика за свого 

страхувальника щодо його кредитоспроможності. 

Страхова комісія – винагорода, що виплачується страховиком 

посередникам ( брокерам і агентам ) за залучення об’єктів на 
страхування, оформлення документації або інкасацією страхових 

внесків. Страхова комісія нараховується у відсотках від страхових 

премій. 

Страхова сума – межа грошових зобов’язань страховика щодо 

компенсації завданих страховою подією збитків страхувальнику. За 
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майновим страхуванням страхова сума не може перевищувати 

вартості об’єкта страхування, а при страхуванні життя страхова сума 
не обмежується. 

Страхове відшкодування – сума, яку повинен виплатити страховик 
за майновим страхуванням та страхуванням відповідальності з 
настанням страхових випадків для покриття збитків. 

Страховий випадок ( подія ) – подія, з настанням якої страховик 
зобов’язаний за законом або за договором виплатити страхове 
відшкодування (страхову суму). 

Страховий внесок ( платіж, премія ) –сума, що її сплачує 
страховикові страхувальник за зобов’язання відшкодувати збитки, 

завдані застрахованому майну, або сплатити страхову суму в разі 
настання зумовлених подій в житті страхувальника. 

Страховий захист – це сукупність розподільчих та 
перерозподільчих відносин з приводу відшкодування збитків та 
надання матеріальної допомоги громадянам у разі загибелі або 

ушкодження матеріальних об’єктів, або втрат у сімейних доходах 

населення у зв’язку з втратою здоров’я, працездатності та іншими 

подіями. 

Страховий збиток – шкода, що заподіяна майновим інтересам 

страхувальника і підлягає відшкодуванню страховиком. 

Страховий ризик – це певна подія, на випадок якої проводиться 
страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання. 

Страховий фонд – сукупність натуральних і фінансових резервів, 
призначена для попередження і відшкодування збитків, завданих 

стихійними лихами, техногенними аваріями або іншими 

надзвичайними лихами. 

Страховик – юридична особа, яка здійснює страхування на підставі 
отриманої від певних державних органів ліцензії. 

Страхувальник – Юридична або фізична особа, яка вступила в 
страхові відносини зі страховиком, сплачує страхові внески і 
претендує на страхове відшкодування збитків за страховими подіями. 

Суброгація – перехід до страховика на підставі відповідного акту 
права вимоги, яке страхувальник має щодо особи, винної у збитках. 

Термін страхування – період дії договору страхування. Починається 
не раніше від терміну сплати першого страхового внеску і 
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закінчується з настанням страхового випадку, за яким виплачена вся 
страхова сума, через порушення умов договору страхування або через 
певний часовий період, визначений в договорі страхування. 

Франшиза – передбачена договором частина збитків, що в разі 
настання страхової події не відшкодовується страховиком. 
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7.Додаток 

Методичні вказівки до розв’язку практичних завдань 

Власник легкового автомобіля «NISSAN Micra» обсягом двигуна 
1000 см.куб. уклав договір обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності власників транспортних засобів в Україні 
терміном на 1 рік. Кожен транспортний засіб протягом року 

перебував у ДТП, внаслідок якого одна особа загинула, одна 
отримала інвалідність ІІ групи, а одна лікувала травму 9 днів. 
Майнові збитки становлять 29 тис.грн. 

Визначити: 

1. Страховий платіж з обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності власника транспортного засобу; 

2. Величину відшкодування у випадку смерті потерпілого, 

встановлення інвалідності ІІ групи, за лікування наслідків травми та 
за майнові збитки. 

Розрахунок: 

1) Страховий платіж: 

Спл
тр
= 4,4 ∙ 17 = 74,8	тис. грн. 

Св
т = 51000 ∙ 22 ∙ 0,09 = 100980	тис. грн. 

2) У випадку смерті страховий платіж становить: 
Спл = 51000	грн. 

За	ІІ	групу	інвалідності	страхове	відшкодування = 80%: 

Спл
ІІ = 51000 ∙ 0,8 = 40800	грн. 

Страховий	платіж	за	майнові	збитки: 
Спл = 22000	грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


