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Вступ 

Навчальними планами спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» зі спеціалізації «Фінанси, банківська справа та 
страхування»  освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, передбачено 
вивчення дисципліни «Страхування». 

Реформування усієї системи економічних відносин, соціальні 
перетворення та трансформаційні зрушення, що відбуваються в Україні, 
надають особливої ваги розв'язанню проблеми страхового захисту, 
наявність потреби в якому та реальна можливість її задоволення 
характеризують ступінь розвитку економіки країни. Сьогодні 
страхування в нашій державі, як сфера специфічних відносин,  
реалізується  у  фінансовій  системі  через  ланку децентралізованих 
фінансів. У страхуванні, як у дзеркалі, відображається вся сукупність 
протиріч, проблем і тенденцій, які притаманні економіці країни. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Страхування» є 
формування системи знань у майбутніх фахівців про особливості 
організації фінансів страхових організацій з врахуванням специфіки 
страхової діяльності. 

Дисципліна «Страхування» посідає важливе місце серед навчальних 
предметів, які формують фахівця фінансового профілю.  

Завдання дисципліни: 
 розвиток у майбутніх фахівців теоретичних основ сутності 

фінансів страхових компаній і особливостей їх організації; 
 опанувати поняття та ознаки страхових компаній; 

 вивчення особливостей кругообігу грошових коштів страховиків, 
формування власного та залученого капіталу; 

 набуття знань щодо розміщення коштів страхових резервів, 
формування оптимальної структури дозволених активів; 

 набуття навичок щодо оцінювання фінансового стану страховиків 

їх стійкості та платоспроможності; 
Предметом дисципліни є економічні відносини, що виникають у 

процесі захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб у випадку 
настання страхових випадків 
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ТЕМА 1 

СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СТРАХУВАННЯ 

План 

1.1. Необхідність  страхового  захисту  вiд ризикових обставин. 
1.2. Місце страхування в системі економічних категорій. 

1.3. Функції і принципи страхування. 

     1.4. Мета, роль і переваги страхування. 

 

1.1. Необхідність страхового захисту вiд ризикових 
обставин 

Страхування – невід'ємний атрибут цивілізованого суспільства. 
Ринкова економіка поєднана з ризиком і в економічно розвинених країнах 

без страхового поліса  не починається жоден серйозний проект, а обсяги премій, 
що збирає страхова галузь є одним з провідних місць.  

Страховий поліс (від фр."роlісе" – розписка) – документ страхової 
організації, що підтверджує наявність угоди про страхування. Першу морську 
страхову угоду було укладено в Генуї у 1347 р. Документ був названий «Роlizza», 
а сплачений страхувальником внесок – «Ргаmіе».  

Нерідко надзвичайна подія, будь-яке стихійне лихо може поставити на межу 
катастрофи колектив підприємства, підприємця, населення регіону, родину. У 
таких умовах важко почувати себе впевнено.  

У своєму житті людина оточена цілим рядом небезпек, які можуть нанести 
збиток їй особисто або її господарській діяльності, і вони надто різноманітні. 
Проте, усвідомлюючи небезпеки, які погрожують нам на життєвому шляху, ми 
намагаємося відгородити себе від них, оскільки потреба в безпеці посідає друге 
місце після базисних (задоволення фізіологічних потреб).  

Ризиковий характер у будь-якій сфері діяльності людини спричиняє 
побудову певної системи відносин, яка може бути зображена у вигляді такої 
схеми: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             попередження 

                                                                                                     подолання 

                                                                                                           зменшення 
Рис.1. Логічна схема страхового захисту 
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Страховий захист – економічна категорія, що відображає сукупність 
розподільчих і перерозподільчих відносин, пов'язаних із подоланням і 
відшкодуванням втрат, які можуть бути спричинені різними надзвичайними 
обставинами. Ця категорія характерна для будь-яких формацій і пов'язана із 
вічною категорією випадку, з ризикованим характером суспільного виробництва, 
з дією руйнівних сил природи. 

Страховому захисту притаманні ознаки:  
•  випадковий характер настання надзвичайних подій;  
•  нерівномірність нанесення збитку;  
•  необхідність попередження наслідків вказаних подій;  
•  необхідність відшкодування  завданих  збитків, тобто захисних заходів 

людини від наслідків випадкових подій. 
Страховик  (страхова  організація) – юридична  особа,  яку створено  згідно  

з чинним законодавством, а також  вона одержала у встановленому порядку 
ліцензію на здійснення страхової діяльності. 

Таким чином, наявність об'єктивних передумов висуває страхування на 
перший план у системі забезпечення економічної безпеки юридичних осіб і 
громадян у разі настання негативних подій. А надійний захист життя, здоров'я, 
майна, прав людини є життєво важливою потребою цивілізованого суспільства 
загалом і кожної окремої людини. 

 

1.2. Місце страхування в системі економічних категорій 
та його функції 

Страхування – це система економічних відносин, які виникають між двома 
сторонами – страховиком і страхувальником – щодо забезпечення захисту 
майнових інтересів останнього за рахунок сплати ним страхових платежів 
(премій) до спеціально створених для цього цільових фондів, звідки 
здійснюється відшкодування збитків (у разі настання страхових ризиків).  

Страхування – економічні  відносини, в яких беруть участь, як мінімум, дві 
сторони, два суб'єкти відносин: страхова організація, яка є страховиком і 
страхувальник – юридична особа або дієздатний громадянин, який уклав зі 
страховиком договір страхування або є страхувальником відповідно до 
законодавчих актів України. Він має право при укладенні договорів страхування 
призначати громадян або юридичних осіб для отримання страхових сум 
(страхового відшкодування), чи замінювати їх до настання страхового випадку.  

Учасниками страхових відносин можуть бути: застрахований – фізична 
особа, на користь якої укладений договір страхування в особистому страхуванні. 
При настанні страхового випадку, при якому страхувальнику нанесено збиток, 
страховик відповідно до умов договору страхування виплачує страхувальнику 
компенсацію (відшкодування).  

Страхування є економічною категорією, яка обумовлена рухом грошової 
форми вартості при формуванні та використанні відповідних цільових фондів у 
процесі розподілу й перерозподілу грошових доходів і накопичень: її ознаки:  
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1. Наявність страхового ризику, без якого страхування втрачає сенс.  
2. Відносини грошового перерозподілу, які пов'язані, з одного боку, із 

формуванням страхового фонду за допомогою страхових платежів, з іншого – із 
відшкодуванням збитку з цього фонду потерпілим.  

3. Формування страхового співтовариства з числа страхувальників 
означає право отримання відшкодування лише страхувальниками, які сплатили 
страхові платежі саме в цій страховій організації, сформували цільовий 
страховий грошовий фонд.  

4. Замкнута розкладка збитку в просторі та часі показує, що 
сформований страховий фонд призначений тільки для відшкодування збитків 
визначеному колу страхувальників, які можуть знаходитися в межах певної 
території та отримати відшкодування протягом визначеного часу. Ця ознака 
базується на ймовірності того, що кількість постраждалих, як правило, менше 
кількості учасників страхування.  

5. Поєднання індивідуальних і колективних страхових інтересів означає 
зацікавленість у відсутності будь-яких збитків як в індивідуальних 
страхувальників, так і у певних груп людей, підприємств, суспільства в цілому. 

6. Зворотиість страхових платежів означає повернення страхувальникам 
грошей у випадку настання страхової події.  Ця ознака наближує страхування до 
категорії кредиту, але не можна казати, що страхувальник кредитує страховика, 
оскільки він купує страховий захист.  

7. Самоокупність страхової діяльності характеризує здатність страхової 
організації покривати свої витрати з надання страхового захисту в певному 
обсязі за рахунок обґрунтованих розмірів страхових внесків і виваженої політики 
розміщення тимчасово вільних грошових коштів.  

 

1.3. Функції і принципи страхування 

Економічній сутності страхування відповідають його специфічні функції, 
що виражають суспільне значення даної категорії і до яких можна віднести: 
ризиковій; створення і використання страхових резервів (фондів), заощадження 
коштів, превентивній, інвестиційній. 

Ризикова функція полягає в переданні страховикові за певну плату 
матеріальної відповідальності за наслідки ризику, зумовленого подіями, перелік 
яких передбачено чинним законодавством або договором зі страхувальником. 

Функція створення і використання страхових резервів – накопичення 
страховиком певного капіталу, достатнього для забезпечення покриття збитків (у 
разі їх виникнення), заподіяних страхувальникові стихійним лихом, нещасним 
випадком або іншою страховою подією. Формування страхових резервів – 

основа діяльності страховика, який концентрує кошти страхувальників, а потім 
використовує їх для покриття збитків, розподіляючи таким чином між усіма 
страхувальниками наслідки страхової події, яка сталася з одним із них. 

Функція заощадження коштів – накопичення коштів страхувальника 
його внесками, частками певного значення, обумовлених у договорі страхування, 
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і, у випадку відсутності страхових подій під час дії такого договору, повернення 
заощаджуваних коштів страхувальнику (особисте страхування) чи інше за умов 
страхування (як правило – майнові види). При цьому страховик покриває ризик в 
повному об’ємі страхової суми протягом усього терміну дії договору 
страхування, починаючи з моменту одержання страховиком першого внеску 
страхової премії. При правильному розрахунку тарифів страхування, достатньго 
збору коштів страхових премій заощаджуються значні об’єми коштів, котрі 
направляються на інвестиційні програми вирішення соціальних програм 
суспільства. 

Превентивна функція – фінансування заходів для запобігання страхової 
події, обумовленої договором страхування (обладнання протипожежними 
устаткуваннями об’єктів страхування, придбання медикаментів, фінансування 
заходів із запобігання ДТП та ін). 

Інвестиційна функція – поліпшення стану грошового обігу, підвищення 
купівельної спроможності національної валюти, збільшення інвестиційних 
можливостей країни. 

Основними принципами страхування є: 
 вільний вибір страхувальником страховика, а страховиком – виду 

страхування; 
 страховий ризик; 
 страховий інтерес; 
 максимальна сумлінність; 
 відшкодування в межах завданих збитків; 
 суброгація; 
 контрибуція; 
 диверсифікація. 

Вільний вибір страхувальником страховика, а страховиком – виду 
страхування. Цей принцип властивий для добровільного страхування. 
Страхувальник може обирати на власний розсуд страховика, якому надана 
відповідними органами ліцензія на даний вид страхування. При цьому страховик 
теж вільний у виборі того чи іншого виду добровільного страхування. 

Страховий ризик – це певна подія або сукупність подій, на випадок яких 
здійснюється страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання. 

Страховий інтерес завжди пов'язаний з наявними правовідносинами, 
зокрема правом власності або володіння тим чи іншим об'єктом, зобов'язанням 
щодо відшкодування збитків, яке визначає предмет майнового інтересу особи 
(страхувальника) чи зобов'язанням піклуватися про членів сім'ї і вимагає його 
волевиявлення щодо забезпечення страхового захисту такого майнового 
інтересу. Кожен власник зацікавлений у тому, щоб вкладені в цей об'єкт кошти 
не були втрачені через стихійне лихо, нещасний випадок, пограбування тощо. У 
свою чергу, організації, які беруть на себе ризики, зацікавлені (мають інтерес) 
отримати прибуток. 
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Максимальна сумлінність. Сторони, які вступають у страхові відносини, 
повинні довіряти одна одній. Укладаючи договір страхування, страхувальник і 
страховик не повинні приховувати один від одного інформацію стосовно об'єкта 
страхування. 

Відшкодування в межах реально завданих збитків. Страхове 
відшкодування згідно зі ст. 10 Закону України «Про страхування» не може 
перевищувати розмірів прямого збитку, якого зазнав страхувальник, а відтак 
приносити страхувальникові прибуток. За цим принципом, матеріальний і 
фінансовий стан страхувальника після відшкодування завданих збитків має бути 
таким самим, як і до страхового випадку. 

Суброгація – це передача страхувальником страховикові права на 
стягнення заподіяної шкоди з третіх (винних) осіб у межах виплаченої суми. 
Якщо страхувальник на відшкодування збитків отримує кошти з іншого джерела, 
то він повинен повідомити про це страховика, який візьме їх до уваги при 
розрахунках страхового відшкодування. 

Контрибуція – це право страховика звернутися до інших страховиків, які 
за проданими полісами несуть відповідальність перед одним і тим самим 
конкретним страхувальником, з пропозицією розділити витрати з відшкодування 
збитків. Цей принцип не дає можливості страхувальникам застраховувати одне й 
те саме майно кілька разів з метою наживи. 

Диверсифікація – обмеження поширення активності страхових компаній 
за рамки основного бізнесу. 

 

1.4. Мета, роль і переваги страхування 

Згідно із визначенням страхування, поданого в Законі України "Про 
страхування", його метою є захист майнових інтересів фізичних та юридичних 
осіб у разі настання певних подій, визначених договором страхування або 
чинним законодавством. Відповідно до функцій страхування, воно призначене 
для відшкодування збитків, завданих випадковими несприятливими подіями 
(реалізованими страховими ризиками), а також при настанні в житті людини 
подій, котрі за своєю природою не є збитками, але вимагають коштів для 
підтримання життєвого циклу – народження дітей, їх одруження, вступ до 
навчальних закладів, дожиття до певного віку та деякі інші. 

У відповідності з функціями, страхування в ринковій економіці відіграє 
нагромаджувальну (акумуляційну), попереджувальну і захисну роль. За рахунок 
збору страхових платежів (внесків) у страхових резервах нагромаджуються 
значні фінансові ресурси, призначені для майбутніх страхових виплат. Внаслідок 
часового розриву між надходженням і використанням цих коштів вони служать 
джерелом інвестиційних заходів, одночасно приносячи додаткові доходи 
страховим компаніям. За рахунок цього СК виступають потужним інвестором, а 
інвестування їхніх коштів сприяє оптимізації фінансових ресурсів в економіці. 
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Попереджувальна роль страхування здійснюється на підставі 
нагромаджених страхових платежів (внесків), частину з яких страхові компанії 
можуть призначати для виконання запобіжних заходів, переважно освітньо-

роз'яснювального, а останнім часом – і технічного характеру. 
Захисна роль страхування полягає у відшкодуванні збитків та виплаті 

страхових сум при народженні дітей, їх одруженні, вступі на навчання, при 
виході на пенсію, у випадку смерті. Відшкодування матеріальних збитків 
юридичних осіб надає впевненості в розвитку бізнесу. Відшкодування майнових 
збитків фізичним особам і виплати у випадку смерті, при дожитті до ( пенсійного 
віку, при народженні дітей і т. д. дозволяють зберегти або підтримати рівень 
добробуту. 

Перевагою страхування порівняно із самострахуванням є його дешевизна. 
При самострахуванні для майбутніх відшкодувань необхідно утримувати кошти 
в розмірі вартості об'єкта, якому загрожує небезпека. При страхуванні плата за 
нього ніколи не дорівнює вартості об'єкта, вона становить незначну його частку і 
тому найбільш результативною і дешевою формою захисту є страхування. 

 

ТЕМА 2 

КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ 

2.1. Призначення  та  основні критерії класифікації у страхуванні. 
    2.2. Галузі, підгалузі та види страхування. 

 

2.1. Призначення  та  основні критерії класифікації у 
страхуванні 

 

Страхування як система економічних відносин характеризується багатьма 
специфічними поняттями, має справу з масовими та неоднорідними явищами, 
охоплює різноманітні об'єкти та суб'єкти, стосовно яких здійснюється страховий 
захист. Для збирання, групування, узагальнення інформації про ці об'єкти та 
явища з метою розробки оптимальної та ефективної стратегії розвитку, 
упорядкування розмаїття економічних відносин у сфері страхування необхідна 
єдина взаємопов'язана система –  класифікація.   

В основу класифікації страхування покладено розбіжності у сферах 
діяльності страхових компаній, у підходах щодо забезпечення страхового 
захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб, у визначенні об’єктів 
страхування, обсягів страхової відповідальності, у формах проведення 
страхування. 

Мета класифікації страхування полягає в розподілі усієї сукупності 
страхових відносин на ієрархічно пов'язані ланки таким чином, щоб кожна 
наступна ланка була частиною попередньої. На рис.2 зображена система 
класифікації страхування. 
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У зв’язку з цим можна вирізнити найістотніші класифікаційні ознаки: 
 

 

 

 

 

С  П  И  Р  А  Є  Т  Ь  С  Я     Н А 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Класифікація страхування 

 

 історична ознака; 

 економічні ознаки (сфера діяльності або спеціалізація, страховика; 
об’єкти страхування; рід небезпек; статус страхувальника; статус страховика); 

 юридичні ознаки (за вимогами міжнародних угод і внутрішнього 
законодавства; за формою проведення). 

Класифікація за історичною ознакою пов’язана з відокремленням етапів 
розвитку страхової справи з точки зору часу виникнення тих чи інших видів 
страхування. 

Класифікація за економічними ознаками залежить від цілей класифікації: 
 сфери діяльності (спеціалізації страховика) – страхування життя і 

страхування загальних видів; 
 об’єктів страхування, тобто об’єктів, на які спрямований страховий 

захист. Ця класифікація передбачає відокремлення трьох галузей:  

  особистого страхування (об’єкти – життя, здоров'я, і працездатність 
страхувальника або застрахованих); 

 майнового страхування (об’єкти – майно в різних його видах: рухомі й 
нерухомі матеріальні цінності, грошові кошти, доходи); 

 страхування відповідальності (об’єкт – відповідальність за шкоду, 
нанесену страхувальником життю, здоров'ю, майну третьої особи). 

Цю класифікацію покладено в основу розробки всіх видів страхових послуг, 
що їх пропонують страховики. Об’єкт страхування є вирішальним фактором, від 
якого залежить характер договору страхування і його основні умови: страхова 
сума, перелік страхових випадків (обсяг страхової відповідальності), страхова 
премія, франшиза, термін дії договору, винятки, обмеження та ін.; 

 роду небезпеки – набору специфічних страхових подій (страхових 
ризиків), які супроводжують комерційну діяльність страхувальника 
(автотранспортне страхування; морське та авіаційне страхування; страхування 
ядерних, космічних, кредитних ризиків); 

 за статусом страховика – забезпечення державного регулювання 

Класифікація страхування 

наукова система розподілу страхування на різні сфери 
діяльності, галузі, підгалузі, види, підвиди та форми 

специфіку діяльності 
страхових компаній 

об’єкти  страхування  категорії 
страхувальників 
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страхової діяльності (видання ліцензій, ведення державного реєстру страхових 
компаній), контролю за страховиками, аналізу розвитку страхового ринку в 
інституційному й територіальному розумінні. У цьому плані можна відокремити 
страхування: 

 комерційне – в Україні його здійснюють страхові компанії, створені у 
формі акціонерних товариств відкритого та закритого типу, повних, 
командитних товариств, товариств з додатковою відповідальністю; 

 взаємне – його здійснюють товариства взаємного страхування; 
 державне – його здійснюють спеціалізовані державні страхові 

організації; 
 за статусом страхувальника – обслуговування інтересів громадян та 

обслуговування інтересів суб’єктів підприємницької діяльності (як правило, це 
майнове страхування і страхування відповідальності). 

Класифікація за юридичними ознаками передбачає: 
1) відокремлення певних класів страхування згідно з міжнародними 

нормами (7 класів довгострокового страхування і 18 класів загального 
страхування) та згідно з вимогами внутрішнього законодавства України (20 видів 
страхування). 

Довгострокове страхування (страхування життя та пенсій): 
 страхування життя і щорічної ренти; 
 страхування на випадок шлюбу і народження дитини; 
 безперервне страхування здоров'я; 
 страхування пенсій та ін. Загальні види страхування: 
 страхування від нещасних випадків; 
 страхування на випадок хвороби; 
 страхування наземних транспортних засобів; 
 страхування суден; 
 страхування вантажів; 
 страхування загальної відповідальності; 
 страхування кредитів; 
 страхування фінансових втрат та ін; 
2) застосування форми проведення страхування: обов’язкове і добровільне. 

Добровільне страхування передбачає, що всі істотні моменти договору 
страхування визначаються виключно за згодою сторін. 

  При обов’язковому страхуванні страхові відносини виникають згідно з 
законом, а страхування здійснюється на підставі відповідних законодавчих актів, 
якими передбачено перелік об'єктів, що підлягають страхуванню. 

До складу обов’язкового страхування українським законодавством 
віднесено: 

1) медичне страхування; 
2) державне особисте страхування військовослужбовців; 
3) державне особисте страхування працівників митних органів; 
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4) державне особисте страхування працівників прокуратури; 
5) державне страхування життя і здоров'я народних депутатів; 
6) державне особисте страхування службових осіб державних податкових 

інспекцій; 
7) особисте страхування працівників пожежних дружин; 
8) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицині; 
9) страхування життя і здоров'я суддів; 
10) страхування членів екіпажу та авіаційного персоналу; 
11) страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів та ін. 
Таким чином, класифікацію страхування можна визначити як систему 

поділу страхування за історичними, економічними або юридичними ознаками на 
сфери діяльності, галузі, підгалузі, класи і види залежно від цілей використання 
результатів класифікації.  

 

2.2. Галузі, підгалузі та види страхування 

Підгалузі страхування включають конкретні види страхування, які 
здійснюються безпосередньо страховиками. Важливе значення має класифікація 
страхування за формою проведення, згідно з якою розрізняють добровільне та 
обов’язкове страхування. 

Обов’язкове страхування зумовлене ризиками, пов’язаними з життям, 
утратою працездатності або з виникненням та ких збитків, котрі не можуть бути 
відшкодовані окремою особою. Воно встановлюється законом, згідно з яким 
страховик зобов’я зується страхувати відповідні об’єкти, а страхувальники – 

вносити належні страхові платежі. Форми типового договору, правила, порядок 
проведення й особливі умови для ліцензування обов’язкового страхування 
визначаються Кабінетом Міністрів України. Стаття 7 Закону України «Про 
страхування» подає перелік видів страхування, що є обов’язковими в Україні.  

Добровільне страхування здійснюється на основі договору між 

страхувальником і страховиком. Ним охоплюються ті юридичні тафізичні особи, 
котрі не підпадають під обов’язкове страхування і бажають застрахуватись. 
Загальні умови та по рядок проведення добровільного страхування визначаються 
правилами, котрі встановлюються страховиками самостійно, але затверджуються 
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг. Конкретні умови 

добровільного страхування визначаються під час укладання договору 

страхування за згодою сторін.  
Класифікація за об'єктами (галузями) дає також можливість групувати 

страхування на загальне (ризикове) і страхування життя До загального 
(ризикового) страхування повністю відносяться галузі "Майнове страхування", 
"Страхування цивільної відповідальності" та підгалузі "Страхування від 
нещасних випадків" і "Медичне страхування" з галузі "Особове страхування".  

У практичній діяльності страховиків найбільш поширеною для 
застосування є класифікація страхування за об’єктами (рис. 3). 
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Рисунок 3. Класифікація страхування за об‘єктами 

 

 

ТЕМА 3 

СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА ЇХ  ОЦІНКА  
3.1. Поняття ризику та його основні характеристики.  
   3.2.  Класифікація ризиків.  

       3.3.  Управління ризиком.  
 

3.1. Поняття ризику та його основні характеристики 

В життєвій практиці термін "ризик" найчастіше розуміється як небезпека, 
ненадійність, загроза, непевність, можливість зазнати збитків. З наукової точки 
зору під ризиком розуміють вірогідність настання події, котра зумовить прямі 
або непрямі збитки майновим інтересам юридичної або фізичної особи. 

Ризик є реальним, а тому невід'ємним елементом особистого і 
громадського життя, а також виробничої діяльності. Багато ризиків носить 
об'єктивний характер, тобто вони не залежать від волі людини. Частина ризиків 
носить суб'єктивний характер, тобто вони залежать від дій або поведінки 
людини, але їх реалізація ніколи не є бажаною для особи чи суспільства. По суті 
справи, життя людини та її виробнича діяльність проходить в умовах постійного 
ризику, проте не кожен з ризиків реалізується і приносить збиток. Кожній сфері 
діяльності, кожному способу життя людини властиві свої ризики.  

Основними характеристиками ризику вважають:  

Класифікація страхування за об’єктами 
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1) реальність існування;  
2) вірогідність настання;  
3) непередбачуваність часу і місця настання та величини заподіяного 

збитку. 
Додатковими характеристиками ризику вважають його змінність 

(непостійність) і стадійність (етапність). Серед загальної маси ризиків можна 
виділити як окремі, незалежні один від одного ризики, настання одного з котрих 
не призводить до реалізації інших, так і комплексні, залежні один від одного, 
коли внаслідок настання одного з них настають інші (так званий "ефект доміно"), 
або коли на одному об'єкті одночасно реалізується кілька ризиків і настає їх 
кумуляція. 

 

3.2. Класифікація ризиків 

Ризики класифікуються за критеріями: 1) причини; 2) об'єкта; 3) 
наслідку; 4) величини; 5) можливостей настання; 6) можливостей їх 
страхування. 

За критерієм причини ризики діляться на природні і антропогенні 
(зумовлені діяльністю людини). 

Природні ризики здебільшого об'єктивні, серед антропогенних є 
суб'єктивні і об'єктивні. Розвиток виробництва та бездумне і недалекоглядне 
використання досягнень науки і техніки призводить до значного збільшення 
частки антропогенних ризиків, котрі, переплітаючись з природними, наносять 
величезні збитки економіці і навколишньому середовищу.  

Основних об'єктів, котрим настання ризиків наносить збиток, лише два –
це майнові і немайнові (особові) об'єкти. До майнових об'єктів відносяться усі 
різновидності майна. В складі особових об'єктів дві достатньо різні групи – 

1) життя і здоров'я; 2) моральні відчуття (моральні збитки). 
За наслідками ризики діляться на чисті і спекулятивні. Наслідками 

чистих ризиків є або збиток, або його відсутність (нуль збитків). Реалізація цих 
ризиків не приносить доходу (прибутку). До чистих ризиків відносяться усі 
природні і багато антропогенних. Чисті ризики підлягають страхуванню. 

До спекулятивних ризиків відносяться ризики з так званими двоїстими 
наслідками. При їх настанні іноді може отримуватися не нульовий результат чи 
збиток, а певний дохід (прибуток). 

Дуже важливою є класифікація ризиків за критерієм величини збитків, 

зумовлених цими ризиками. Переважно тут застосовується два поділи ризиків: на 
незначні, малі, середні, великі та катастрофічні ризики та на великі і масові. 
Така класифікація, в свою чергу, вимагає встановлення вартісних показників або 
термінологічних визначень, які ризики відносити до певних класифікаційних 
груп. Переважно застосовується другий спосіб – термінологічний. До 

катастрофічних ризиків відносяться ризики, які настають на великих територіях і 
наносять великомасштабні збитки, котрі не завжди можуть відшкодувати 
страхові компанії. Катастрофічні збитки переважно пов'язуються з землетрусами, 
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виверженням вулканів, ураганами, повенями, а останніми роками –
терористичними актами. 

Середні ризики – найбільш поширені за величиною, їх розміри мало 
відхиляються від середніх значень за останні 3-5 років. Малі і незначні ризики є 
похідними від середніх – вони менші від них в кілька разів і переважно настають 
значно частіше. Конкретні показники співвідношень між середніми, малими і 
незначними збитками залежать від галузі чи об'єктів страхування і 
встановлюються страховими компаніями. 

До масових відносяться ризики, менші за розмірами, котрі охоплюють 
значну кількість об'єктів або значні території. До них відносяться нещасні 
випадки, захворювання, знищення або пошкодження майна малих і середніх 
підприємств, корпусів автомашин та інших наземних транспортних засобів. 

Класифікація за критеріями можливостей настання групує ризики на три 
види: потенційні, реальні і реалізовані  Поки юридична або фізична особа не 
володіє або не розпоряджається певним об'єктом, у неї відсутній ризик його 
втрати, знищення чи пошкодження. З появою об'єкта з'являється потенційний 
ризик його втрати. Коли ж обставини складаються так, що об'єкту загрожує 
певна негативна подія, то уже існує реальний ризик його втрати. Настання такої 
події переважно зумовлює пошкодження, знищення чи втрату об'єкта і означає 
реалізацію ризику. 

За критерієм можливостей страхування ризики класифікуються на ті, що 
підлягають страхуванню (страхові ризики) і ті, які страхуванню не підлягають 
(не страхові ризики). 

 

3.3. Управління ризиком 

Наука про ризики називається "ризикологією", а методи свідомого 
діагностування і управління ризиком – менеджментом ризику. Управління 
ризиком відноситься до видів діяльності, в яких інженерні науки тісно 
поєднуються з економічними, зокрема зі страхуванням. 

Основними етапами управління ризиком є його аналіз, контроль та 
фінансування. 

Аналіз ризику передбачає його розпізнавання, оцінювання та визначення 
дій для запобігання збитків. Контроль за ризиком здійснюється шляхом його 
уникнення, зменшення, обмеження або розсіювання.  

Фінансування ризику досягається шляхом самофінансування 
(самострахування) або передачі ризику професійним страховикам (страхування). 
Власне тому, що страхування є елементом управління ризиком, із їх загальної 
маси виділяють ризики, котрі можна або доцільно страхувати. До їх числа 
відноситься більшість природних та антропогенних, а також майнових та 
особових ризиків. З числа особових не страхуються моральні ризики. З числа 
ризиків за критерієм причини до страхових відносяться чисті ризики, а за 
критерієм обсягу – малі, середні і великі. Не усі ризики підлягають страхуванню. 

У зв'язку з тим, що із загальної маси ризиків страхується лише певна 
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частина, необхідно чітко розмежувати страхові і не страхові ризики. 

Страхові ризики мають кілька ознак. В першу чергу це ознака дійсної 
випадковості настання. Це означає, що закономірні події або події, пов'язані з 
безгосподарністю, навмисними діями власників (наприклад, нездійснення 
ремонту і внаслідок цього протікання даху), не підлягають страхуванню. Другою 
ознакою страхового ризику є імовірність його настання, котру можна визначити 
математично одночасно з величиною можливого збитку. 

Страховий ризик – це імовірна подія або сукупність подій, на випадок 
яких здійснюється страхування. В зарубіжній страховій справі найчастіше 
користуються двоїстим визначенням страхового ризику, котре дала комісія 
Сенату США у 1966 році. Вона розглядала страховий ризик як: 1) невпевненість 
щодо настання певної події в умовах, коли для цього є дві або більше 
можливостей; 2) застраховану особу або об'єкт (предмет). 

 

ТЕМА 4 

СТРАХОВИЙ РИНОК ТА ЙОГО ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

4.1. Загальна характеристика страхового ринку України. 

4.2. Характеристика страхового ринку України.  

4.3. Структура, порядок укладення та виконання страхових договорів. 

     4.4. Необхідність і способи державного регулювання. 
 

4.1. Загальна характеристика страхового ринку України 

 

Страховий ринок – це сфера економічних відносин, у процесі яких 
формуються попит і пропозиція на страхові послуги, і здійснюється акт їх 
купівлі-продажу. 

Страхові ринки мають певну внутрішню будову, тобто властиві тільки їх 

складові частини. В цих ринках в першу чергу варто виділити три основні 
сегменти – страхування життя, ризикового страхування і перестрахування, 

котрі також можна назвати внутрішніми ринками страхування життя, 
ризикового страхування і перестрахування. Учасники страхового ринку України 
представлені на рисунку 4. 
Учасниками страхового ринку (іноді їх називають "інфраструктурою ринку") є: 

1)  виробники страхових послуг, котрі переважно виступають їх продавцями 

– страхові компанії; 
2)  продавці страхових послуг (страхові посередники) – страхові агенти та 

страхові брокери; 
3) споживачі страхових послуг – юридичні та фізичні особи 

(підприємства, установи, організації, громадяни та їх сім'ї); 
4)  органи державного нагляду і контролю за страховою діяльністю; 
5) добровільні об'єднання страховиків – ліги, асоціації, бюро, пули; 
6)  інформаційно-освітні структури – спеціалізовані газети, журнали, вищі 

та середні навчальні заклади, курси підвищення кваліфікації, центри підготовки. 
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Рисунок 4. Учасники страхового ринку України 

 

Стан і розвиток страхового ринку характеризується такими основними 
показниками: 

1) кількістю страхових товариств; 
2) кількістю страхових продуктів (видів страхувань); 
3)  обсягом збору страхових платежів і їх питомою вагою у валовому 

внутрішньому продукті; 
4) обсягом виплат страхового відшкодування і їх питомою вагою в обсязі 

зібраних страхових платежів; 
5) середнім розміром статутного фонду на одну страхову компанію; 
6) структурою страхових платежів (співвідношенням між надходженнями 

страхових платежів з різних видів страхування або їх груп до загальної суми 
надходжень); 

7) величиною прибутку страхових компаній та їх рентабельністю; 
8) місткістю страхового сегмента ринку (сумарний обсяг відповідальності 

усіх страхових компаній); 
9) місткістю перестрахувального сегмента ринку (розміром сумарного 

обсягу відповідальності, котрий можна перестрахувати на ринку в розрахунку на 
один договір перестрахування і на загальну кількість договорів); 

10) концентрованістю ринку (кількість компаній, котрі утримують 
найбільші частки ринку). 

На розвиток страхового ринку впливають такі основні фактори:  
1 Рівень розвитку економіки та стабільність національної валюти. 
2. Рівень матеріального добробуту населення. 
3. Рівень страхової культури. 
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4. Доступність страхових послуг. 
5. Розвинутість страхового законодавства. 
 

4.2. Характеристика страхового ринку України 

Страховий ринок України розпочав формуватися на початку 90-х років 
двадцятого століття. За свою нетривалу історію він пройшов три етапи 
розвитку. Першим був період 1990-1993 рр., коли фактично не існувало страхове 
законодавство (період так званого "стихійного розвитку"). Другим був період 

1994-1996 рр., коли розвиток ринку регулювався Декретом КМУ (період так 
званого "декретного розвитку"). Третя є період з 1997р. по наші дні. Цей період 
називають "законним розвитком", де ринок регулюється Законом України «Про 
страхування». Вперше цей закон прийнятий 07.03.1996р., друга його редакція 
прийнята 04.10.2001 р., а в дію вона вступила 07.11.2001 р. 

До позитивних належить обсяг  розмірів статутних фондів, страхових 
резервів і обсягів зібраних страхових платежів. Негативними слід вважати значну 
кількість страхових компаній, що свідчить про екстенсивний характер розвитку 
ринку і утруднює нагляд за страховою діяльністю, а також постійне зниження 
рівня виплат, котре є доказом не завжди реального страхового захисту. Значні 
обсяги і високі темпи росту прибутку страхових компаній є наслідком низького 
рівня виплат і вищих, порівняно з європейськими, цін на страхові продукти. 

Майже однакові питомі ваги на ринку займають обов'язкове недержавне 
страхування і добровільне страхування відповідальності. Трохи відстає від них 
добровільне особове страхування, постійно зменшується частка обов'язкового 
державного страхування, а найменшою зберігається частка страхування життя. 

В структурі добровільного майнового страхування найбільшу питому вагу 
займає страхування фінансово-кредитний ризиків, частка якого за останні роки 
зростає. Враховуючи, що на розвинутих страхових ринках частка страхування 
фінансово-кредитних ризиків не перевищує 5 відсотків добровільного 
страхування майна, висока частка цього страхування в Україні свідчить про 
значні обсяги квазі-страхувань. 

Таким чином, на страховому ринку України переважно розвиваються 
ризикові види страхування в добровільній і обов'язковій формі. Недостатньо 
розвинуті страхування відповідальності, страхування врожаю в сільському 
господарстві, в незначній мірі здійснюється страхування життя. За абсолютними 
і відносними показниками український страховий ринок значно відстає не тільки 
від ринків європейських країн, але також від найближчих сусідів  –  Росії та 
Польщі. Тому перспективи розвитку страхового ринку України великі, але 
передусім вони залежать від загального економічного розвитку країни і 
реальності надання страхових послуг. 

 

4.3. Структура, порядок укладення та виконання 
страхових договорів 

У зв'язку з нематеріальною формою страхового продукту і тривалістю 
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страхового захисту надання страхових послуг документується. Головним 
призначенням документування є підтвердження страхових взаємовідносин та 
визначення обов'язків і прав сторін. Для цього в страховій практиці традиційно 
застосовується два види документів – страховий договір і страховий поліс 
(свідоцтво, сертифікат). На початкових етапах розвитку страхування 
застосовувався страховий поліс. В міру розвитку страхових відносин він 
розширювався і поступово перетворився в страховий договір.  

Терміни "страховий договір" і "страховий поліс" є тотожними, за суттю і 
призначенням між ними різниці немає, проте існує різниця за їх змістом. В 
сучасній зарубіжній страховій практиці страховий договір розглядається як 
письмовий документ, в котрому деталізовано викладаються усі умови і порядок 
здійснення страхових відносин з приводу страхування певного об'єкта. 
Страховий поліс переважно є скороченою формою договору страхування, котра 
містить тільки основну числову характеристику договору. Інші, загальні або 
стандартні, умови договору в полісі не наводяться, тому до нього завжди 
додаються правила з того виду страхування, за яким укладено договір. 

Згідно Цивільного кодексу України і згідно Закону України "Про 
страхування" договір страхування є письмовою угодою між страхувальником і 
страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання 
страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, 
визначеній в договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено 
договір страхування, а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі 
у визначені строки та виконувати інші умови договору. Договір страхування 
може укладатися шляхом видачі страхувальнику страхового свідоцтва (поліса, 
сертифіката). Основним і першочерговим документом згідно із Законом України 
"Про страхування" є саме договір страхування.  

В українській практиці страхування договір застосовується в добровільних, 
а страховий поліс – здебільшого в обов'язкових видах страхування.  

Закон України "Про страхування" дозволяє  застосовувати страховий поліс з 
додатком правил страхування тільки при страхуванні життя, коли страхувальник 
подає письмову заяву за формою,  встановленою страховиком, а йому замість 
договору видається поліс. 

Договори страхування укладаються на підставі правил страхування і 
повинні містити таку інформацію: 

1) назву договору; 
2) назву та адресу страховика; 
3) прізвище, ім'я, по батькові або назву страхувальника і його адресу; 
4) назву об'єкта страхування; 
5) розмір страхової суми; 
6) перелік страхових випадків; 
7) розмір тарифу, величину страхових платежів і терміни їх сплати; 
8) строк дії договору; 
9) порядок зміни і припинення дії договору; 
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10)  права, обов'язки і відповідальність сторін за невиконання або неналежне 
виконання умов договору; 

11) інші умови за згодою сторін; 
12) підписи сторін. 
Виконання страхових договорів складається з трьох етапів: 
1) оцінка ризику (андеррайтинг), укладення договору (аквізиція) сплата 

страхових платежів або страхових внесків; 
2)  супровід договору (періодична перевірка стану застраховано об'єкта); 
3) визначення збитку і виплата страхового відшкодування або страхової 

суми (ліквідація збитку). При загальному страхуванні можливе закінченні дії 
договору без виплати страхового відшкодування. Договори страхування життя 
закінчуються виплатою страхової або викупної суми. 

 

4.4. Необхідність і способи державного регулювання 
страхової діяльності 

Страхова діяльність пов'язана з формуванням і використанням страхових 
фондів, утворюваних за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб і 
призначених для їх же захисту. В статутних фондах страховиків акумулюються 
значні кошти, котрі належать акціонерам. Неефективне використання цих двох 
груп коштів або їх втрата може принести негативні наслідки як для економіки, 
так і для населення, бо надійність страхового захисту буде знижена. Враховуючи 
важливість страхової діяльності, держава здійснює її регулювання. 

Державне регулювання страхової діяльності (ДРСД) –  це система засобів 
і методів, здійснюваних на правовій основі з метою визначення рамок і правил 
функціонування страхового ринку та діяльності страхових компаній на ньому. 
При ДРСД застосовується поєднання правових, економічних та адміністративних 
способів. До правових відноситься розробка і застосування законів та інших 
нормативних і методичних актів, котрі регламентують страхову діяльність, до 
економічних –  стимулювання розвитку страхування через податкову систему, до 
адміністративних - видача ліцензій на право займатися страховою діяльністю, а 
також застосування певних стандартів та показників (нормативів), як правило, 
мінімальних, котрих повинні дотримуватись страхові компанії, наприклад, 
розмірів статутного фонду, показників платоспроможності, розмірів 
відповідальності на один договір страхування або перестрахування тощо.  

 

ТЕМА 5 

СТРАХОВА ОРГАНІЗАЦІЯ      

   5.1. Організаційні форми страхових компаній. 
   5.2. Порядок утворення та ліквідації страховиків. 

         5.3. Організаційні структури страхових компаній та управління ними. 

 

5.1. Організаційні форми страхових компаній 

У багатьох країнах світу страхова справа розглядається як окрема галузь 
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економічної діяльності. До неї входять різноманітні за формами власності, 
видами страхування організації-страховики, посередницькі та інформаційно-

консультаційні структури. Головне місце у страховій галузі належить 
страховикам. 

Страховик – це організація, котра згідно з отриманою ліцензією бере на 
себе за певну плату зобов’язання відшкодувати страхувальникові або особам, 
яких він назвав, завданий страховим випадком збиток або виплатити страхову 
суму. В Україні страховиками визнаються нині лише юридичні особи, утворені у 
формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою 
відповідальністю. 

За приналежністю страховики можуть бути державними (публічними) і 
приватними. 

За характером роботи страховики поділяються на три групи: 

 такі, що страхують життя; 
 здійснюють інші види страхування; 
 надають виключно перестрахувальні послуги. 

Публічні страховики створюються і керуються, як правило, від імені 
Уряду, приватні страховики, як свідчить світова практика, – індивідуальними 
особами, акціонерами, товариствами з додатковою відповідальністю. 

У нашій країні страховика часто називають страховою компанією. 
Страхова компанія – це юридично оформлена одиниця підприємницької 

діяльності, яка бере на себе зобов’язання страховика і має на це відповідну 
ліцензію. В Україні, як в багатьох інших державах, основу страхової системи 
становлять компанії у вигляді акціонерних товариств. 

Акціонерне страхове товариство (корпорація) – це тип компанії, яка 
створюється і діє зі статутним капіталом, поділеним на певну кількість часток – 

акцій. Оплачена акція дає право її власникові на участь в управлінні товариством 
і отримання частини прибутку у формі дивідендів. Акціонерні товариства 
бувають закритого й відкритого типу. В Україні у страховій індустрії 
переважають акціонерні товариства закритого типу. 

За територією обслуговування компанії можна поділити на місцеві, 
регіональні, національні та транснаціональні. Нині практично відсутня 
статистика укладених договорів кожною компанією в межах області. Ліцензії 
майже всім компаніям видані з правом здійснення діяльності на території всієї 
країни. Тому, важко відокремити страховиків, які діють лише в межах певного 
регіону. Транснаціональних страхових компаній в Україні досі немає. 

Порядок створення нових або реорганізація існуючих страхових компаній 
в Україні регулюється як загальними законами (про підприємницьку діяльність, 
реєстрацію юридичних осіб, виконання грошово-валютних операцій, рух цінних 
паперів та ін.), так і законодавством, що стосується особливостей страхового 
профілю діяльності. 

Процес створення страхової компанії можна поділити на два етапи: 

формування юридичної особи та надання статуту страховика (отримання ліцензії 
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на право здійснення страхової діяльності та внесення до Державного реєстру 
страховиків). 

Комерційна діяльність не може здійснюватися без наявності необхідних 
факторів, а саме: основних і оборотних засобів, трудових, фінансових та 
інформаційних ресурсів. Їх сукупність і раціональна структура визначають 
потенціал компанії. Вирішальним фактором діяльності страхових компаній є 
розмір грошових фондів і наявність кваліфікованого персоналу. Фінансові 
ресурси, що забезпечують надійність виконання зобов’язань страхової компанії, 
складаються насамперед із грошової частини сплаченого статутного фонду та 
системи страхових резервів. 

 

5.2. Порядок утворення та ліквідації страховиків 

Страхові організації переважно утворюються в два етапи. На першому 

відбувається утворення компанії як юридичної особи, її реєстрація в місцевих 
органах влади і реєстрація першого випуску акцій. На другому етапі 
відбувається експертиза бізнес-плану та правил страхування , на підставі чого 
компанія реєструється як страховик і отримує ліцензію на право здійснення 
страхової діяльності. 

Перший етап компанія реєструється як платник податків і внесків, усіх 
видів обов'язкового соціального страхування та виготовляє печатку і штами 
Після цього рахунок в банку міняється на постійний і завершується продаж акцій 
Коли перша оголошена емісія закінчена, здійснюється її реєстрація в Державній 

комісії з цінних паперів і фондового ринку в Києві. 
Другий етап – ліцензування і реєстрація як страховика – здійснюється 

відповідно до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності  Для 
отримання ліцензії страхова компанія представляє в Держфінпослуг комплект із 
12 документів. Фінансовою основою діяльності страховика є його статутний 
фонд, котрий формується тільки грішми.  

Законом України "Про страхування" в редакції 1996 р. іноземним 
інвесторам дозволялось брати участь у створенні українських страховиків тільки 
шляхом утворення спільних підприємств, де вони могли володіти не більше, як 
49 відсотками акцій. Цей же Закон в редакції 2001 р. не передбачає такої норми. 
В ньому лише вказано, що страхова діяльність в Україні здійснюється виключно 
страховиками – резидентами України. Скасування попередньої норми і наявність 
щойно згаданої дозволяє утворювати в Україні на підставі українського 
законодавства страхові компанії зі 100-відсотковим іноземним капіталом. 

Діяльність страховика полягає в укладенні договорів страхування і 
виконанні зобов'язань згідно з ними, а також в управлінні грошовими і 
матеріальними активами. 

Як і інші господарські суб'єкти, страхові компанії можуть ліквідовуватись 
(повністю припиняти діяльність), реорганізовуватись (приєднуватись до інших) 
та сануватись (оздоровлюватись, тобто зміцнювати фінансовий стан). Повна 
ліквідація може здійснюватись згідно з рішенням акціонерів або ухвали 
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господарського суду (у випадку банкрутства). 
Кожна страхова компанія має матеріальні, фінансові, трудові та 

інформаційні ресурси. 
До матеріальних ресурсів належить нерухоме і рухоме майно – будівлі, 

транспорт, обчислювальна та офісна техніка, меблі. До фінансових ресурсів 
відносяться власні кошти і кошти, що перебувають в управлінні компанією - 

статутний фонд, вільні резерви, нерозподілений прибуток, гарантійний фонд, 
страхові резерви. До трудових ресурсів відноситься персонал компанії, 
кваліфікація котрого повинна бути достатньою для ефективної діяльності 
підприємства. До інформаційних ресурсів відносяться масиви даних про 
страхувальників, діючі страхові договори та зобов'язання згідно з ними, 
довідкова, законодавча, нормативна інформація, статистичні дані та дані 
бухгалтерського обліку. 

В сучасних умовах головну роль відіграють трудові та інформаційні 
ресурси, з допомогою котрих здійснюється ефективне управління матеріальними 
і фінансовими ресурсами. 

 

5.3. Організаційні структури страхових компаній та 
управління ними 

Здійснення страхової діяльності та використання усіх видів ресурсів 
можливе при наявності організаційної структури і застосуванні відповідних 
методів управління. "Під структурою компанії розуміють насамперед зв'язки, 
що існують між різними частинами організації для досягнення її мети". 
Розрізняють територіальну (зовнішню) і управлінську (внутрішню) структуру 
страхової компанії. Територіально страхові компанії складаються з правління 
(дирекції), котре часто називають "центральним офісом", та відокремлених 
підрозділів – філій та представництв, які можуть знаходитись як в тому ж 
населеному пункті, що і центральний офіс, так і в інших населених пунктах. 
Частина страховиків відокремлених підрозділів не має і в такому випадку 
центральний офіс одночасно є виробничою одиницею, в котрій укладаються 
договори страхування і обслуговуються застраховані особи. 

Територіальні структури можуть бути дво-, три- і чотирирівневими. 
Переважно українські страховики застосовують дво- і трирівневі територіальні 
структури. 

При дворівневій структурі усі відокремлені підрозділи мають однаковий 
статус, переважно статус філіалу, і підпорядковуються відділу чи департаменту 
роботи з регіональною мережею центрального офісу (правління)  

 Така структура є найпростішою і при невеликій кількості відокремленні 
підрозділів є достатньо ефективною. Проте з ростом кількості відокремлену 
підрозділів їй важко забезпечити ефективне управління, і в таких випадках 
переважно переходять на трирівневу територіальну систему. В ній існує 
проміжна ланка між правлінням і філіалами. В українській термінології ї 
найчастіше називають регіональною дирекцією, в європейській – регіональний 
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центром або окружним відділом. Цьому проміжному орган) підпорядковуються 
філіали і представництва на території 1-2-3 адміністративних одиниць, 
переважно областей Традиційна організаційна структура страхової компанії 
переважно будується за принципом функціональності й передбачає існування 
двох основних виробничих підрозділів – розвитку страхування та визначення 
збитків, а також 2-3 допоміжних у вигляді фінансово-облікових та 
обслуговуючих служб. Організаційні структури з маркетинговим управлінням 
передбачають наявність відділу чи департаменту маркетингу, якому переважно 
підпорядковуються відділи з розвитку страхування. Це найпростіша структура зі 
маркетинговим управлінням  

Зарубіжні страхові компанії, а останнім часом і українські, застосовують 
складно організаційні структури з маркетинговим управлінням.  

 

ТЕМА 6 

ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Страхування життя. 
     6.2. Поняття страхування ренти та пенсій. 
         6.3. Страхування від нещасних випадків. 
             6.4. Медичне страхування. 
 

6.1. Страхування життя 

Однією з галузей страхування є особисте страхування, здійснюване з 
метою надання певних послуг як фізичним (окремим громадянам, членам їх 
сімей), так і юридичним особам (наприклад, страхування працівників 
підприємств від нещасних випадків). Ці послуги передбачають страховий захист 
страхувальників (застрахованих) у разі настання несприятливих подій для 
їхнього життя й здоров'я. 

До підгалузей особистого страхування належать: страхування життя 
(пенсій), страхування від нещасних випадків і медичне. 

Страхування життя характеризується ознакою накопичення страхових сум 
під час дії договору страхування. Це пов’язане з тим, що сукупність ризиків, які 
беруть на себе страхові компанії при проведенні страхування життя, за будь-яких 
умов передбачає необхідність здійснення виплати страхувальнику 

застрахованому або користонабувачу). Страхування від нещасних випадків і 
медичне страхування не передбачають поступового накопичення страхової суми 
під час дії договору страхування, і тому вони називаються ризиковими видами 
особистого страхування. 

Страхування життя передбачає відповідальність страхової компанії в разі 
смерті страхувальника (застрахованого) під час дії договору страхування життя 
або дожиття до певного обумовленого в договорі строку. Крім того, в договорі 
страхування додатково може бути обумовлена й відповідальність страховика і 
при дожитті застрахованої особи до певної події. Договором страхування 
передбачається, що страхова компанія зобов’язується сплатити страхувальникові 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

фінансову страхову суму чи пенсію або погасити кредит, що його взяв 
страхувальник для придбання якогось товару в кредит. Фіксована сума 
виплачується користонабувачеві у випадку смерті застрахованої особи. Разом із 
тим фіксована виплата страхової суми передбачена і при дожитті страхувальника 
(застрахованого) до закінчення дії договору страхування. За умовами такого 
договору страхувальник може в обумовлений період або при досягненні певного 
віку одержати пенсійні виплати. 

Страховикові, який здійснює страхування життя, важливо знати фактори, 
які впливають на смертність населення. До таких факторів можна віднести вік, 
професію, місце проживання, стать. 

Премії, які страхувальники сплачують страховикам, мають характер 
постійних за розміром внесків і є незмінними протягом усього часу дії договору 
страхування. Такий підхід сприяє певної суми, що являє собою резерв премій і 
забезпечує страховикові можливість подальшого виконання зобов’язань перед 
страхувальником. 

Практика страхування передбачала такі види страхування життя: змішане 
страхування життя, страхування дітей, страхування до вступу в шлюб 
(весільне), довічне страхування і страхування додаткової пенсії. 

Страхування дітей можна назвати різновидом змішаного страхування 
життя. Страхувальниками з цього виду страхування є батьки та родичі дитини. 
Які укладають договори страхування і сплачують страхові внески. Вік і стан 
здоров'я страхувальника взагалі не має значення при укладанні договору 
страхування, але страхування дітей можуть бути укладені й юридичними 
особами – підприємствами, установами, організаціями. 

Страхування до вступу в шлюб (весільне) передбачає, що договір може 
бути укладений із батьками (усиновителями) та іншими родичами дитини, 
опікунами (піклувальниками), тобто з фізичними особами, а також із 
юридичними особами – підприємствами, установами, організаціями. 

Довічне страхування. Договори довічного страхування поширюються на 
фізичних осіб, які перебувають у певних межах, наприклад, у віці від 20 до 70 
років, і не укладаються з інвалідами 1 групи. У разі настання смерті 
страхувальника виплачується страхова сума, обумовлена договором, призначеній 
ним особі. 

Страхування додаткової пенсії. Добровільне страхування додаткової 
пенсії є своєрідним страхуванням на дожиття, яке попри безперечну доцільність 
з різних причин досі не набуло в Україні достатнього розвитку. 

Одним із найпопулярніших видів страхування є змішане страхування 
життя. Змішане страхування життя дає змогу поєднувати в одному договорі на 
одну особу страхування на випадок дожиття і на випадок смерті.  

Отже, змішане страхування життя поєднує в собі два ризики, які суперечать 
один одному: з одного боку – дожиття до певної дати або події, а з іншого – 

смерть. Проте фактично присутній лише один ризик: людина або доживе до 
кінця дії договору, або ні. Страхувальник, який уклав договір змішаного 
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страхування життя, не тільки забезпечує, а й створює накопичення. Він має 
впевненість у тому, що в будь-якому разі не втратить своїх внесків. 

 

6.2. Поняття страхування ренти та пенсій 

При страхуванні рент (ануїтетів) страхова компанія пов'язує виконання своїх 
обов’язків із дожиттям страхувальника (застрахованого) до певного віку або 
строку, визначеного в договорі страхування. 

Страхування ренти передбачає, що страхувальник уносить до страхової 
компанії за один раз або розстроченими платежами певну суму, яку вона 
використовує для цілей інвестування. Після визначеного в договорі страхування 
часу (віку) страхувальник одержує певні виплати сам (якщо живий) або їх 
одержує особа, на користь якої був укладений договір страхування.  

Договори страхування ренти відрізняються від інших договорів страхування 
тим, що страхова сума являє собою ту суму, яку виплачуватиме страховик 
страхувальнику (застрахованому) частками і періодично після настання певного 
часу (віку).  

Крім цього, страховик має виконувати свої обов’язки перед страхувальником 
(застрахованим) лише тоді , коли останній згідно з договором страхування 
сплатить всю суму внесків і не раніш. При цьому обов’язок почати виплату 
певних сум може бути пов’язаний із моментом закінчення виплати всіх 
обумовлених внесків. 

До найпростіших форм ануїтету належить строковий ануїтет. Він 
передбачає, що страховий внесок буде сплачений за один раз і натомість 
страхувальникові (застрахованому) протягом усього його життя страхова 
компанія здійснюватиме щорічні виплати. Цей вид ануїтету користується 
популярністю в пенсіонерів, які мають намір забезпечити собі регулярні доходи. 

Ануїтет з відстрочкою виплат характерний тим, що виплати страховик 
здійснює з певної дати в майбутньому, тобто передбачається період відстрочки 
між укладанням договору страхування і виплатами. При цьому страхувальникові 
надається можливість сплачувати платежі одним внеском або регулярно 
протягом обумовленого періоду. 

Тимчасовий ануїтет передбачає, що в договорі між сторонами оговорюється 
конкретна дата, після якої договір припиняє свою дію (якщо до цього моменту 
смерть не настала). 

Гарантований ануїтет являє собою строковий ануїтет, який не залежить 
від смерті клієнта та гарантується для мінімального періоду часу. 

Ануїтет спільного життя слугує для забезпечення виплат одному із 
подружжя в пенсійному віці, хто залишився живий. Після смерті страхувальника 
виплати можуть тривати в повному або в зменшеному обсязі. 

Індексований ануїтет дає змогу зменшити вплив інфляції і підвищити 
цінність ануїтету. При цьому розмір початкових внесків нижчий порівняно з 
ануїтетом з фіксованим рівнем виплат. 

Ануїтет захисту капіталу дорожчий, ніж строковий, і передбачає 
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забезпечення гарантії клієнтові страхової компанії або його спадкоємцям 
одержати суму виплачених внесків повністю. 

До основних видів страхування рент відноситься пенсійне страхування, яке 
призначене для охорони матеріальних інтересів громадян, для стабілізації рівня 
життя. Пенсійне забезпечення в більшості країн здійснюється за рахунок 
державних пенсійних систем (в межах соціального страхування), пенсійними 
фондами і страховими компаніями та іншими фінансовими організаціями. 

Пенсійні фонди мають значні кошти, які вони інвестують в акції, облігації, 
нерухомість. 

Пенсійні фонди можна поділити на: 
− фонди із встановленими розмірами внесків; 
− фонди із встановленими розмірами виплат. 
Фонди із встановленими розмірами внесків можуть бути накопичувальними, 

з виплатою прибутку й ощадні. Накопичувальні фонди створюються за участю 
роботодавців, які роблять внески, встановлені у відсотках до заробітної плати 
працівників. Другий тип передбачає, що частина прибутку, на яку має право 
працівник, передається йому, а інша частина – у пенсійний фонд. Ощадні фонди 
створюються за рахунок коштів працівників, які самі роблять відрахування в 
пенсійний фонд, і роботодавців. 

Фонди із встановленими розмірами виплат можуть бути із встановленими 
твердими розмірами виплат протягом того часу, коли здійснюються внески в 
пенсійний фонд (рік, квартал, місяць); ставити розмір виплат в залежності від 
числа років і середнього заробітку за весь період роботи; ставити розміри виплат 
в залежність від числа років і середнього заробітку за кілька років. 

Пенсійне забезпечення може бути здійснене і шляхом купівлі індивідуальних 
страхових полісів у страхових компаній.  

Пенсійне страхування передбачає, що страхова компанія здійснює 
застрахованій особі виплати, які пов'язуються з виходом на пенсію (страхування 
додаткової пенсії) або віком, установленими договором страхування.  

Умовами договору страхування може бути передбачено, що за життя 
застрахованого він особисто отримує додаткову пенсію, а у випадку його смерті 
– вигодонабувач, який визначений застрахованим, у повному обсязі додаткової 
пенсії, передбаченої для застрахованого, або в її частині довічно. 

 

6.3. Страхування від нещасних випадків 

Страхування від нещасних випадків – це ризикове страхування, яке, на 
відміну від накопичувального довгострокового страхування життя передбачає 
виплату страхової суми лише при настанні страхового випадку (у повному 
розмірі або певної її частини). Виплати страхової суми або повернення сплачених 
внесків по закінченні терміну дії договору страхування не передбачається. 

Здійснюється страхування від нещасних випадків у видах: 

 індивідуальному – у даному разі сплата страхових платежів здійснюється 
за рахунок застрахованих; 
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 колективному – сплата страхових платежів здійснюється за рахунок 
організацій, з якими застраховані перебувають у трудових або інших, 
передбачених законом відносинах. 

Страхування від нещасних випадків може мати обов’язкову або добровільну 
форму. Метою обов’язкової форми страхування, яку встановлює держава, є 
захист інтересів не лише окремих страхувальників, а й усього суспільства в 
цілому та його складових зокрема. 

Обов’язкове особисте страхування залежно від джерела сплати страхових 
платежів поділяється на державне обов’язкове й обов’язкове. 

Державне обов’язкове особисте страхування охоплює: 
 військовослужбовців і військовозобов’язаних, призваних на збори; 
 медичних і фармацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом 

імунодефіциту людини під час виконання ними службових обов’язків; 
 працівників митних органів; 
 працівників прокуратури; 
 народних депутатів; 
 службових осіб державної контрольно-ревізійної служби; 
 службових осіб державних податкових інспекцій; 
 службових осіб державних органів у справах захисту прав споживачів; 
 спортсменів вищих категорій; 
 суддів та ін. 
Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків охоплює: 

 страхування: на транспорті; працівників відомчої та сільської пожежної 
охорони і членів добровільних і пожежних дружин; життя і здоров'я спеціалістів 
ветеринарної медицини; членів екіпажу і авіаційного персоналу; ризикових 
професій народного господарства від нещасних випадків. 

Добровільне страхування здійснюється на підставі договору між 
страхувальником і страховиком. Умови і порядок проведення страхування 
визначаються правилами, які встановлюються страховиком самостійно,  але з 
урахуванням вимог чинного законодавства. 

 Страхувальниками можуть бути як юридичні особи, так і дієздатні 
громадяни, котрі уклали зі страховиком договори страхування. Страхувальники 
можуть укладати зі страховиками договори про страхування від нещасних 
випадків третіх осіб (застрахованих осіб), які можуть набувати прав та обов’язків 
страхувальника згідно з договором страхування. Одночасно страхувальники 
мають право при укладанні договорів страхування призначати громадян або 
юридичних осіб для отримання страхових сум, а також замінювати їх до 
настання страхового випадку. 

За правилами страхування до страхових випадків відносяться: смерть 
застрахованого внаслідок нещасного випадку, встановлення застрахованому 
первинної групи інвалідності внаслідок нещасного випадку, тимчасова втрата 
працездатності застрахованим внаслідок нещасного випадку. При цьому 
нещасний випадок тлумачиться як раптова, короткочасна, непередбачена та не 
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залежна від волі застрахованого подія, що фактично відбулася та внаслідок якої 
настав розлад здоров'я або смерть застрахованого. Це такі події: травма, 
утоплення, опіки, ураження блискавкою або електричним струмом, 
обмороження, переохолодження, випадкове гостре отруєння хімічними 
речовинами, ліками; укуси тварин, отруйних комах, змій. Не можуть бути 
застрахованими особи, що визнані в установленому порядку недієздатними, 
непрацюючі інваліди І та ІІ груп, а також хворі на тяжкі нервові та психічні 
захворювання і СНІД. 
 

6.4. Медичне страхування 

 

Медичне страхування передбачає страхування на випадок втрати здоров'я з 
будь-якої причини. Воно пов’язане із компенсацією витрат громадян, які 
обумовлені одержанням медичної допомоги ,а також інших витрат, спрямованих 
на підтримку здоров'я. Фінансування медичних витрат включає витрати на 
оплату медичного обслуговування (вартість ліків, медикаментів, апаратури), а 
також виплату грошової допомоги у зв’язку із непрацездатністю. Остання група 
витрат включає в себе виплати з непрацездатності, спричиненої захворюванням, 
вагітністю, нещасними випадками на виробництві. 

Об’єктом медичного страхування є життя і здоров'я громадян. 

Мета проведення медичного страхування – забезпечення громадянам у 
разі виникнення страхового випадку одержання медичної допомоги за рахунок 
накопичених коштів і фінансування профілактичних заходів. 

Медичні послуги можуть надаватися у двох формах: обов’язковій і 
добровільній. Обов’язкова форма використовується у тих країнах, де переважне 
значення має суспільна охорона здоров'я, а добровільна – у тих країнах, де 
поширені приватні страхові програми. 

Медичне страхування, яке провадиться в обов’язковій формі, набуває рис 
соціального страхування, оскільки порядок його проведення визначається 
державним законодавством. Обов’язкова форма страхування координується 
державними структурами. Страхові платежі, сплачувані фізичними та 
юридичними особами, мають форму податку. Обов’язкове медичне страхування 
перебуває під жорстоким контролем держави і характеризується 
безприбутковістю. Ця форма організації страхового фонду дає змогу планувати 
медичну допомогу завдяки тому, що надходження коштів до страхового фонду 
характеризується стабільністю. 

Добровільне медичне страхування є доповненням до обов’язкового. У 
рамках добровільного медичного страхування передбачається оплата медичних 
послуг понад програму обов’язкового медичного страхування. Добровільне 
медичне страхування має на меті забезпечити страхувальникові гарантії повної 
або часткової компенсації страховиком додаткових витрат, пов’язаних із 
зверненням до лікувально-профілактичної установи за послугою, яка надається 
згідно з програмою добровільного медичного страхування. 
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ТЕМА 7 

МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ  

71. Загальна характеристика майнового страхування. 

7.2. Організаційна схема та економічний механізм страхування майна. 

  7.3. Особливості страхування фінансово-кредитних ризиків. 

 
7.1. Загальна характеристика майнового страхування  

Страхування майна відноситься до загального (ризикового) страхування. 
Це комплексна галузь, в якій залежно від способу класифікації можна виділити 
різні підгалузі. Для навчальних цілей ця галузь розбита на підгалузі страхування 
майна юридичних осіб, майна фізичних осіб і на страхування фінансово-

кредитних ризиків. Остання відрізняється від двох попередніх тим, що її 
конкретні об'єкти (предмети) не мають натурально-речового, а лише вартісний 
(грошовий) вираз, що зумовлює специфіку їх страхування. 

Майно може страхуватися в обов'язковій і добровільній формах. 

Об'єкти, правила, страхові суми, форми договорів і тарифи для обов'язкових 
видів страхування встановлюються Кабінетом Міністрів України і тому є 
однаковими для усіх страховиків і страхувальників. Загальні умови і порядок 
здійснення Добровільних видів страхування та страхові тарифи для них 
розробляються страховими компаніями самостійно. Конкретні умови 
страхування, зокрема об'єкти, страхові суми, термін дії договорів, застереження, 
винятки та деякі деталі узгоджуються з власником чи користувачем майна 
(страхувальником) 1 відображаються в договорі страхування. Внаслідок цього 
умови добровільного страхування одних і тих же видів майна різними 
страховими компаніями можуть в значній мірі відрізнятися. У ринкових умовах 
більшість видів майнового страхування є добровільними. 

Національне законодавство деяких країн іноді передбачає обов'язкове 
страхування окремих різновидностей майна. Передбачаються слідуючі види 
страхувань: 

1.   авіаційних суден (в складі авіаційного страхування цивільної авіації): 
2.   засобів водного транспорту; 
3. врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень 

державними сільгосппідприємствами, врожаю зернових культур і цукрових 
буряків сільгосппідприємствами усіх форм власності; 

4. майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, 
передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції": 

5. майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу \ 

випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ"; 
6. об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура); 
7 об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура); 
8 тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою від хвороб. 

стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, 
встановленим КМ України; 
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9. ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів 
електроенергії від пошкодження внаслідок стихійних лих та від протиправних 
дій третіх осіб; 

10. предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, пошкодження або 
псування;  

11 . фінансових ризиків неотримання, невчасного отримання та отримання 

не в повній сумі платежів за договорами про іпотечні кредити та платежів за 
іпотечними сертифікатами; 

12. нерухомості, набутої в результаті управління майном; 
13. будівельно-монтажних робіт забудовником. 
Об'єктами майнового страхування є майнові інтереси, котрі не суперечать 

законодавству України і пов'язані з володінням, користуванням і 
розпорядженням майном. Конкретними об'єктами (предметами) майнового 
страхування є нерухоме і рухоме майно – будівлі, споруди, сировина, матеріали, 
незавершене виробництво, готова продукція, транспортні засоби, вантаж і багаж, 
домашнє майно, врожай, а також видані кредити, грошові суми за відвантажену 
продукцію. Найбільш поширеними страховими ризиками є знищення, 
пошкодження або втрата майна внаслідок вогневих ризиків та ризиків стихійних 
явищ, технічних аварій і катастроф та дій третіх осіб. При страхуванні 
фінансово-кредитних ризиків основними ризиками є непогашення кредиту або 
нездійснення грошових розрахунків (не оплата продукції чи послуг). 

Договори страхування майна укладаються на термін від кількох днів до 
одного року. Укладенню договору передує огляд майна, його оцінка і визначення 
ризиковості, а також узгодження страхової суми і страхового тарифу. Страхові 
тарифи переважно встановлюються у відсотках або проміле до страхової суми. 
Страхові платежі Сп визначаються шляхом множення страхового тарифу Ст (у 
відсотках) на страхову суму Сс в гривнях і ділення на 100, тобто за формулою: 

                                 

                                 Сп = (Ст х Сс) : 100,                                                       (1) 

 

Формула 1 є базовою. На практиці для визначення страхового платежу 
застосовується ряд підвищувальних і знижувальних коефіцієнтів. 

Збитки визначаються за кожним знищеним або пошкодженим об'єктом, 
при складних об'єктах – за кожним елементом об'єкта (будівля, споруда, 
обладнання і т.д.). Загальний збиток за договором визначається як сума збитків 
за об'єктами або елементами. 

Основними різновидностями страхування майна є страхування 
нерухомого майна, в тому числі технічних ризиків, страхування транспортних 
засобів, страхування врожаю і тварин в сільгосппідприємствах, а також майна, 
котре належить фізичним особам або котрим вони розпоряджаються. 

При страхуванні майна широко застосовуються специфічні страхові 
прийоми у вигляді різних видів відповідальності і франшиз. 
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7.2 Організаційна схема та економічний механізм 
страхування майна 

Здійснення кожного виду страхування передбачає взаємодію кількох 
механізмів, серед котрих на чільному місці знаходяться організаційний та 
економічний механізми. Під організаційним механізмом розуміються 
взаємозв'язки між учасниками (суб'єктами) страхування, а під економічним - 

послідовність грошових потоків, внаслідок яких формуються страхові резерви та 
здійснюються страхові виплати, утримується страхова компанія, формуються її 
Доходи та утворюються прибутки. Організаційні та економічні механізми 
загального страхування та страхування життя в значній мірі відрізняються між 
собою, що відображає специфіку здійснення цих видів страхувань та виступає 
однією з підстав розмежування загального страхування та страхування життя. 

Організаційна схема майнового страхування переважно двоелементна. 
Суб'єктами страхування є страхувальник (юридична або фізична особа), котрий 
одночасно є застрахованим, і страховик (страхова компанія).  

 У зв'язку з тим, що майнове страхування відноситься до загального 
(ризикового) страхування, його економічний механізм аналогічний механізму 
цього класу страхування. Цей механізм враховує такі особливості ризикового 
страхування: 

1) ризики (знищення, пошкодження або втрата майна, збитки життю і 
здоров'ю – травма, інвалідність, смерть унаслідок нещасного випадку, 
захворювання і надання медичних послуг); 

2)  термін дії договорів страхування не перевищує одного року; 
3) страхові платежі сплачуються переважно одноразово і за відсутності 

страхових випадків страхувальникам не повертаються; 
4) інвестиційний дохід не впливає на величину страхового тарифу і після 

оподаткування повністю належить страховику; 
5) страхові резерви за видами страхування формуються загальною сумою 

без розбивки за окремими договорами; 
6) прибуток страховика може формуватися за рахунок трьох джерел: 

навантаження до тарифу-нетто (прибуток від страхової діяльності), за рахунок 
інвестиційного доходу (прибуток від інвестиційної діяльності) та за рахунок 
тарифу-нетто за невисокої збитковості страхових операцій (додатковий прибуток 
від страхової діяльності). 

Ціна страхової послуги називається "страховим тарифом-брутто" і 
складається з двох частин: тарифу-нетто і навантаження. Тариф-нетто 
призначається для утворення страхових резервів (в ризиковому страхуванні воші 
називаються "технічними резервами"), а навантаження – для утримання 
страхової компанії, сплати деяких податків і утворення прибутку. Згідно з 
призначенням тарифу-нетто і навантаження сплачені страхові платежі 
розділяються на дві частини (потоки): перший призначається для формування 
технічних резервів, за рахунок другого утримується компанія, сплачуються деякі 
податки і формується прибуток від страхової діяльності. Страхові платежі, 
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призначені для формування технічних резервів, використовуються для поточної 
виплати страхового відшкодування, а решта коштів зберігається для 
забезпечення майбутніх виплат. Ця тимчасово не використовувана частина 
коштів переважно інвестується (вкладається) в операції, дозволені страховикам 
законодавчо – в депозити банків, на купівлю акцій, облігацій, і приносить 
додатковий, так званий інвестиційний дохід. Він оподатковується і після 
оподаткування перетворюється в прибуток від інвестиційної діяльності, котрий 
повністю належить страховику. 

Якщо ж страхова компанія не мала значних виплат страхового 
відшкодування і частина технічних резервів не була використана (виплачена), то 
через механізм незароблених і зароблених премій вона перетворюється в 
прибуток страховика. По суті справи, цей прибуток є різновидністю прибутку 
від страхової діяльності, але він утворюється не за рахунок навантаження, а за 
рахунок тарифу-нетто. 

 

7.3. Особливості страхування фінансово-кредитних ризиків 

Це нова підгалузь майнового страхування, котра в Україні розпочали 
розвиватися лише на початку 90-х років минулого століття. Вона має ряд 
особливостей  основні з котрих – відсутність натурально-речової форми 
предметів страхування і специфічні ризики – утруднюють розуміння і розвиток 
операцій. Нетривалий період розвитку страхування фінансово-кредитних ризиків 
не дозволив виробити єдине тлумачення його понять і дати єдину Класифікацію 
його видів. Тому необхідно визначити поняття, розмежувати фінансові і 
кредитні ризики, здійснити класифікацію видів страхувань, а після цього 
пояснити механізм їх здійснення. 

Як видно з назви, в цій підгалузі існує дві групи ризиків – фінансові; 
кредитні. Фінансово-кредитні ризики можна охарактеризувати як сукупність 
імовірних небажаних подій при здійсненні фінансово-кредитних операцій, суть 
котрих полягає в тому, що партнер підприємства чи банку не може виконати 
взятих на себе грошових зобов'язань, а підприємство чи банк не може добитись 
їх виконання засобами, передбаченими договором (контрактом). 

Фінансові і кредитні ризики можна розмежувати за суб'єктом, у котрого 
вони виникають. На цій підставі фінансовими слід вважати ризики, котрі 
виникають у суб'єктів господарювання, переважно у підприємств виробничої 
сфери, в ході розрахунків за поставлену продукцію, виконані роботи або надані 
послуги. До них же варто відносити прямі ризики втрати або зменшення 
прибутку (доходу) внаслідок перерв у виробництві, а також втрати або 
неотримання прибутку (доходу) при інвестиційних операціях. 

Конкретними різновидностями фінансових ризиків можна вважати: 

 ризики неплатежу (невиконання зобов'язань згідно договорів, несплати 
платежів при продажі товарів в кредит та при лізингових операціях)1; 

  неотримання прибутку при інвестиційних операціях; 
 втрати або зменшення прибутку внаслідок непередбачуваних (форс-
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мажорних) обставин. 

Законом України "Про страхування" (редакція 2001 р.) передбачено кілька 
видів страхування фінансових ризиків. До них в першу чергу відноситься власне 
страхування фінансових ризиків, котре на практиці може називатись 
"Страхування фінансових ризиків", "Страхування ризиків неплатежу" або 
"Страхування виконання договірних зобов'язань". За цим видом ризиків 
здійснюється також страхування втрат прибутку внаслідок перерв у 
виробництві, котре переважно реалізується в так званому "пакетному режимі", 
тобто одночасно зі страхуванням майна від вогневих ризиків, ризиків стихійних 
явищ, перерв у подачі енергоносіїв, води та ін. {Можливе також страхування 
інвестицій, тобто доходу (прибутку) від інвестиційних операцій, а також 
страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій (в країнах 
Євросоюзу передбачено надання страховиками прямої або непрямої страхової 
гарантії). Передбачено також страхування судових витрат, котрі можна віднести 
до страхування фінансових ризиків, бо страхування зменшує витрати 
підприємств на судові процеси за рахунок прибутку. 

Під кредитними слід розуміти ризики, котрі виникають у комерційних 
банків при здійсненні ними активних операцій. Найчастіше кредитний ризик 
проявляється у неповерненні позичальником отриманого кредиту і несплати 
відсотків за нього. Класифікація кредитних ризиків в країнах Євросоюзу більш 
деталізована. Вона передбачає ризик загальної неплатоспроможності і ризики 
непогашення окремих видів кредитів – експортного, споживчого, іпотечного, 
сільськогосподарського. 

Законом України "Про страхування" (редакція 2001 року) передбачено один 
вид добровільного страхування кредитних ризиків - страхування кредитів (в 
тому числі відповідальності страхувальника за непогашення кредиту). На 
практиці такі види страхувань називаються "Страхування ризику неповернення 
кредиту" і "Страхування відповідальності позичальника за неповернення 
кредиту".Усі види страхувань фінансово-кредитних ризиків здійснюються тільки 
в добровільній формі. 

При страхуванні фінансово-кредитних ризиків не застосовуються ризики 
знищення або пошкодження майна внаслідок дії вогню, стихійних сил, 
технічних аварій та катастроф і дій третіх осіб. Назви ризиків та страхові суми, 
застосовувані при страхуванні фінансово-кредитних операцій. 

Страхові тарифи встановлюються компаніями в індивідуальному порядку, 
залежать від виду і характеру операції, надійності боржника чи контрагента і 
ряду інших факторів і можуть значно відрізнятися навіть у компаній, котрі 
працюють в одному регіоні. Тарифи за страхування ризиків неплатежів 
коливаються від 3 до 5-6% страхової суми, інвестиційних ризиків – від 1 до 3-

4%, ризику втрати прибутку – від 0,3 до 0,8%, ризику непогашення кредиту – від 
2-3 до 10-15% страхової суми. При страхуванні переважно застосовується 
безумовна франшиза розміром не менше 10%. Виплата відшкодування 
здійснюється із врахуванням системи відповідальності і франшизи. 
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ТЕМА 8 

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
8.1. Поняття про відповідальність та загальна характеристика страхування. 

        8.2. Страхування цивільної відповідальності. 
                    8.3. Страхування професійної відповідальності. 

8.4. Страхування інших видів відповідальності. 
 

8.1. Поняття про відповідальність та загальна 
характеристика страхування 

Відповідальність є широким поняттям, під яким в першу чергу розуміють 
дотримання моральних і майнових, зокрема зобов'язальних норм, а також 
добросовісне виконання громадянських і службових обов'язків. При порушенні 
цих норм і нанесенні іншій особі моральних і матеріальних збитків виникає 
відповідальність за допущене, скоєне чи не виконане, котра передбачає обов'язок 
відшкодувати нанесені збитки. В широкому розумінні розрізняють соціальну, 
моральну і юридичну відповідальність. 

Соціальна відповідальність є загальним поняттям, котре охоплює всі види 
відповідальності в суспільстві. Соціальну відповідальність можна розуміти як 
відповідальність держави за стан і наслідки життєвих умов, безпеки, зайнятості, 
освіченості, вихованості її громадян. 

Моральна відповідальність пов'язана з порушенням моральних норм 
суспільного життя чи життя певної групи людей і найчастіше виражається в 
формі громадського (колективного, групового) осуду дій особи, котра здійснила 
аморальний вчинок. 

В широкому розумінні юридична відповідальність є способом покарання 
особи, котра порушила певні правові норми шляхом застосування санкцій, 
передбачених законом. Залежно від характеру правопорушення розрізняють 
дисциплінарну, адміністративну, кримінальну і цивільну відповідальність. 

Дисциплінарна відповідальність проявляється при порушенні правил 
внутрішнього трудового розпорядку, правил техніки безпеки, невиконанні або 
неякісному виконанні службових обов'язків, ненавмисному пошкодженні майна 
підприємств. За дисциплінарні порушення покаранням є попередження, догана, 
сувора догана, звільнення з роботи. 

Адміністративна відповідальність з'являється при порушенні норм або 
правил, встановлених державними органами влади. Прикладами можуть 
служити порушення правил вуличного руху, торгівлі, забудови території 
своєчасності сплати податків та ін. Покарання у вигляді штрафів, попередження, 
позбавлення певних прав накладають суди, податкові органи, міліція. 

Кримінальна відповідальність виникає внаслідок здійснення злочину. 
Покарання за кримінальні злочини переважно носять вигляд обмеження свободи 
і застосовуються лише судами. 

Цивільна (цивільно-правова) відповідальність є способом примусового 
впливу на порушника громадянських прав шляхом застосування санкцій 
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майнового характеру, спрямованих на відновлення майнового стану потерпілого. 
Ця відповідальність настає в результаті порушення майнових і особистих 
немайнових прав юридичних і фізичних осіб (ненавмисне пошкодження або 
знищення майна, невиконання умов договору, незаконне володіння та ін.) 

Страхування відповідальності народилося в результаті розвитку майнового 
страхування. Як спеціалізований вид страхування воно застосовується в 
морському страхуванні з середини 19 століття, а на наземному транспорті – з 
початку 20 століття. Основним призначенням цього страхування є захист 
майнових інтересів потерпілих сторін, додатковим. У зв'язку з необхідністю 
зобов'язати винну особу відшкодувати нанесені збитки цивільним 
законодавством передбачаються зобов'язальні норми та величини 
відшкодовуваних збитків.  

Новий Цивільний кодекс України встановлює загальне право потерпілої 
особи на відшкодування збитків і визначає види збитків. "Особа, якій завдано 
збитки в результаті порушення  Цивільного права, має право на їх 
відшкодування. Збитками є: 1) витрати, яких особа зазнала у зв'язку зі 
знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або 
мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) 
доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право 
не було порушене (упущена вигода). Збитки відшкодовуються в повному обсязі, 
якщо договором або законом не передбачено відшкодування у більшому або 
меншому обсязі" (стаття 22). 

Згідно із Законом України "Про страхування" об'єктами при страхуванні 
відповідальності є майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням 
страхувальником заподіяних ними збитків фізичній особі або її майну, а також 
збитків заподіяних юридичній особі. Тому найбільш типовими для цього 
страхування є два ризики: 1) нанесення збитків життю і здоров'ю фізичних 
осіб; 2) нанесення майнових збитків юридичним та фізичним особам. 

У цій галузі можна виділити три підгалузі: 
1) страхування відповідальності на транспорті;  
2) страхування професійної відповідальності;  
3) страхування інших видів відповідальності.  
Як критерій (ознаку) для віднесення тих чи інших видів страхування до 

певних підгалузей ми застосовуємо виробничу ознаку, тобто вид діяльності, зі 
здійсненням котрого виникає відповідальність. На цій підставі до підгалузі 
"Страхування відповідальності на транспорті" ми відносимо види страхувань, 
пов'язані з відповідальністю, котра виникла у зв'язку з рухом транспортних 
засобів, перевезенням пасажирів і вантажів, до підгалузі "Страхування 
професійної відповідальності" – види страхувань, пов'язані з виконанням 
професійних обов'язків певними категоріями працівників, а до третьої – "Інші 
види страхування відповідальності" – різновиди страхувань, котрі не ввійшли до 
перших двох. В кожній з трьох підгалузей існують обов'язкові і добровільні види 
страхувань. 
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8.2. Страхування цивільної відповідальності  
 Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

здійснюється з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, 
здоров’ю та/або майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та 
захисту майнових інтересів страхувальників. Уперше цей вид страхування в 
Україні було запроваджено 1 січня 1996 року на підставі Положення про 
порядок і умови проведення обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності власників транспортних засобів, затвердженого постановою 
КМУ від 28.09.1996р № 1175. 

Від 1 квітня 2005 року набув чинності Закон № 1961- IV «Про обов’язкове 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів», прийнятий Верховною Радою України 1 липня 2004 року 
(далі Закон № 1961).  

На сьогодні суб’єктами обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності є страхувальники, страховики (страхові організації), 
Моторне (транспортне) страхове бюро України ( далі МТСБУ) і треті особи – 

юридичні та фізичні особи, яким заподіяна шкода транспортним засобом 
внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. 

Учасники бойових дій, інваліди I групи, які особисто керують 
транспортними засобами, звільняються від обов’язкового страхування цивільно-

правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від 
дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить 
МТСБУ.  

Моторне (транспортне) страхове бюро України – професійне 
об’єднання страхових компаній України, які здійснюють обов’язкове 
страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та 
відшкодовують збитки, спричинені водіями в результаті дорожньо-

транспортної пригоди життю, здоров’ю та майну третіх осіб. 
Об’єктом обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов’язані з 
відшкодуванням особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, 
збитків, заподіяних життю, здоров’ю, майну потерпілих внаслідок експлуатації 
забезпеченого транспортного засобу. 

Довідково: забезпечений транспортний засіб – наземний транспортний 
засіб, зазначений у чинному договорі обов’язкового страхування цивільно-

правової відповідальності, або, залежно від умов договору обов’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності, будь-який наземний 
транспортний засіб, який експлуатується особою, цивільно-правова 
відповідальність якої застрахована, на законних підставах. 

Страховим випадком є подія, внаслідок якої заподіяна шкода третім 
особам під час дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася за участю 
забезпеченого транспортного засобу і внаслідок якої настає цивільно-правова 
відповідальність страхувальника. 
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Договори міжнародного страхування, які діють на території країн – членів 

міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка», 
посвідчуються відповідним уніфікованим сертифікатом «Зелена картка», що 
визнається і діє в цих країнах. 

«Зелена картка» – це страховий поліс цивільної відповідальності 
власників транспортних засобів, що визнається усіма державами міжнародної 
системи «Зелена картка». 

Зараз кількість учасників системи складає 45 країн, із них 6 – 

неєвропейські країни (деякі країни Північної Африки: Марокко, Туніс; Азії: Іран, 
Ірак, Ізраїль, Туреччина). 

 

8.3. Страхування професійної відповідальності 
Страхування професійної відповідальності об’єднує види страхування 

майнових інтересів різних категорій осіб, які при виконанні професійної 
діяльності можуть завдати матеріальних збитків третім особам. 

На відміну від страхування майна або особистого страхування, при 
страхуванні професійної відповідальності настання страхового випадку залежить 
не від зовнішніх чинників (стихії, природних явищ, дії третіх осіб), а від 
кваліфікації особи, яка виконує професійну діяльність. 

Для кожної групи професіоналів, чия відповідальність страхується, 
встановлюється перелік помилкових дій або дається їх трактування. Для 
спеціалістів у галузі будівництва помилки можуть виникнути при складанні 
планів, специфікацій, проектних, пошукових роботах, при розрахунках міцності 
конструкцій, обґрунтуванні економічної ефективності будівництва, в ході 
виготовлення будівельних матеріалів та їх використання, при виконанні 
будівельних робіт. 

Деталізований перелік помилок чи помилкових дій визначається 
андеррайтером і додається до договору страхування. 

 

8.4. Страхування інших видів відповідальності 
До інших видів страхування відповідальності належать ті, котрі не 

ввійшли до переліку страхувань відповідальності на транспорті і професійної 
відповідальності. Перелік інших видів страхувань відповідальності на 
українському страховому ринку наведено нище. 

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів 
господарювання за збитки, які можуть бути заподіяні пожежами та аваріями 
на об'єктах підвищеної небезпеки. 

Організаційна схема цього страхування триелементна. Страхувальниками 
є підприємства, установи та організації підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких 
може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру. 

Обов 'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, 
що мають у власності або іншому законному володінні зброю. 
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Організаційна схема цього страхування триелементна. 

Страхувальниками є громадяни України, котрі володіють, зберігають або 
використовують бойову нарізну вогнепальну, вихолощену та навчальну, 
Иєсучасну стрілецьку, мисливську нарізну та гладкоствольну, спортивну, 
Холодну пневматичну зброю калібру понад 4,5 мм. 

Страховими ризиками є два типові для страхування відповідальності 
Ризики: 1) збитки життю і здоров'ю (смерть потерпілої особи, постійна та 
тимчасова втрата працездатності); 2) майнові збитки (знищення або 
пошкодження майна потерпілої особи). 

Обов'язкове страхування відповідальності власників собак. 

Організаційна схема цього страхування триелементна. Страхувальниками 
повинні бути юридичні або фізичні особи, котрим належать собаки або котрі їх 
доглядають. Допускається укладення договорів страхування юридичними 
особами на користь штатних або позаштатних працівників, які використовують 
для виконання службових обов'язків власних собак. 

Добровільне страхування відповідальності за екологічну забрудненість. 

Метою страхування відповідальності за екологічну забрудненість є 
відшкодування збитків життю і здоров'ю та збитків навколишньому природному 
середовищу внаслідок аварії або аварійного викиду сировини, готової 
[продукції, напівфабрикатів або відходів. Таким чином, це страхування 
передбачає два основних ризики, властивих страхуванню відповідальності. 
Залежно від характеру діяльності підприємства додатково може бути 
застрахована його відповідальність за відшкодування витрат на 
{попереджувальні та захисні роботи, за майновими претензіями щодо 
відшкодування потерпшим особам недоотриманого прибутку або майнових 
втрат, за майновими претензіями щодо очищення забрудненої території та 
іншими позовами. 

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами за 
якість продукції.  

Цей вид страхування призначений для відшкодування збитків, заподіяних 
життю і здоров'ю, а також майнових збитків третіх осіб внаслідок споживання 
ними продукції, виробленої, реалізованої або переданої (отриманої) іншим 
способом від страхувальника.  

Це страхування передбачає два основних ризики – збитки життю і 
здоров'ю та майнові збитки третіх осіб, а також ряд додаткових, пов'язаних з 
відшкодуванням витрат на доробку або додаткову обробку на ліквідацію браку, 
на збирання і розбирання (демонтаж і повторне збирання продукції), 
відшкодування транспортних витрат, витрат третьої сторони внаслідок зупинки 
виробництва, на виявлення небезпечних властивостей продукції та їх своєчасне 
усунення, на інформування споживачів про небезпечні властивості продукції. 
Перелік додаткових ризиків залежить від виду продукції і можливих збитків. 
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ТЕМА 9 

СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ 

9.1. Підприємницькі ризики та необхідність їх страхування. 

      9.2. Страхування інших підприємницьких ризиків. 

 
9.1. Підприємницькі ризики та необхідність їх 

страхування 

Страхування підприємницьких ризиків охоплює всю підприємницьку 
діяльність страхувальника, яка пов'язана з вкладенням грошових та інших 
ресурсів у виробництво, виконанням робіт або наданням послуг і на цій основі 
отриманням доходу. Відповідальність страховика полягає у відшкодуванні 
страхувальнику втрат, що виникли внаслідок непередбачених несподіваних умов 
у здійсненні підприємницької діяльності. З урахуванням різних аспектів можна 
навести таку класифікацію підприємницьких ризиків (рис. 5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тривалість 
дії 

Ознаки класифікації Види підприємницьких ризиків 

Повязані з діяльністю підприємця (зміна 
законодавства, політики, соціального стану) 

 Сфера 
виникнення 

Рівень 
наслідків 

Внутрішн
і 

Постійні 

Короткочасні 

Джерелом є підприємницька діяльність (розробка, 
виробництво та реалізація продукції інвестиції, 
помилки керівництва та персоналу, зловживання 
умов договору) 

Загрожують підприємцю у певній географічній 
зоні й у конкретній галузі економіки (ризики 
неплатежів у районах з депресивною 
економікою) 

Діють у період часу, менший за виробни-чий 
цикл (ризики при транспортуванні продукції чи 
сировини) 

Катастрофічні 

Допустимі 

Критичні 
Загрожують втратою частини чи всього прибутку 

Загрожують втратою прибутку та частини доходу 

Виникають у результаті гри на курсових і 
цінових різницях 

Виникають у результаті дії несприятли-вих 
факторів (стихійних лих,техногенних і 
антропогенних катастроф, аварій, нещасних 
випадків) і приводять до втрат 

Статистичні(
прості) 

Причина 
виникнення 

Спекулятивні 
(динамічні) 

Загрожують втратою бізнесу та банкрутством 
підприємця 

Зовнішні 
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Рисунок 5. Класифікація підприємницьких ризиків 

У процесі здійснення підприємницької діяльності підприємець може 
зазнавати втрат через ушкодження або знищення засобів виробництва, 
невиконання контрагентами умов договорів, зниження заздалегідь обумовленого 
рівня рентабельності. 

Разом із цим, найбільший вплив на підприємницьку діяльність мають 
слідуючі види ризиків. 

 

9.2. Страхування інших підприємницьких ризиків  
Політичні ризики – це можливість виникнення збитків чи скорочення 

розмірів прибутку, які є наслідком державної політики. їх можна умовно 
поділити на ризики: націоналізації й експропріації без відповідної компенсації, 
розірвання контракту через дії влади країни, де знаходиться компанія-

контрагент, військових дій тощо. Своєю чергою, політичні ризики можуть бути 
національними, регіональними та глобальними. 

Технічні ризики визначаються особливостями організації виробництва; 
наявністю превентивних заходів (регулярної профілактики обладнання, заходів 
безпеки); можливостями та періодичністю проведення ремонту обладнання. 
Вони належать до групи внутрішніх ризиків, оскільки їх виникнення залежить 
від діяльності самого підприємства. 

Прибуткова підприємницька діяльність передбачає постійне оновлення 
основних активів, упровадження нових технологій, заміну традиційних 
матеріалів новими, освоєння нової техніки тощо, що може спричинити 
техногенні катастрофи, і, відповідно, виникнення технічних ризиків. Іншими 
словами, неможливо вистояти в конкурентній боротьбі без пошуків 
невикористаних резервів підвищення ефективності виробництва, а значить, без 
розумного ризику й вірогідних втрат. Страхування від них може стати 
важливою підтримкою підприємців в освоєнні досягнень науково-технічного 
прогресу. 

На практиці розроблені комплексні страхові поліси, які передбачають 
одночасне страхування майна і втрат підприємницьких ризиків щодо науково-

дослідних і конструкторських робіт. 
Виробничі ризики пов'язані з проблемами неадекватного використання 

сировини, матеріалів, зростання собівартості продукції, збільшення втрат 
робочого часу, використання нових методів виробництва, що призводять до 
фінансових втрат (майнових збитків). 

Комерційні ризики – це ризики, які виникають у процесі реалізації 
товарів і послуг, вироблених чи закуплених підприємством, їх відвантаження, 
транспортування та прийому покупцем. Вони можуть бути пов'язані з 
платоспроможністю покупця або форс-мажорними обставинами. 

Загалом за допомогою страхування підприємницьких ризиків 
створюються певні фінансові гарантії стабільності й прибутковості 
виробництва на випадок настання різних несприятливих ситуацій через 
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непередбачуваний ринковий механізм. Страхування є не тільки способом 
захисту підприємства від руйнівних стихійних лих, а й засобом подолання 
несприятливих періодів в економічній ринковій кон'юнктурі. 

Особливістю страхування підприємницьких ризиків є те, що це – 

комбінаторне страхування, яке може приєднуватись до багатьох базових видів 
майнового страхування і страхування відповідальності. 

Страхування підприємницьких ризиків поділяють на: 

 страхування комерційних ризиків, пов'язаних із перервами в 
технологічному процесі, господарській діяльності, з невиконанням договірних 
зобов'язань тощо; 

 страхування фінансових ризиків – страхування «депозитів» інвестицій, 
біржових ризиків, валютних ризиків тощо. 

Страхування вказаних ризиків – одне з найбільш складних як на стадії 
укладання договору, так і впродовж усього періоду його дії. В економічній 
літературі тлумачення понять "комерційного" та "фінансового" ризиків не е 
однозначним.  

З розширенням спектру ринкових відносин і конкуренції буде 
посилюватись потреба страхового захисту підприємницьких структур 
унаслідок необхідності зміцнення фінансового стану страхувальників. 

Найпоширенішим і навіть традиційним у закордонній практиці видом 
страхування підприємницьких ризиків є страхування майна промислових 
підприємств від вогню та інших небезпек. Страхування від вогню полягає у 
відшкодуванні збитків від раптових і непередбачуваних випадків пожежі або 
вибуху, а також деяких інших супутніх явищ. 

Серед різноманітних ризиків, які супроводжують підприємницьку 
діяльність, основне місце відводиться страхуванню фінансових ризиків. 

Під фінансовим ризиком розуміють ризик, який випливає з фінансових 
угод або фінансової діяльності, коли як товари виступають валюта, цінні 
папери, грошові кошти. Фінансовий ризик охоплює такі основні види ризиків: 
 валютний; 
 кредитний; 
 інвестиційний. 

Валютний ризик – це ймовірність фінансових втрат унаслідок зміни 
курсу валют, яка може виникнути в період між укладанням контракту та 
фактичним проведенням розрахунків за ним. Розрізняють: 

 валютні ризики імпортера; 
 валютні ризики експортера. 

Кредитний ризик пов'язаний з можливістю невиконання підприємством 
своїх фінансових зобов'язань перед інвестором у разі використання кредиту. 
Кредитний ризик виникає у відносинах з кредиторами, контрагентами, 
постачальниками, посередниками, акціонерами тощо. 

Інвестиційний ризик пов'язаний із специфікою вкладення підприємцем 
грошових коштів у різноманітні проекти. 
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Страхування фінансових ризиків полягає у тому, щоб відшкодувати 
можливі втрати на випадок, коли через певний період застраховані угоди не 
дадуть очікуваної віддачі. Страхове відшкодування в такому разі встановлюється 
в обсязі різниці між страховою сумою та одержаним прибутком від 
застрахованої комерційної діяльності. 

До страхування фінансових ризиків відносять: 
 страхування недоотримання (втрат) прибутку (доходу); 
 страхування на випадок зниження обумовленого рівня рентабельності; 
 страхування ризику засновника; 
 страхування біржових ризиків; 
 страхування валютних ризиків. 
Страхування фінансових, як і комерційних, ризиків передбачає деякі 

обов'язкові умови щодо укладання договорів. Страхувальнику належить мати 
дозвіл, ліцензію або патент на ведення комерційної діяльності та інші необхідні 
документи. У своїй письмовій заяві він повинен інформувати страхову організацію 
про передбачувані операції, очікувані витрати та доходи, підписані контракти й 
інші обставини, які дозволяють страховику оцінити ступінь ризику. 

Отже, страхування від втрат прибутку передбачає виплату відшкодування, яке 
замінює для страхувальника суб'єкта регулярне надходження грошових коштів, 
необхідних для фінансування підприємницької діяльності, зберігання фінансової 
рівноваги на такому рівні, яка була б досягнута при ненастанні страхових випадків. 
 

ТЕМА 10 

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ І СПІВСТРАХУВАННЯ 

10.1. Сутність перестрахування та його класифікація. 

      10.2. Порядок здійснення перестрахувальних операцій. 

             10.3. Сутність співстрахування і порядок його здійснення. 

 

10.1. Сутність перестрахування та його класифікація 

Перестрахування – це особлива підсистема страхового ринку, що 
забезпечує фінансову стійкість страхових компаній шляхом перерозподілу 
страхових ризиків.. 

Перестрахування є одним з методів зменшення і розподілу страхового 
ризику. Беручи на себе ризик, страховик не завжди має можливість виплатити 
можливі стра хові збитки. В цьому випадку вона звертається за допомогою до 
іншого страховика (або спеціалізованого перестраховика), пропонуючи розподілити 
ризик.  

Перестрахування виражає систему відносин, згідно з якою страховик, 
приймаючи на страхування ризики, з врахуванням своїх фінансових мож ливостей, 
частину відповідальності передає на погоджених умовах іншим страховикам. Цим 
переслідується мета створення збалансованого страхового портфеля, забезпечення 
фінансової стійкості страховика. 

В основі перестрахування лежить договір, згідно з яким одна сторона –
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страховик передає повністю чи частково страховий ризик (групу страхових ризиків 
певного виду), іншій стороні – перестраховику. 

Страховика, що передає ризик, називають цедентом (прямим страховиком, 
перестрахувальником), а страховика, який його приймає – цесіонарієм (цесіонером, 
перестраховиком). Він, у свою чергу, бере зобов’язання відшкодувати страховику 
відпо відну частину виплаченого страхового відшкодування (рис. 6). 

                        SP                                              SP 

 

 

                          O                                                O 

Рисунок 6. Суб'єкти перестрахування 

 

Процес передачі ризику у перестрахування називається 
перестрахувальною цесією. Частина ризику, що залишається у прямого 

страховика (цедента) називається його власним утриманням. Прийнявши на 
перестрахування ризик, перестраховик може частково передати його іншому 
страховику (перестраховику). У цьому випадку цесіонер виступає в ролі цедента, 
який називається ретроцедентом. Компанію, яка прийняла ризик від 
ретроцедента, називають ретроцесіонером. 

Основною функцією перестрахування є вторинний перерозподіл ризику, 
зміст якої полягає в тому, що страховик може дати страхувальнику тільки таку 
гарантію, що відповідає його фінансовим можливостям. 

Крім основної, існують додаткові функції, зміст яких полягає в тому, що 
перестрахування: 

 дає змогу брати на страхування дуже дорогі та унікальні ризики; 
 сприяє запровадженню нових видів страхування; 
 створює умови для формування збалансованого страхового портфеля. 

 забезпечує фінансову стійкість та рентабельність страхових операцій. 

Перерозподіл ризику зможе здійснюватися між страховиками різних 
країн. При цьому, розрізняють активне і пасивне перестрахування. 

Активне перестрахування – прийняття іноземних ризиків у пере-

страхування вітчизняними компаніями. 
Пасивне перестрахування – передача ризиків вітчизняних страховиків 

іноземним перестраховикам. 
Перестрахування класифікується 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); 
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5) видами договорів (формами здійснення) – на пропорційне (квотні 
договори, договори ексцеденту суми і квотно-ексцедентні договори) і 
непропорційне (договори ексцеденту збитку і ексцеденту збитковості). 

Перестрахувальні операції можуть здійснюватися як між страховиками, 
так і між страховиками і спеціалізованими перестрахувальними компаніями 
(професійними перестраховиками). 

 

 10.2. Порядок здійснення перестрахувальних операцій 

При здійсненні перестрахувальних операцій використовуються такі 
документи: 

1) договори перестрахування. Діляться на загальні, в котрих визначаються 
загальні умови і порядок перестрахувальних операцій (форма перестрахування, 
тип договору, розмір комісії та ін.) і об'єктні, в котрих вказуються об'єкти 
перестрахування, страхові суми, види ризиків, терміни дії, перестрахувальні 
премії та інші умови; 

2) перестрахувальна пропозиція (сліп), котра служить для передачі 
інформації про можливий об'єкт перестрахування  

3) перестрахувальна ковер-нота, котра   застосовується як тимчасова або 
постійна форма договору перестрахування в факультативному перестрахуванні. 
Якщо сторони не укладають об'єктні договори перестрахування, ковер-нота діє 
як форма договору на весь період перестрахування  

4) реєстри договорів (бордеро договорів) – переліки страхових договорів, 
переданих в перестрахування, з вказанням обсягів відповідальності і величин 
перестрахувальних премій  

5) реєстри збитків (бордеро збитків) – перелік перестрахованих 
договорів, за котрими були збитки, з вказанням обсягів збитків, котрі повинні 
бути відшкодовані перестраховиком. Обидві різновидності реєстрів переважно 
застосовуються при квотному облігаторному перестрахуванні. При 
факультативному перестрахуванні пересилаються копії актів про страхові 
випадки, копії платіжних документів про здійснену виплату і документів, котрі 
підтверджують страховий випадок. 

При масових видах страхування (страхування цивільної відповідальності, 
автокаско, страхування життя, страхування від нещасних випадків) переважно 
застосовується квотне облігаторне перестрахування. При страхуванні великих 
майнових і фінансових ризиків найчастіше застосовується факультативне 
перестрахування. Зрідка для таких ризиків застосовується факультативно-

облігаторне перестрахування або непропорційне перестрахування за надлишком 
суми. При страхуванні загальних результатів діяльності страховика 
застосовується непропорційне перестрахування за надлишком збитковості. 

Після вибору форми перестрахувальної операції відбувається укладення 
загального договору перестрахування або об'єктного договору. Загальні договори 
укладаються переважно на один рік, об'єктні – на час дії договору страхування, а 
при масових видах страхування – теж на рік. Після кожного року умови 
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договорів можуть уточнятися на підставі фактичних показників. 
Найбільш трудомістким є факультативне перестрахування, котре вимагає 

значних затрат часу на погодження обсягів і умов операцій.  
10.3. Сутність співстрахування і порядок його здійснення 

Співстрахування є нескладною операцією і тому історично воно виникло 
раніше перестрахування. 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. Ним передбачається єдиний тариф для усіх співстраховиків. 
Кожен з них бере на свою відповідальність частину страхової суми, отримує 
відповідну їй частку страхової премії і в такій же частці виплачує страхове 
відшкодування. Кожен з учасників співстрахувальної операції несе 
відповідальність перед страхувальником і безпосередньо йому виплачує страхове 
відшкодування. Таким чином, за суттю співстрахування є пропорційним 
страхуванням одного об'єкта кількома страховиками. 

Механізм співстрахування полягає в пошуку страхових компаньйонів для 
спільної відповідальності. Таких компаній може бути двічи більше за лежно від 
розміру ризику і від частки власної участі страховиків. При цьому всі страховики 
ділять страхову суму між собою і пропорційно її часткам отримують страхові 
премії. В такій же пропорції вони відшкодовують збитки, що настали у 
страхувальника. Відповідальність за виконанням такого договору несе одна зі 
страхових компаній, але вона не відшкодовує частки інших у випадку їх 
неплатоспроможності. Співстрахування не набуло таких розмірів і масштабів як 

перестрахування, через незацікавленість у ньому страхувальника, який часто не 
має повної інформації про співстраховиків. 

 

ТЕМА 11 

ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ПРИБУТОК СТРАХОВИКА  
11.1. Характеристика доходів і видатків страхових компаній. 

         11.2. Прибуток страхової компанії, його визначення та використання. 

11.3. Оподаткування страхових компаній. 

11.1. Характеристика доходів і видатків страхових компаній 

Для страховика характерним є подвійний характер його діяльності, що 
полягає у проведенні ним страхування та у виконанні ролі активного інвестора. З 
огляду на це, доходи страховика поділяються на такі види: 

 доходи від страхової діяльності; 
 доходи від інвестиційної діяльності й розміщення тимчасово вільних 

коштів; 
 доходи від проведення інших операцій. 

Доходи від страхової діяльності – це первинні доходи страховика, до 

яких відносяться всі надходження на його користь, пов’язані з проведенням 

страхування і перестрахування (рис. 7). 
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Другу групу доходів страховика складають доходи від інвестиційної 
діяльності, які є вторинними доходами. Залучивши у своє розпорядження 
страхові премії та отримавши доходи від страхової діяльності, страховик 
протягом пев ного часу може розпоряджатися цими коштами, інвестуючи їх. При 
цьому, обмеження в інвестуванні й розміщенні тимчасово вільних коштів 
поширюються на кошти страхових резервів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Складові доходів страховика від страхової діяльності 
 

Складові доходів страховика від інвестиційної діяльності представлені на 
рисунку 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Складові доходів страховика від інвестиційної діяльності 
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Інші доходи страховика аналогічні доходам інших суб’єктів 
підприємницької діяльності і не мають особливостей, пов’язаних зі специфікою 
страхування. До них належать: 

 доходи від здавання майна в оренду; 
 доходи у вигляді позитивного результату перерахунку іноземної валюти 

порівняно з її балансовою вартістю на кінець звітного пе ріоду; 
 доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги й безоплатно 

наданих товарів (послуг);  
 доходи від індексації та передачі (продажу, обл іку й інших видів 

відчуження) основних фондів і нематеріальних активів; 
 доходи від врегулювання безнадійної заборгованості; 
 доходи від реалізації прав регресивної вимоги страховика до 

страхувальника або іншої особи, відповідальної за заподіяний збиток; 

 доходи від надання консультаційних послуг; штрафи, пені; 
До витрат страховика від страхової діяльності відносить: 

1) виплати страхових сум та страхових відшкодувань; 
2) відрахування в централізовані страхові резервні фонди; 
3) відрахування в технічні резерви, інші, ніж резерв незароблених премій; 
4) витрати на ведення страхової справи; 
5) інші витрати, що включаються до собівартості страхових послуг (рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Складові витрат страховика на проведення страхової діяльності 
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Крім витрат від проведення страхової діяльності страховик має витрати, 
пов’язані із забезпечен ням процесу інвестування і розміщення тимчасово 
вільних коштів, тобто витрати, пов’язані з управлінням своїми активами.  Такі 
вит рати, зазвичай, є не значними і складаються з оплати послуг фінансово-

кредитних установ. 
 

11.2. Прибуток страхової компанії, його визначення та 
використання 

Усі види витрат страхова компанія враховує при виз наченні фінансових 
результатів своєї діяльності, найважливішим з яких є прибуток. 

Загальним показником діяльності страховика є його валовий прибуток, що 
складається з: 

 прибутку від страхової діяльності; 
 прибутку від інвестування та розміщення тимчасово вільних коштів; 

 прибутку від інших операцій. 
Прибуток від страхової діяльності в компаніях з ризикового страхування 

визначається 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. Розглянемо ці етапи детально. 

Перший етап. Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну 
дату встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових платежів, які 
не можуть бути меншими, ніж 80 відсотків загальної суми надходжень страхових 
платежів з відповідних видів страхування у кожному місяці з попередніх дев'яти 
місяців (розрахунковий період) і обчислюється в такому порядку: 

•  частки надходжень сум страхових платежів за перші три місяці 
розрахункового періоду множаться на одну четверту; 

•  частки надходжень сум страхових платежів за наступні три місяці 
розрахункового періоду множаться на одну другу; 

•  частки надходжень сум страхових платежів за останні три місяці 
розрахункового періоду множаться на три четвертих; 

•  одержані добутки додаються. 
Отримана сума дає резерв незаробленої премії на певну дату. 
Механізм "заробляння" премій базується на поступовому переході від 

резерву незароблених премій до прибутку на тій підставі, що якщо договір 
страхування триває один рік, то наприкінці першого кварталу "заробленою" 
можна вважати 1/4 отриманих платежів, наприкінці другого – 2/4 і т.д. 

Розрахунок відбувається за принципом "пересувних кварталів". Ці 
квартали переважно не співпадають з календарними, а утворюються з трьох 
місяців розрахункового періоду, котрий завжди нараховує 9 місяців  
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Другий етап. Зароблені страхові премії визначаються збільшенням суми 
отриманих страхових премій на початок звітного періоду на суму незароблених 
страхових премій на кінець звітного періоду. До суми отриманих страхових 
премій не включається сума платежів, сплачених перестрахувальникам у 
звітному періоді. Резерви незароблених премій на початок періоду зменшуються 
на частку перестраховиків в них, а резерви незароблених премій на кінець 
періоду збільшуються на частку перестраховиків. З допомогою формули цю 
операцію можна відобразити так:  

        ЗП = (РНПпоч – ЧП) + (СП – ПП) – (РНПкін – ЧП),                          (2) 

де РНП поч. – резерв незаробленої премії на початок звітного періоду; СП – 

страхові премії, отримані у звітному періоді; ПП – страхові премії, сплачені 
перестраховикам; РНПкін. – резерв незаробленої премії на кінець звітного 
періоду. ЧП – частка перестраховиків на початок і кінець періоду.  

Третій етап. Доходи від страхової діяльності ДСД визначаються як сума: 
1) зароблених страхових премій ЗП; 2) комісійної винагороди за перестрахування 
КВП; 3) страхових відшкодувань і страхових сум, сплачених перестраховиками 
СВП; 4) повернутих сум технічних резервів інших, ніж резерв незароблених 
премій ПСГР. Формулою цю операцію можна зобразити так: 

                          ДСД=ЗП+КВП + СВП+ПСГР,                                         (3) 

Четвертий етап. Витрати страховика ВС визначаються як сума: 1) виплат 
страхових сум та страхових відшкодувань ВССВ; 2) відрахувань в централізовані 
страхові резервні фонди ВЦСРФ; 3) відрахувань в технічні резерви інші, ніж 
резерв незароблених премій ВТР; 4) витрат на здійснення страхування, котрі 
відносяться на собівартість ВСС. Формулою це можна зобразити так: 

                       ВС =ВССВ + ВЦСРФ + ВТР +ВСС,                                (4) 

 

П'ятий етап. Прибуток або збиток від страхової діяльності П(3) 
визначається як різниця між доходами від страхової діяльності ДСД та 
витратами страховика ВС. Формула визначення прибутку або збитку має такий 
вигляд: 

                               П(3) = ДСД – ВС,                                                    (5) 

Зрозумілим є те, що коли витрати страховика менші від доходів, то 
утворюється прибуток, а коли витрати більші від доходів – збиток. 

Інвестиційний дохід визначається як сума доходів від операцій віднесених 
до інвестиційних, а прибуток від інших видів діяльності – як перевищення 
доходів від цієї діяльності над валовими витратами від неї. 

Визначення прибутку від страхової діяльності відбувається щоквартально 
наростаючим підсумком з початку року на підставі заповнення спеціалізованої 
форми "Звіт про доходи і витрати страховика", яка представляється в орган 
нагляду за страховою діяльністю. 

Прибуток в компаніях зі страхування життя визначається в дещо іншому 
порядку. У зв'язку з відсутністю для таких компаній спеціалізованої форми 
звітності вони для визначення величини прибутку використовують загальний 
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"Звіт про фінансові результати" (форма 2), в яку згідно рекомендації органу 
нагляду за страховою діяльністю введено додатковий показник "Відрахування у 
страхові резерви зі страхування життя". 

Напрями і пропорції розподілу прибутків залежать від потреб страхових 
компаній та їх дивідендної політики. Можливі напрями і пропорції цього 
розподілу такі: 

1) утворення резервного фонду (в страхуванні він називається "вільні 
резерви") – щорічні відрахування повинні становити не менше 5% прибутку, а 
його максимальний розмір – 25% статутного фонду; 

2) на виплату дивідендів переважно спрямовується від 20-30 до 50-70 

відсотків прибутку; 
3) на розвиток страхової компанії і стимулювання її колективу – від 15 до 

40 відсотків; 
4) частину прибутку (приблизно 10%) майже завжди залишають нерозпо-

діленою для авансових витрат на розвиток компанії та стимулювання її 
колективу 

11.3. Оподаткування страхових компаній 

Страхові компанії сплачують ті ж податки і обов'язкові платежі, що і інші 
господарські суб'єкти. З 2000 року вони сплачують такі податки: 

1. Податок з власників транспортних засобів. 
2. Комунальний податок. 
3. Земельний податок (плата за землю). 
4. Податок з прибутку. 
Перші три податки сплачуються страховиками на загальних підставах 

згідно з діючими нормативними актами. 
Сплата податку з прибутку страховими компаніями відбувається на 

підставі Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" і в значній 
мірі відрізняється від оподаткування прибутку промислових, транспортних, 
торгових та інших підприємств. Специфіка сплати в тому, що податок 
сплачується окремо з доходів від трьох видів діяльності страхових компаній –
страхової, інвестиційної та інших видів діяльності, а порядок оподаткування 
компаній із загального (ризикового) страхування та страхування життя в значній 
мірі відрізняються. 

Компанії, які займаються ризиковим страхуванням, сплачують податок з 
прибутку в такому порядку: 

1)  з доходів від страхової діяльності – в розмірі 3 відсотків від валового 
доходу, визначеного як різниця між надходженням платежів за звітний період і 
величиною платежів, переданих в перестрахування; 

2) з доходів від інвестиційної діяльності – за ставкою 25 відсотків від 
величини інвестиційного доходу, зменшеного на витрати, пов'язані з його 
утворенням; 

3) з доходів від інших видів діяльності – за ставкою 25 відсотків від 
величини прибутку, отриманого від цих операцій з інших видів діяльності. 
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Компанії, які займаються страхуванням життя, сплачують податок з 
прибутку в такому порядку: 

1) з доходів від страхової діяльності за договорами страхування, 
укладеними на термін до 10 років – в розмірі 3 відсотків валового доходу, 
визначеного як різниця між загальним надходженням платежів за цими 
договорами і преміями, переданими в перестрахування; 

2) доходи за договорами довгострокового страхування, до яких 
відносяться договори на термін 10 років і більше, при яких страхові внески 
сплачуються не менше 5 років, передбачається страхова виплата при дожитті до 
закінчення дії договору або віку, визначеного договором і не можуть 
передбачатися інші виплати протягом перших 10 років їх дії, крім пов'язаних зі 
смертю, нещасним випадком чи хворобою застрахованої особи, що призвели до 
встановлення інвалідності І групи, не оподатковуються1. Якщо ж договір 
страхування життя був укладений на термін 10 років і більше, але припинив дію 
до закінчення 10 років, то з доходів за ним (суми страхових внесків) податок 
сплачується в розмірі 3 відсотків; 

3) договори страхування життя, укладені на термін 10 років і більше, але 
на інших умовах, ніж викладені у п. 2, оподатковуються за ставкою 3 відсотки, 
тобто у загальному порядку; 

4)  доходи від інвестиційної діяльності за ставкою 25 відсотків 
оподатковуються лише в тій частині, яка залишається у розпорядженні 
страховика (15 відсотків доходу від інвестування страхових резервів та 100 
відсотків від інвестування власних коштів); 

5)  прибуток від інших видів діяльності оподатковується за ставкою 30 
відсотків. Податки сплачуються щоквартально на підставі "Декларації про 
доходи страховиків". 

Страхові компанії не сплачують податок на додану вартість, бо страхові 
операції ними не обкладаються. Проте при здійсненні інших видів діяльності, 
зокрема при передачі майна в оренду, цей податок сплачується на загальних 
підставах. 

 

ТЕМА 12 

ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВИХ  КОМПАНІЙ 

 

12.1. Поняття фінансової стійкості страховика. 

12.2. Умови забезпечення платоспроможності страховика. 

 

12.1. Поняття фінансової стійкості страховика 

 

Фінансову стійкість страховика, зазвичай, оцінюють за низкою 

показників, граничні величини яких законодавчо встановлені окремо для 
компаній зі страхування життя та ризикового страху вання.  
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Під фінансовою стійкістю страховика розуміють постійну 
збалансованість, або перевищення його до ходів над витратами. Фактори, що 
забезпечують фінансову стійкість страхової компанії представлені на рис. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Фактори забезпечення фінансової стійкості страховика 

 

Страховик, як суб’єкт підприємницької діяльності, повинен забезпечити 
собі страховий захист у формі страхового фонду. Фінансові ресурси, а саме: 
статутний фонд, гарантійний фонд, вільні та страхові резерви, складають 
страховий фонд страховика, що забезпечує фінансову надійність страхових 
операцій (рис.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Структура страхового фонду страховика 

 

Вимоги щодо мінімального розміру статутного фон ду страховика є 
законодавчо встановленими, оскільки його кошти є засобом для виконання 
зобов’язань перед страхувальниками при сформованих в недостатньому обсязі 
страхових резервах. Закон України «Про страхування» визначає поняття 
«гарантійний фонд», до якого належать додатковий та резервний капітал, що 
створюються за рахунок прибутку страховика, а також сума нерозподіленого 
прибутку. За рахунок не розподіленого прибутку страховики можуть створювати 
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вільні резерви для покриття непередбачуваних витрат за рахунок власних 
коштів. Вільні резерви – це частина власних коштів страховика, зарезервована з 
метою додаткового забезпечення його платоспроможності. 

Усі джерела коштів страховика поділяються на залучені та власні (рис. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12.Джерела коштів страховика 
 

Основним джерелом фінансових ресурсів страховика є залучені кошти – 

обсяг страхових премій за договорами страхування (страховий фонд), рух і 
розподіл якого зумовлений специфікою страхування та особливостями 
діяльності страховика як суб’єкта господарювання. Отже, до ознак фінансової 
стійкості страхової компанії доцільно віднести наступні складові: наявність 
достатніх фінансових ресурсів для розвитку страховика як суб’єкта ринку і його 
платоспроможність. 

 

12.2. Умови забезпечення платоспроможності страховика 

Платоспроможність страхової компанії – це можливість вчасно і в 
повному обсязі відповідати за своїми зобов’язаннями, здатність у будь-який час 
виконувати зобов’язання перед страхувальниками. Платоспроможність 

страховика означає, що вартість його активів перевищує вартість його 
зобов’язань або дорівнює їй. Обсяг і структура активів – основний індикатор 
фінансового здоров’я і платоспроможності страхової компанії – це кошти 
страховика, які інвестовані у цінні папери, нерухомість, рахунки і депозити у 
банках. Їхнім джерелом є пасиви – статутний і резервний капітал, технічні 
резерви, прибуток. Отже, платоспроможність – це основний показник 
діяльності страховика для страхувальника, оскільки укладаючи договір 
страхування, він розраховує на отримання страхового відшкодування в разі 
понесення збитків, викликаних страховим випадком.  

Платоспроможність страховика залежить від достатності розміру 
сформованих страхових резервів. Але зважаючи на нерівномірність розподілу 
страхових випадків у часі, активи страховика повинні враховувати вільні від 

будь-яких зобов’язань кошти, достатні для виконання зобов’язань за позовами у 
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випадку недостатності коштів страхових резервів. Ця частина власних коштів 
має назву маржі платоспроможності і визначається як частина активів 
страховика, не зв’язана з будь-якими його зобов’язаннями. 

. 

Гарантом платоспроможності страховиків є відповідні зобов’язанням 
страхові резерви і власний капітал. Формування зобов’язань страховика суттєво 
відрізняється від аналогічного процесу, що здійснюється іншими суб’єктами 
господарювання. Страховик закріплює договором і виражає страховою сумою 
зобов’язання перед кожним страхувальником. Але враховуючи імовірнісний 
характер настання страхових випадків, сукупні зобов’язання страховика 
визначаються тією частиною страхових премій, що призначені для виплат 
(нетто-премії). Кількість премій і страхових зобов’язань страховика визначається 
структурою та величиною страхового тарифу, який є основним елементом 
платоспроможності страховика. 

Страховий тариф дає можливість сформувати страховий фонд у достатніх 
розмірах і забезпечити прибуток, який буде прямо збільшувати власні кошти 
страховика шляхом збільшення статутного капіталу чи інших фондів, що 
створюються з прибутку в процесі його розподілу, або шляхом залучення коштів 
юридичних і фізичних осіб, які зацікавлені в отриманні доходу на вкладений 
капітал. Регулювання тарифних ставок – один із основних чинників забезпечення 
платоспроможності страховика. 

Важливим компонентом фінансової стійкості страхових компаній є 
ступінь їх ліквідності, зниження якого – перша ознака погіршення фінансової 
стабільності і в подальшому може призвести до неплатоспроможності 
страховика. 

Фінансова стійкість страховика багато в чому визначається 

диверсифікацією страхового й  інвестиційного портфелів. 
Забезпечення платоспроможності страховиків контролюється Законом 

України «Про страхування», який зобов’язує їх дотримуватись таких умов: 
 наявності сплаченого статутного фонду та наявності гарантійного фонду; 
 створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових 

сум і страхових відшкодувань; 
 перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим 

нормативним запасом платоспроможності. 
 

ТЕМА 13 

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ І ПЛАНУВАННЯ У СТРАХУВАННІ 
13.1. Міжнародні договори в галузі охорони та захисту комерційної таємниці. 
13.2. Законодавство іноземних країн стосовно захисту комерційної таємниці 

 

13.1. Основні напрямки фінансової стратегії і планування в 
страхуванні. Формування страхового портфеля 
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Фінансова стратегія страховика охоплює визначся перспективних 
напрямів його діяльності з урахуванням їх прибутковості. 

Від обґрунтовано спланованої моделі діяльності страховика залежать 
фінансова стійкість і прибутковість страхової компанії.  

Фінансова стратегія і фінансове планування охоплюють такі важливі 
напрями: 

 Планування асортименту страхових послуг і формування страхового 
портфелю; 

 Розробку найкращої інвестиційної стратегії, тобто розміщення 
тимчасово вільних грошових коштів грошовика; 

 Оцінку та прогнозування поточного фінансового стану страховика; 
 Планування поточної  діяльності страховика і складання бізнес-плану; 
 План-прогноз розширення діяльності страхової компанії. 

Фінансова стратегія охоплює планування асортименту страхових послуг та 
формування страхового портфеля. 

Під страховим портфелем зазвичай розуміють сукупність страхових внесків, 
прийнятих страховиком від страхувальників, яка характеризує загальний обсяг 
його діяльності. Він характеризується:  

 По-перше, кількістю чинних страхових договорів; 
 По-друге, числом застрахованих об’єктів; 
 По-третє, розміром сукупної страхової суми. 

За обсягом страхового портфеля розраховується такий показник як рівень 
охоплення страхового поля (під страховим полем розуміють максимальну 
кількість об’єктів, що можуть бути охоплені тим, що чи іншим видом 
страхування). Він визначається як відношення фактично застрахованих об’єктів 
до  їх можливої кількості, тобто відношення страхового портфеля до страхового 
поля, виражене у %. Даний показник дає можливість спрогнозувати перспективи 
розвиту окремих видів страхування на кожному окремому сегменті. 

При формуванні страхового портфеля використовуються такі основні 
принципи: 

 Динамічність, що характеризує співвідношення між договорами, дія яких 
вже закінчується, і новими договорами, що укладаються; 

 Однорідність, що дає можливість формувати страховий портфель з 
великої кількості приблизно однакових за розміром ризиків. Недотримання цієї 
умови може стати причиною того, що настання навіть одного страхового 
випадку (значного за обсягом) може спричинити банкрутство страховика; 

 Диверсифікованість, що має суттєвий вплив на фінансову стійкість 
страховика, оскільки дозволяє мінімізувати страхові ризики та забезпечити 
відповідну доходність від страхових операцій. 

До переліку вимог щодо формування асортименту продуктів входять: 
 Об’єкти страхування; 
 Страхові ризики; 
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 Ціна страхового продукту; 
 Додаткові послуги, що надаються страховиком; 
 Якість і повнота обслуговування клієнта на стадії супроводу договору 

страхування. 
Страховий портфель охоплює три групи продуктів, які дозволяють 

визначити перспективи розвитку страхових операцій діяльності страховика. 
Перша група – основні страхові продукти – забезпечують найбільший обсяг 

надходження страхових премій, мають низький рівень ризику та користуються 
попитом на страховому ринку. 

Друга група – додаткові страхові продукти – підтримують стабільний обсяг 
збору страхових внесків, мають різний рівень ризикованості страхових операцій, 
разом з тим потребують додаткових втрат для залучення страхувальників. 

Третя група – стратегічні страхові продукти – передбачають забезпечення в 
перспективі надходження значного обсягу страхових премій. 

При плануванні та формуванні страхового портфеля слід враховувати також 
вплив факторів загальноекономічного значення, серед яких основними є: 
динаміка валового внутрішнього продукту, динаміка реальних доходів на душу 
населення, динаміка вартості основних виробничих фондів у різних галузях 
національної економіки, динаміка грошових доходів та заощаджень населення. 

 

13.2. Інвестиційна діяльність та формування портфеля 
інвестицій страховика 

Складовою частиною фінансової стратегії є інвестиційна стратегія страхових 
компаній. Кожна страхова компанія додержується власної інвестиційної політики, 

яка залежить від:  
 Видів страхових операцій, що вона проводить; 
 Обсягу наявних ресурсів; 
 Кон’юнктури грошового та фінансового ринку. 

При інвестуванні коштів страхова компанія бере до уваги такі основні критерії: 
гарантованість збереження коштів, що вкладені; ліквідність активів; тобто 
можливість їх оперативної конверсії у готівкові платіжні кошти для погашення 
страховиком своїх зобов’язань; норму прибутку на вкладені кошти. Збалансований 
портфель інвестування досягається за допомогою диверсифікації вкладень. 

Диверсифікованість – це розподіл інвестиційних коштів між категоріями активів 
інвестування. 

Доходи від інвестиційної діяльності можуть бути використані на компенсацію 
збитків страхових операцій, розвиток страхової справи та на споживання. 

Поведінка страховика у сфері інвестиційної діяльності безпосередньо пов’язана з 
характером коштів, що використовуються для інвестування. Згадаємо, що страховик 
має у розпорядженні дві групи коштів: 
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 По –перше, власні кошти у вигляді статутного фонду (капіталу), додаткового і 
резервного капіталу, вільних резервів, нерозподіленого прибутку; 

 По – друге, залучені кошти у вигляді стразових резервів, нерозподіленого 
прибутку; 

Інвестування коштів, що належать до першої групи, законодавчо не 

регламентується і здійснюється страховиком на власний розсуд. Виняток становить 
статутний фонд. Закон України «Про страхування» регламентує структуру його 
наповнення, а отже, обмежує варіанти інвестування коштів статутного фонду. 

Інвестування коштів другої групи жорстко регламентується.  
При інвестуванні коштів враховують їх структуру, а також оптимальний термін 

інвестування. Слід враховувати, що резерви є коштами страхувальників і в разі 
настання страхового випадку мають своєчасно повернутися їм у вигляді страхового 
відшкодування, яке може бути і більшим порівняно з внесками за надання страхової 
послуги. 

Що ж до резервів зі страхування життя, то з огляду на більші терміни дії  договорів і 
виконання зобов’язань здебільшого по закінченню строку дії договору або у 
визначений строк страховики мають можливість інвестувати кошти на триваліший 
термін та знизити вимоги до ліквідності таких інвестиційних вкладень. 

Власні кошти страховика, вільні від зобов’язань, можуть бути вкладені переважно в 
довгострокові та менш ліквідні види активів. 

На початку діяльності страховика значну частку інвестицій становлять власні кошти, 
насамперед статутний капітал. У ході діяльності головним джерелом інвестицій 
стають страхові резерви. 

Обсяг страхових резервів суттєво впливає на платоспроможність страховика і 
повинен відповідати страховим зобов’язанням. Відповідно до страхового 
законодавства, страхові резерви створюються з метою забезпечення виплат майбутніх 
страхових сум і страхового відшкодування. За своєю суттю страхові резерви є 
одночасно зобов’язаннями страховика і відповідним капіталом (фінансовими 
ресурсами), який повинен повністю покривати розмір майбутніх виплат за діючими 
договорами страхування. 

Відповідно до статті 31 Закону страхові резерви повинні розміщуватися з 
врахуванням безпеки, прибутковості, ліквідності, диверсифікації та мають бути 
представлені активами таких категорій: 

 Грошові кошти на поточному рахунку; 
 Банківські вклади (депозити); 
 Валютні вкладення згідно з валютою страхування; 
 Нерухоме майно; 
 Акції, облігації; 
 Цінні папери, що емітуються державою. 
 Права вимоги до пере страховиків; 
 Інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом 

Міністрів України; 
 Банківські метали; 
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 Кредити страхувальникам – громадянам, що уклали договори страхування 
життя, в межах викупної суми на момент видачі кредиту та під заставу викупної суми. 

 Готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених Національним  
банком України. 

13.3. Структура бізнес-плану страховика 

Планування діяльності страховика полягає у складанні бізнес-плану. 
Бізнес-план розглядається як прогнозна комплексна програма перспективного 

розвитку страхової компанії. Він є вихідним документом, де узагальнюється вся 
інформація про ринок страхових послуг. Бізнес-план є по суті техніко-економічне 
обґрунтування запланованої страхової діяльності. Бізнес-план подається в органи 
нагляду і контролю за страховою діяльністю для отримання ліцензії на проведення 
страхування. 

Структура бізнес-плану повинна включати такі частини (розділи): 
1. Загальна характеристика страховика, де наводиться така інформація: повне та 

скорочене найменування страховика, коли і де проведена реєстрація і перереєстрація 
юридична адреса та фактичне місцезнаходження, інформація про забезпечення 
приміщеннями, оргтехнікою, зв’язком та персоналом, напрям його діяльності. 

2. Огляд стану страхового ринку в регіонах і сфер діяльності страхової компанії, 
де узагальнюється така інформація: оцінка загальної кількості об’єктів страхування, 
конкурентність страхового середовища, сегментація страхового ринку, виділення 
сегментів, що планує охопити страхова компанія. 

3. Види діяльності страхової компанії, де наводяться основні особливі 
характеристики страхового продукту страхової компанії. 

4. Стратегія маркетингу, яка охоплює визначення кількості об’єктів, що підлягає 
страхуванню у розрізі кварталів, потенційний склад клієнтів, заходи просування на 
ринок страхового продукту компанії та інші маркетингові інструменти. 

5. Організаційна структура страховика та її розвиток.  
6. План функціонування страхової компанії , який включає прогноз розвитку 

страхових операцій  на 3 або більше років, де визначені за видами страхування такі 
показники: середні страхові суми окремих об’єктів страхування, середній розмір 
тарифів, середні страхові платежі, кількість зібраних страхових платежів, а також сума 
страхових виплат, максимальна відповідальність за окремим об’єктом страхування. 

7. Оцінка платоспроможності та ризиків страхової компанії. 
8. Стратегія фінансового планування. 

9. Баланс доходів і витрат страхової компанії. 
10. Стратегія залучення фінансових ресурсів. 
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Бізнес – план може складатись самостійно страховиком або за його дорученням 
експертами або консультаційними фірмами. Форма і методи побудови визначені 
нормативним документами та залежить від особливостей діяльності страховика. 
 

ТЕМА 14 

СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ, ЇХ СКЛАД ТА АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ 

14.1. Страхові резерви та порядок їх формування. 

14.2. Страхові резерви зі страхування життя. 
 

14.1. Страхові резерви та порядок їх формування 

Страхові резерви – це виплати, відкладені до запитання, що не мають 
конкретного строку ви конання. За своєю суттю страхові резерви є одночасно 

зобов’язаннями страховика, невиконаними на даний момент за укладеними ним 
зі страхувальниками договорами страхуван ня. Важливим є те, що обсяг 
страхових резервів повинен по вністю покривати обсяг майбутніх виплат за 
діючими договорами страхування. 

Страхові резерви – грошові кошти, що утворюються страховиками з 
метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового 
відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування). Це 
пов'язується з тим, що проведення страхування зумовлює зворотність страхового 
циклу, оскільки потребує спочатку внесення страхової премії, а потім, через 
деякий час, надання страхової послуги у вигляді виплати страхового 
відшкодування (страхових сум). Моменти надходження страхових премій і 
виплати страхового відшкодування, як правило, не збігаються, і це дає змогу 
страховику акумулювати значні кошти у вигляді страхових резервів. Розмір цих 
резервів на будь-який момент має бути достатнім для виконання страховиком 
умов договору страхування.  

Страхові резерви поділяються відповідно до чинного законодавства 
України на такі види:  

*Технічні резерви – це показник, який виражає грошову оцінку обов'язків 
страховика за страховими зобов'язаннями, і одночасно – сума коштів, що є 
гарантією виконання зобов'язань перед страхувальником з огляду на наявні у 
портфелі страховика договори страхування. Вони дозволяють страховику бачити 
загальний обсяг відповідальності за діючими договорами страхування. Обсяг 
технічних резервів має бути достатнім для покриття відшкодування всіх збитків 
за діючими договорами страхування. Достатності страхових резервів відводиться 
важливе місце в оцінці фінансового стану страховика та його надійності. 

Законодавством України передбачено формування таких технічних 
резервів за видами страхування: 

 резерв незароблених премій (резерви премій); 
 резерв збитків. 
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Резерв незароблених премій включає в себе частки від сум надходжень 
страхових платежів, що відповідають страховим ризикам, які не минули на 
звітну дату. 

Резерв збитків – це зарезервовані несплачені суми страхового 
відшкодування за відомими вимогами страхувальників, з яких не прийнято 
рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхового відшкодування. 

Технічні резерви формуються окремо за кожним видом страхування 
відповідно до правил формування та розміщення страхових резервів. 

Відповідно до Закону України "Про страхування" страховики 
використовують єдиний спрощений метод розрахунку резерву незароблених 
премій – метод плаваючих кварталів, а саме: сума надходження страхових 
платежів в першому кварталі множиться на одну четверту, в другому – на одну 
другу, в останньому кварталі розрахункового періоду – на три четвертих, 
одержані добутки додаються. 

Резерв незароблених премій виникає через розбіжність діяльності 
страховика та періоду дії договору страхування.  

Отже, резерв за своїм змістом є не резервом, а є статтею розмежування 
обліку отриманих страхових премій між звітними періодами. А обчислений за 
діючою методикою резерв незароблених премій фактично є витратами майбутніх 
періодів. Для визначення справжнього розміру заробленої частини премії та 
залишку премії, яка не є заробленою-резерву незаробленої премії, у практиці 
страхування зарубіжні компанії залежно від виду страхування, терміну дії 
договору страхування, рівня збалансованості страхового портфеля, рівномірності 
розподілу ризику використовують кілька методів: метод 1/365; метод 1/4, 1/8, 
1/12, 1/24; метод 40%,36%. 

Найбільш точним є метод 1/365, проте він дуже трудомісткий, а найбільш 
простішими – є метод 40% і 36%, однак вони не зовсім точні. 
 

14.2. Страхові резерви зі страхування життя 

У закордонній страховій практиці страховики формують дещо більшу 
кількість резервів з ризикових видів страхування. В Україні законодавством 
також дозволено страховикам приймати рішення про запровадження з початку 
календарного року згідно з встановленою методикою формування і ведення 
обліку таких технічних резервів: 

 резерву незароблених премій; 
 резерву заявлених, але не виплачених збитків; 
 резерву збитків, які виникли, але не заявлені; 
 резерву катастроф; 
 резерву коливань збитковості. 
Такий поділ зумовлений неоднаковим розподілом ризику та різною 

методикою розрахунку і структурою тарифних ставок у ризикових (майновому, 
відповідальності) видах страхування і страхування життя. Тому формування 
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резервів із страхування життя, медичного страхування і обов'язкових видів 
страхування здійснюється окремо від інших видів страхування. 

Резерви зі страхування життя поділяють на:  
 резерв довгострокових зобов'язань (математичні резерви) і резерв 

належних виплат страхових сум. 
Величина резервів довгострокових зобов'язань обчислюється актуарно, 

окремо за кожним договором за методикою формування резервів зі страхування 
життя, передбаченою Законом України "Про страхування". Кошти резервів із 
страхування життя не є власністю страховика і мають бути відокремлені від 
іншого його майна, тобто обліковуватись на окремому балансі. 

Чинним законодавством може визначатись окремий перелік резервів по 
медичному страхуванню, страхуванню цивільної відповідальності оператора за 
ядерну шкоду, а також порядок їх формування. 

Кабінет Міністрів України може змінювати перелік страхових резервів та 
порядок їх розрахунку. Розміщення страхових резервів страховик проводить з 
урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності і диверсифікованості, що 
відповідають вимозі управління активами. Законом України "Про страхування" 
визначені категорії у яких можуть бути розміщені страхові резерви . 

Міжнародний досвід розрахунку страхових резервів показує, що вони 
формуються за рахунок страхової премії до визначення фактичної збитковості 
страхової суми. Методика розрахунку страхових резервів визначається залежно 
від виду та строку дії договору страхування. Страхові резерви в обсягах, що не 
перевищують технічних резервів, утворюються у тих валютах, у яких страховики 
несуть відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями. 

 

ТЕМА 15 

СТРАХУВАННЯ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ 

 

15.1.  Класифікація зовнішньо-економічних ризиків 

 

Розвиток підприємницької діяльності, здійснення зовнішньоекономічних 
операцій зумовлює появу специфічних ризиків для тих суб’єктів 
господарювання, які проводять такі види операцій. Такі ризики насамперед 
супроводжують операції перевезення товарів (вантажів) з однієї країни в іншу, 
тобто торкаються майнових інтересів експортерів і імпортерів товарів та 
послуг. Тому при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності страхування 
здійснюється за такими видами: 
1. страхування засобів наземного транспорту; 
2. страхування засобів повітряного транспорту; 
3. страхування засобів водного транспорту; 
4. страхування вантажів; 
5. страхування контейнерів; 
6. страхування фінансових ризиків; 
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7. страхування відповідальності. 
Однією з найпоширеніших страхових операцій зовнішньоекономічної 

діяльності є страхування вантажів, яке пов’язане з страхуванням транспортних 
засобів. У міжнародній практиці таке страхування розглядається як елемент 
транспортного страхування. Воно ґрунтується на міжнародних правилах та 
угодах з перевезення вантажів. 

З метою уніфікації понять та правил їх трактування у зовнішній торгівлі 
Міжнародною торговельною палатою було прийнято міжнародні правила щодо 
тлумачення термінів «ІНКОТЕРМС».  
 

15.2.  Страхування валютних ризиків 
Страхування валютних ризиків умовлено специфічними умовами 

зовнішньо - економічних контрактів. Метою такого страхування є захист 
вітчизняних експортерів, імпортерів та інших учасників зовнішньоекономічної 
діяльності. Страхування валютних ризиків необхідне для відшкодування втрат, 
пов’язаних з виробництвом експортної продукції за відмову від її оплати 
закордонним імпортером з будь-яких причин, збитків від неплатежів за 
поставлені товари, виконані роботи і надані послуги у разі загострення 
фінансового становища або банкрутства іноземного партнера, збитків від 
коливання валютних курсів у період від укладення контракту до закінчення його 
дії, що негативно впливає на купівельну здатність валюти платежу. Страхуванню 
підлягають і збитки, зумовлені політичною нестабільністю в країні імпортера. 
При цьому слід звернути увагу на те, що у перших двох випадках втрат зазнає 
вітчизняний інвестор. В інших випадках збитки можуть стосуватися як 
експортера, так і зарубіжного покупця. Перший зазнає збитків при зниженні 
курсу валюти платежу, другий – у разі підвищення. 

Окремо виділяють страхування інтересів інвесторів на випадок заборони 
вивозу прибутку, одержаного від інвестування, та інших порушень прав 
іноземного інвестора внаслідок прийняття рішення законодавчих чи виконавчих 
органів влади, політичних обставин. В сучасних умовах таке страхування є 
особливо актуальним для залучення в Україну коштів іноземних інвесторів, а 
також для українських підприємців, які вкладають ресурси в підприємницьку 
діяльність за кордоном. 

В широкому розумінні названі види страхування розглядаються як 
страхування експортних кредитів, при цьому враховується те, що кожний  них 
має певні особливості. Захист від валютних ризиків може включати 
використання захисних застережень у контрактах, прогнозування курсу різних 
валют. 

 

15.3. Страхування біржових ризиків 

Об’єктом страхування біржових ризиків може бут відповідальність учасників 
біржових контрактів за збитки, зумовлені невиконання умов угоди одним із 
партнерів. У світовій практиці страхуються збитки інвесторів, зумовлені 
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шахрайством чи неплатоспроможністю члена іржі, а також збитки членів біржі 
від неплатоспроможності одного з них. При страхуванні контрактів на реальний 
товар договір може укладатись як продавцем, так і покупцем. Якщо договір 
укладається покупцем, відповідальність страховика виникає у разі відмови 
продавця від поставки товару або затримки його поставки. Коли договір 
страхування укладається з продавцем, відповідальність страхової організації 
виникає за відмови покупця від оплати товару або при затримці з його оплатою. 

Серед біржових контрактів значного розвитку набули ф’ючерсні угоди, що 
укладаються на поставку через певний строк товарів, які на даний момент 
можуть бути не виготовлені. За своїм змістом ф’ючерсні контракти одночасно 
виконують функцію страхування від можливих збитків. Вони можуть 
застосовуватись для страхування від форс-мажорних обставин або незалежних 
перешкод для виконання угод. 

Об’єктом страхування можуть бути як грошова сума непоставленої продукції, 
так і виробничі (непрямі) збитки покупця. 

Разом з тим, таке страхування в Україні наразі рідко застосовується, 
насамперед, через нерозвиненість ринкових відносин, ринкової інфраструктури. 
Біржі не завжди сумлінно вибирають собі клієнтів, здійснюю вибір учасників 
торгів, контролюють виконання ними угод, контрактів. Тому вважається більш 
доцільним страхування біржових ризиків здійснювати у вигляді біржового 
взаємного страхування або через акціонерні страхові компанії за участю капіталу 
біржі, коли біржа і страховик є взаємозацікавленими у такому страхуванні.ї 
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