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1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ  

Дані методичні вказівки розроблені для студентів денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”. 
Методичні вказівки мають за мету надати допомогу студентам у 
підготовці до практичних занять та складанні підсумкових модулів 
з дисципліни „Страхування ”. 

Навчальна дисципліна "Страхування" входить, як обов’язкова 
дисципліна, до програм фахової підготовки студентів по освітньо-
кваліфікаційному рівню “бакалавр”. 

Навчально-методичні матеріали призначені для студентів денної 
форми навчання. 
Мета вивчення дисципліни - надання глибоких знань з 

теоретичних основ та практичного застосування конкретних 
механізмів страхового захисту майнових інтересів юридичних і 
фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організації 
страхового ринку та страхових компаній в умовах ринкової 
економіки.  
Предмет дисципліни – економічні відносини, що виникають у 

процесі захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб у 
випадку настання страхових випадків, визначених договором 
страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових 
фондів, що створюються сплатою страхових внесків. 

У процесі вивчення дисципліни студенти: повинні знати: 
1. об’єктивну необхідність страхування, розкрити його сутність, 
функції, принципи та роль в умовах ринкової економіки; 
2. повинні висвітлити питання щодо організації та напрямків 
розвитку ринку і державного регулювання страхової діяльності; 
3. умови особистого, майнового та відповідальності, 
перестрахування з позицій вітчизняного та закордонного досвіду; 
4. особливості й шляхи вдосконалення фінансової діяльності. 

Згідно навчального плану дисципліни передбачена форма 
підсумкового контролю – іспит. Оцінювання знань здійснюється за 
100-бальною шкалою наступним чином: результати поточного 
контролю оцінюються за шкалою від 0 до 60 балів, підсумковий 
контроль – від 0 до 40 балів. 
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1.1. Перелік тем індивідуальних науково-дослідних завдань 

1. Зародження страхування та еволюція його розвитку 

2. Роль страхування в умовах ринкової економіки.  

3. Обов’язкове страхування в Україні: призначення та види 

4. Форми проведення страхування: погляд у перспективу.  

5. Ризики в особистому страхуванні та можливість їх 
страхування 

6. Оцінка ризиків в майновому страхуванні. 

7. Специфіка ризиків у страхуванні відповідальності 

8. Перспективи розвитку страхового ринку України. 

9. Роль посередників на страховому ринку України. 

10. Рекламна робота страхової компанії. 

11. Страховий ринок Європейських країн 

12. Історія виникнення та розвитку страхових організацій. 

13. Особливості рейтингу страхових компаній. 

14. Діяльність іноземних страховиків на страховому ринку. 

15. Стан і перспективи розвитку особистого страхування в 
Україні 

16. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в 
Україні. 

17. Закордонний досвід страхування життя те перспективи його 
впровадження в Україні.  

18. Формування ринку майнового страхування в Україні. 

19. Ретроспективний огляд виникнення та розвитку страхування 
майна,  як галузі страхування. 

20. Проблеми розвитку страхування відповідальності в Україні 

21.  Основні напрямки вдосконалення функціонування 
вітчизняного ринку перестрахування. 

22. Рейтинг страхової компанії: підходи до визначення 

23. Критерії вибору страхової компанії: погляд потенційних 
страхувальників.  
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24. Тарифна політика страховика та її вплив  на фінансову 
стійкість страховика 

25. Фінансовий аналіз та оцінка фінансового стану страховика 

26. Проблеми та перспективи розвитку страхування експортних 
кредитів в Україні 

27. Міжнародні терміни та правила перевезення вантажів 

28. Види біржових ризиків та необхідність їх страхування 

29. Перспективи розвитку страхування валютних ризиків. 

30. Страхування майнових ризиків посольств  України за 
кордоном 

     
      Індивідуальна робота студентами денної форми навчання 
виконується у вигляді науково-дослідних завдань, які враховуються 
при поточному оцінюванні знань. ІНДЗ включає план, вступ, 
основну частину, висновки, список літератури та додатки. Завдання 
оформляється на стандартному папері формату А4 (210 х 297) з 
одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве — 20 мм, праве — 10 мм.  

 

2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Змістовний модуль 1.Принципи та зміст сучасного страхування 

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування  

Мета: знати виникнення та сутність страхування, вивчення форм, 

функцій та принципів страхування 

1. Економічна сутність, необхідність і функції страхування. 
2. Основні терміни та поняття страхування.  
3. Страховий фонд, способи і форми та історичні етапи розвитку 
форм його організації. 
4. Принципи страхування. 
5. Роль страхування в розвитку сучасних суспільних соціально-
економічних відносин. 
 
Страхування (страхові відносини) — це сукупність замкнених 

перерозподільчих відносин щодо захисту всіх форм майнових 
інтересів юридичних і фізичних осіб при настанні певних подій 
(страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються 
з їх страхових внесків. 
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Страховиками в Україні є юридичні особи — резиденти різних 
форм підприємницької діяльності, включаючи державні організації, 
що мають ліцензію на здійснення страхової діяльності. Сферою 
функціонування страховика може бути лише страхування, 
перестрахування, фінансова діяльність з формування та 
використання страхових резервів і розміщеним страхових резервів з 
метою отримання інвестиційного доходу. 
Страхувальник — це юридична або фізична особа, яка укладає 

зі страховиком: договір страхування, зобов'язана заплатити 
страховику страхову премію (плату за страхування) і має право 
вимагати страхову виплату в межах договору страхування. 
Обов'язком страхувальника протягом дії страхової угоди має бути 
також правильне ставлення до об'єкта страхування, а в разі настання 
страхового випадку—сприяння зменшенню розміру втрат. 
Функції страхування: 

• ризикова; 
• заощадження коштів; 
• створення та використання страхових фондів і резервів; 
• компенсаційна; 
• репресивна;  
• превентивна; 
• інвестиційна. 
Принципи страхування: 

— вільний вибір страхувальником страховика, страховиком —  
виду страхування; 
— страховий ризик; 
— страховий інтерес; 
— максимальна сумлінність; 
— відшкодування в межах реально завданих збитків; 
— франшиза; 
— суброгація; 
— контрибуція; 
— співстрахування і перестрахування; 
— диверсифікація. 
Контрольні  питання  

1. У чому полягає основна мета страхування? 
2. Назвіть етапи еволюційного розвитку страхування в Україні. 
3. Охарактеризуйте форми страхового захисту. 
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4. Які функції виконує страхування? 
5. У чому полягають принципи страхування? 
6. Перелічіть основні ознаки страхового захисту. 
7. Що таке франшиза і як вона впливає на розмір страхового 
відшкодування? 
     Питання для самоперевірки, повторення 

     1. Виникнення та сутність страхування. 
     2. Роль страхового захисту в ринковій економіці. 
     3. Форми страхового захисту. 
     4. Функції та принципи страхування. 

     Задача  1.  Розрахувати суми першого та другого ризику при 
страхуванні домашнього майна: вартість майна – 35 тис. грн.; 
страхова вартість згідно договору – 12 тис. грн., сума збитків від 
пожежі – 18 тис. грн. 
     Задача 2. У договорі страхування майна підприємства 
передбачена умовна франшиза в розмірі 2000 грн. Збитки склали 
1300 грн. Визначити розмір страхового відшкодування. 
     Задача    3.  Розрахувати страхове відшкодування. Вихідні дані 
для розрахунку подані в табл. 1.                                               
                                                                                                 Таблиця 1  

Кількісні показники для розрахунку страхового відшкодування  

Об’єкт 
страхування 

Вартісна 
оцінка  об’єкта, 

грн. 

Страхова 
сума, грн. 

Фактична 
сума збитку,  

грн. 

А 50 000 30 000 16 000 

Б 50 000 20 000 30 000 

 

Розв’язання: За формулою 1. розрахувати страхове відшкодування 

для об’єктів  А і В 

                                               Q  = T    ,                                     (1)    

 

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

S − страхова сума за договором;   W− вартісна оцінка об’єкта. 
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    Теми рефератів і доповідей  

1.  Місце і роль страхування, як засобу економічної безпеки  
суб єктів господарювання.  
2.  Зародження страхування та еволюція його розвитку. 
3.   Роль страхування в умовах ринкової економіки.  
4. Порівняльний аналіз функцій страхування у вітчизняній та 
зарубіжній літературі . 
 

Тема 2. Класифікація страхування 

Мета: знати класифікацію страхування за об’єктами, формами 

проведення, вивчити системи страхування та вмити їх 

застосовувати на практиці 

1. Поняття класифікації, значення та  критерії класифікації.  
2.  Класифікація  за   формою   проведення страхування. 
3.  Класифікація за об’єктом страхування і родом небезпеки. Галузі 
страхування. 
4.   Класифікація за статусом страхувальника та за  спеціалізацією .  
5. Класифікація за способом розрахунку страхової виплати. 
Системи страхової відповідальності. 

 
Класифікація за об’єктами передбачає виділення трьох галузей: 

особистого, майнового та страхування відповідальності. 
Основні системи страхування: страхування за дійсною 

вартістю, страхування за відновною вартістю, першого ризику, 
«дробової частини», пропорційної відповідальності. 
     Контрольні питання 

1. Наведіть класифікацію страхування за статусом страхувальника. 
2. Назвіть галузі страхування. 
3. Наведіть класифікацію страхування за юридичними ознаками. 
4. Наведіть класифікацію страхування за формою організації 
страхування. 
5. Поясніть особливості страхування за системою першого ризику. 
6. Охарактеризуйте страхування за системою дробової частки. 
7. Чому дорівнює відшкодування при страхуванні за відновною 
вартістю? 
    Питання для самоперевірки та повторення  

1. Наукове поняття класифікації страхування та її значення. 
2. Класифікація страхування за об’єктами. 
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3.  Класифікація страхування за історичними ознаками. 
4. Класифікація страхування за родом небезпек. 
5. Призначення та основні критерії класифікації у страхуванні. 
6. Система страхування та франшизи. 
7.  Поділ страхування на ризикові види та на страхування життя. 
      Задача 1.  Вартість об’єкта страхування дорівнює 54700 грн, 
страхова сума та збиток страхувальника становлять відповідно 80 та 
60 % вартості об’єкта. Розрахувати розмір страхового 
відшкодування за системою пропорційної відповідальності. 
      Задача 2. Збиток страхувальника, спричинений знищенням 
об’єкта, дорівнює 9 800  грн, страхова сума за угодою страхування – 
12 300 грн, що складає 70 % від вартості об’єкта. Визначити розмір 
страхового відшкодування за системою пропорційної відповідаль-
ності.  
     Теми рефератів та доповідей 

1. Практичне значення класифікації страхування для діяльності 
страхових компаній.  
2. Аналітичний огляд розвитку окремих галузей страхування в 
Україні. . 
3.  Обов язкове страхування в Україні: призначення та види.  
4.  Форми проведення страхування: погляд у перспективу.  
5.  Загальноекономічний    зміст    страхової     термінології     та 
необхідність класифікації. 
6.  Необхідність і проблеми використання міжнародних страхових 
термінів. 
7.  Відмінності між термінологією національного та зовнішнього 
страхового ринку. 
 

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінювання  

Мета: знати страхові ризики та принципи їх управління. Уміти 

розраховувати тарифні ставки за ризиковими видами страхування 
1.  Поняття, види, характеристика ризиків та їх класифікація. 
2.  Сутність оцінювання ризиків. 
3.  Показники страхової статистики і їх місце в оцінці ризиків. 
4. Страхові тарифи і страхові премії, їх види та методики 
розрахунків для різних видів страхування. 
5. Принципи управління страховими ризиками. Зміст ризик-
менеджменту у страхуванні. 
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Залежно від основної причини виникнення ризиків вони 
поділяються на: природні, екологічні, політичні, транспортні, 
майнові, виробничі, комерційні, ризики відповідальності. 
Страхування є найбільш ефективною формою управління ризиком.              
Страховий тариф − ставка страхових внесків з одиниці страхової 
суми за період страхування. Тарифну ставку, що становить основу 
страхового внеску, називають брутто-ставкою. Вона складається з 
нетто-ставки і навантаження. Нетто-ставку призначено для 
формування страхових резервів, їх основної частини, що 
використовують для виплат страхового відшкодування.    
Навантаження містить такі складові: оплату праці працівників 
страхової компанії, витрати на виготовлення документації, витрати 
на рекламу, адміністративно-господарські витрати, нарахування на 
заробітну плату. Прибуток у тарифі закладається як самостійний 
елемент ціни на страхову послугу під час калькуляції навантаження, 
збільшуючи вартість страхування.  
Страховий ризик - це такий ризик, який піддається 

вимірюванню, оцінці з позиції ймовірності настання страхової 
події та кількісних характеристик можливого збитку. 

Страхові ризики класифікуються за різними ознаками, 
насамперед: 
— за джерелом небезпеки (ризики прояву стихійних сил та  
цілеспрямованої дії людини);  
— за обсягом відповідальності страховика (індивідуальні 
ризики та універсальні); 
— специфічні ризики (аномальні ризики та катастрофічні - 
ендемічні, якості землі, політичні, воєнні, а також екологічні, 
транспортні, спеціальні тощо); об'єктивні ризики ( ризики, що 
пов'язані з неконтрольованими факторами); 
— суб'єктивні ризики ( ризики, що заперечують або 
ігнорують об'єктивну реальність) тощо. Кожна з цих груп ризиків 
має свій відповідний поділ на види чи підвиди. 

Зазначені етапи набувають такого змісту: 
1. Аналіз ризику. 
2. Контроль за ризиком. 
3. Фінансування ризику. 
     Контрольні питання 

1. Поняття ризику в страхуванні. 
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2. Управління ризиком. 
3. Види ризиків. 
4.  Ризикові обставини і страховий випадок. 
5. Оцінка ризику та критеріі визначення ціни страхування. 
6. Структура та основи страхових тарифів. 
7.  Способи зниження впливу ризиків в особистому страхуванні. 
     Питання для самоперевірки та повторення 

1. Взаємозв’язок між страховим ризиком та страховим випадком. 
2. Математична, статистична та експертна ймовірність ризику. 
3. Методи управління ризиком. 
4. Оцінка ризику та критерії визначення ціни страхування. 
5. Використання ризик-менеджменту у вітчизняній страховій 
практиці. 
        Задача 1. Підприємство виготовляє 1500 машин у рік, 
протягом року 12 з них виходить з ладу. Страхова компанія уклала 
500 договорів щодо гарантійного обслуговування цих машин, 
середня страхова сума на один  договір 120000 грн, середнє 
страхове відшкодування га один договір  − 55000 грн. Визначити: 1) 
нетто-ставку зі 100 грн. страхової суми;2)  брутто-ставку зі 100 
грн. страхової суми, якщо витрати страховика на ведення справи 
складають 9 %, а прибуток − 25 % брутто-ставки; 3)  розмір страхо-
вих платежів за договорами. 
        Задача 2. Розрахувати розмір страхового відшкодування та 
страхового платежу, якщо господарюючий суб’єкт застрахував своє 
майно строком на 1 рік з відповідальністю за крадіжку зі зломом на 
суму 400 тис. грн. Ставка страхового тарифу 0,3 % від страхової 
суми. Згідно з договором передбачена умовна франшиза в розмірі 2 
%, при якій надається знижка тарифу 6 %. Фактичний збиток 
страхувальника 6,8 тис. грн, 9 тис. грн.  

Методичні вказівки 

     Для оцінки ризику застосовують такі методи: 
1)  метод індивідуальних оцінок;  

2)  метод середніх величин;  

3)  метод процентів.  

        Метод  індивідуальних  оцінок  застосовують  лише  тоді,  
коли  ризик  не  можна  порівняти  з  його  середнім  типом. 
Страхувальник може  дати  лише  довільну  оцінку  ризику,  що 
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виникає  з  його професійної підготовки, досвіду та  суб’єктивного 
погляду.  
       Метод  середніх  величин  полягає  в  тому, що  окремі  
ризикові групи розмежовуються на декілька підгруп. Це створює  
аналітичну базу для визначення ризику  ризикових ознак.   
        При використанні методу процентів береться до уваги те, що 
він виражає сукупність скидок та надбавок до тієї аналітичної бази, 
що зумовлена  можливими  позитивними  та  негативними  
відхиленнями від середнього ризикового типу.  Ціна ризику в 
грошовому виразі оцінюється тарифною ставкою. Страховим  
тарифом  вважають  процентну  ставку  від  сукупної страхової  
суми  на  певну  дату  або  грошову  плату  із 100  грошових 
одиниць страхової суми на рік. Основою  розрахунку  страхового  
тарифу  є  рівень  збитковості страхової суми ф.2 
 
                                                 q =  f  •   b,                                             (2) 

 
 де  f – сума страхового відшкодування;  

   b –  загальна страхова сума всіх застрахованих об’єктів.  
    До  складу  страхового  тарифу (брутто –  ставки)  входять  два  
елементи:   – нетто-ставка; – навантаження до нетто-ставки.  
За рахунок коштів нетто-ставки утворюється страховий фонд. За  
рахунок  навантаження   фінансуються  витрати  на   здійснення  
страхових  операцій.  Питома  вага  навантаження  у  брутто-ставці   
становить від 10 до 40 відсотків.   
       Обсяг брутто-ставки розраховується за формулою    
 

                                       В =                                                    (3) 

 
 де  В – брутто-ставка;  N – нетто-ставка;   Н – навантаження.  
    Теми рефератів та доповідей 

1. Ризики в особистому страхуванні та можливість їх страхування. 
2. Оцінка ризиків в майновому страхуванні. 
3. Ризикові обставини і страховий випадок. 
4. Специфіка ризиків в особовому страхуванні. 
5. Специфіка ризиків у страхуванні відповідальності. 
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Тема: 4. Страховий ринок 

Мета: охарактеризувати страховий ринок України, порівняти його 

зі страховими ринками Європи  

1. Поняття та основні категорії страхового ринку. 
2. Страхова послуга як специфічний ринковий продукт.  
Особливості реалізації страхової послуги та застосування 
маркетингу у страхуванні. 
3. Поняття комплексного страхового ринку і його компоненти.  
4. Страховий ринок України. 
5. Тенденції розвитку страхових ринків інших країн світу. 

 
Страховий ринок − це система фінансово-економічних 

відносин, де об’єктом купівлі-продажу виступає страхова послуга, 
формуються попит і пропозиція на неї. Під світовим  страховим 
ринком розуміють пропозицію і попит на страхові послуги в 
масштабах світового господарства. Учасниками страхового ринку 
виступають продавці, покупці та посередники. 
  В основу розвитку ринку страхових послуг України покладаються 
такі принципи: 
— верховенство права — цей принцип базується на здійсненні 
правового регулювання страхової діяльності; 
—  системність полягає в узгодженні заходів щодо реформування 
страхового ринку із заходами і планами інших галузей економіки, 
обґрунтування можливості запровадження обов'язкових видів 
страхування, що повинно відповідати майновому стану громадян і 
проводитися паралельно із заходами, спрямованими на підвищення 
доходів громадян; 
— конкурентність — держава гарантує всім страхувальникам і 
страховикам вільний вибір видів страхування та рівні можливості у 
провадженні діяльності, створює сприятливі умови для розвитку 
страхування з метою забезпечення реалізації права; 
— стабільність — забезпечення сталого надійного і привабливого 
ринку страхових послуг шляхом створення державою зрозумілих та 
ефективних механізмів і правил його функціонування; 
— мотивація діяльності страховиків і страхувальників — держава 
створює умови, за яких фізичні та юридичні особи зацікавлені у 
страхових послугах, а страхові компанії — у наданні цих послуг; 
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       Страхові посередники − одна з трьох головних дійових осіб на 
страховому ринку поряд зі страхувальником та страховиком.   
    Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте внутрішнє і зовнішнє оточення страхового 
ринку. 
2.   Перелічіть принципи розвитку національного страхового ринку. 
3.   Що є договором страхування в Україні? 
4. Які права і обов’язки сторін під час укладання страхового 
договору? 
5.  У чому полягають обов’язки страховика та страхувальника. 
6.  Назвіть проблеми страхового ринку України. 
7.  Роль   та   місце   іноземного   страховика   на   українському  
страховому ринку.  
8. Основні Положення Програми розвитку страхового ринку 
України до 2015 року.  
     Питання для самоперевірки та повторення 

1. Принципи та система організації маркетингу у страхуванні. 
2. Назвіть обов’язки страховика й страхувальника за договором 
страхування. 
3.  Який механізм руху договору страхування? З якого моменту 
починає діяти договір страхування? 
4.  Які типи страхових компаній найбільш поширені у страховому 
бізнесі України? Чим це можна пояснити?     
5.  Які недоліки та переваги мають кептивні страховики? 
6.  З якою метою створюються представництва, агентства та філії 
страхових компаній? 
7.  Страхові посередники на страховому ринку.  
       Задача 1. За договором страхування життя через 25 років 
передбачалося виплатити 155 тис. грн. Яким має бути щорічний 
платіж протягом цього періоду часу, якщо процента ставка, 
використовувана в розрахунках страхової організації, дорівнює 12 
% річних, а щорічні платежі здійснюються на початку кожного 
року? 

       Задача 2. За договором страхування життя через 40 років 
передбачалося виплатити 310 тис. грн. Яким має бути щорічний 
платіж протягом цього періоду часу, якщо процента ставка, 
використовувана в розрахунках страхової організації, дорівнює 15 
% річних, а щорічні платежі здійснюються наприкінці року? 
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     Теми рефератів та доповідей 

1.  Зміст та понятійне навантаження елементів страхового ринку. 
2.  Перспективи розвитку страхового ринку України. 
3.  Роль посередників на страховому ринку України. 
4.  Рекламна робота страхової компанії. 
5.  Сучасний стан страхового ринку України та перспективи його 
розвитку. 
6 . Страховий ринок Європейських країн.. 
7.  Характеристика основних елементів страхового ринку. 
8.  Поняття та зміст регуляторів та інструментів страхового ринку. 
9.  Економічний зміст страхових продуктів та страхових послуг. 
10. Особливість страхового продукту як товару. 
 

Тема  5. Страхова організація  
Мета: знати які компанії становлять основі страхової системи; 

принципи будови та структуру управління страхової компанії 

1.  Організаційно-правові форми здійснення страхової діяльності. 
2. Порядок створення, функціонування та ліквідації страхової 
організації. 
3.  Структура та ресурси страхової організації. 
4.  Принципи управління страховою організацією. 
5.  Об'єднання страховиків. 
 
         Страхова компанія − це юридично оформлена одиниця 
підприємницької діяльності, яка бере на себе зобов’язання 
страховика і має на це відповідну ліцензію. За формою власності  
страховики можуть бути державними і приватними. За характером 
роботи поділяються на три групи: 1) такі, що страхують життя; 2) 
здійснюють інші види страхування; 3) надають виключно 
перестрахувальні послуги. 
         Структуру управління страховою компанією будують за 
принципом: 
−  лінійного підпорядкування;  
−  функціонального підпорядкування; 
−  лінійно-штабного підпорядкування. 
     Контрольні питання 

1. Страхові компанії: види та значення. 
2. Організаційна структура страхової компанії. 
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3. Філія страховика: сутність і особливості діяльності. 
4.  У чому полягає значення страхової компанії? 
5. Які страхові компанії за зоною обслуговування ви знаєте? 
6. Охарактеризуйте функціональне управління страховою 
компанією. 
7. Визначте особливості діяльності товариств взаємного 
страхування. 
8. Назвіть принципи формування організаційної структури 
страхових компаній. 
9. Які умови створення та діяльності філій страхових компаній? 
    Питання для самоперевірки та повторення 

1. Порядок створення. Функціонування та ліквідації страхових 
компаній у формі акціонерних товариств. 
2. Порядок створення. Функціонування та ліквідації страхових 
компаній у формі товариств з додатковою відповідальністю, повних 
та командитних товариств. 
3.  Мета та типи рейтингу страхових компаній. 
4.  Ресурси страхової компанії. 
5.  Принципи діяльності товариств взаємного страхування, спільні 
та відмінні риси. 
6.  Яким є позитивний та негативний досвід існування монополій на 
страховому ринку? 
7. Що являє собою страхова корпорація “Ллойд”, та яким є 
механізм її функціонування? 
       Задача 1. Іван Семенович має машину вартістю 40 000 $. 
Ймовірність угону складає − 0,03. Вартість полісу на рік становіть 
2% від  вартості автомобіля. Визначте: 
1) ймовірність і суму програшу Івана Семеновича у разі , якщо він 
не буде страхувати автомобіль; 
2) ймовірність і суму програшу у разі , якщо  Іван Семенович 
автомобіль застрахує, а страховий випадок не настане; 
3) ймовірність і суму виграшу у разі настання страхового випадку. 
      Теми рефератів та доповідей 

1.  Діяльність кептивних страхових компаній. 
2.  Діяльність страхової компанії «На вибір». 
3.   Історія виникнення та розвитку страхових організацій. 
4.   Особливості рейтингу страхових компаній. 
5.   Діяльність іноземних страховиків на страховому ринку України. 
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6. Діяльність найбільших страхових компаній України та 
конкуренція між ними. 
 
Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності 
Мета: знати органи нагляду за страховою діяльністю та їх 

функції; перелік документів для реєстрації та ліцензування 

страховиків 

1. Необхідність і призначення державного регулювання страхової 
діяльності.  
2. Страхове законодавство як інструмент регулювання страхової 
діяльності. Структура страхового законодавства України.  
3. Орган    нагляду   за   страховою   діяльністю   та    його   функції.  
4. Вплив норм міжнародного права на формування  законодавчої та 
нормативної бази регулювання страхової діяльності в Україні. 

 
  Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю 

(Укрстрахнагляд) – орган державної виконавчої влади, який 
здійснює державний контроль за страхової діяльністю. Державний 
нагляд за страховою діяльністю на території України здійснює 
уповноваженим органом та його органами на місцях. 
Уповноважений орган видає страховикам ліцензію на проведення 
конкретних видів страхування.  

 Ліцензія на страхову діяльність – документ, що засвідчує 
право страхової компанії брати на страхування (перестрахування) 
страхові ризики певного виду, видається Комітетом у справах 
нагляду за страховою діяльністю, має спеціальну форму і містить 
такі обов’язкові реквізити:  

  1) повну і скорочену назву страховика та його юридичну адресу;     
2) перелік видів добровільного та обов’язкового страхування;  

  3) назву території, на якій страховик та його філії мають право 
укладати договори страхування;  

  4)  термін дії, реєстраційний номер і дату видачі ліцензії;  
  5)  підпис керівника (або заступника) Комітету у справах нагляду за 

страховою діяльністю. У разі порушення страхового законодавства 
ліцензія може бути відкликана. 
     Контрольні питання 

1.  Чому в державному регулюванні страхової діяльності зацікавлені 
не тільки страхувальники, а й самі страховики? 
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2.  Чим можна підтвердити здійснення контролю з боку органів 
нагляду за страховими компаніями?  
3.  Доведіть, що  державне регулювання страхової діяльності дуже 
важливе для проведення послідовної політики стосовно форм, 
методів і масштабів участі іноземного капіталу у страховому бізнесі 
на території України. 
4.   Проаналізуйте зміни, що сталися після перереєстрації страхових 
компаній.  
5.   Чим, на Ваш погляд, зумовлені перевірки діяльності страхових 
компаній?    
6.  Доведіть, що держава зацікавлена в розвитку страхового бізнесу. 
7.  Доведіть  або   спростуйте   твердження : « Вітчизняне страхове 
законодавство поступово наближується до європейського». 
8.  Яким чином здійснюють контроль за діяльністю страховиків? 

 

     Питання для самоперевірки та повторення 

1.  Порядок реєстрації страхових компаній. 
2.  Роль державних органів з регулювання страхової діяльності. 
3. Державний контроль за регулюванням фінансової стійкості 
страховика. 
4.  Напрями     вдосконалення     державної     політики    в      галузі 
страхування. 
5.  Якою є система державного регулювання страхової діяльності в 
Україні? 
6.  Якими є основні положення Закону України “Про страхування” 
стосовно державного регулювання страхової діяльності? 
7.  Що являють собою основні напрямки регулювання фінансово-
господарської діяльності страховиків в Україні? 
8.  Яким чином здійснюється ліцензування страхової діяльності в 
Україні? 
9.   Що являє собою договір страхування? Назвати його основні  
складові. 
       Задача  1. Страхова компанія здійснює послуги за 30-ма видами 
страхування. ЇЇ ліцензія закінчиться 22.01.12. Компанія має намір 
продовжити свою діяльність та провадити ці 30 видів страхування, 
для чого отримує 2 нові ліцензії 20.01.12. Чи зможе компанія 
продовжувати функціонування на страховому ринку України 
відповідно до чинного законодавства? 
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      Задача 2.  Договір страхування було укладено 18.03.2012 
терміном до 31.10.2012. На 30.03.2012 було визначено, що резерв 
незаробленої премії за даним договором страхування згідно з 
методом “1/365” склав 55 тис. грн. Якою була базова страхова 
премія по даному договору? 

     Теми рефератів та доповідей 

1.  Правове забезпечення страхової діяльності в Україні.   
2.  Закон України «Про страхування», його значення для розвитку 
страхування в Україні. 
3.  Аналіз міжнародного законодавства з питань страхування. 
4.  Страховий нагляд за діяльністю суб’єктів страхового ринку та 
його вдосконалення в сучасних умовах. 
 

Змістовний модуль  2.  Класифікація за об’єктами 

страхування  

Тема 7.  Особисте страхування 

Мета: знати сутність страхування життя і його основні види. 

Вміти розв'язувати задачі,  використовуючи особливості  видів 

особистого страхування 
1. Суть особистого страхування та передумови виникнення та 
розвитку. 
2.  Страхування життя і його основні види. 
3.  Страхування від нещасних випадків. 
4.  Медичне страхування. 
5.  Інші види особистого страхування. 
 
Особисте страхування – це галузь страхування, де об’єктом 

виступає життя, здоров’я, працездатність та додаткова пенсія 
людини.    Основні підгалузі особистого страхування: 
•  страхування життя; 

•  страхування від нещасних випадків; 

•  медичне страхування. 

   Страхування життя об’єднує накопичувальні види особистого 
страхування, а страхування від нещасних випадків і медичне 
страхування – ризиковані. 
Страхування життя включає:  
- змішане страхування(дожиття, смерть, нещасний випадок); 
- страхування на дожиття; 
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- страхування на випадок смерті; 
- страхування до одруження тощо. 
    Страхування від нещасних випадків поділяється на 
індивідуальне і колективне, добровільне і обов’язкове. Носить 
ризиковий характер. 
    Медичне страхування передбачає страхування на випадок 
втрати здоров’я з будь-якої причини. Об’єктом медичного 
страхування є життя і здоров’я громадян. Суб’єктами медичного 
страхування є страхувальники, застраховані, страховики, 
лікувально-профілактичні установи. 
    Контрольні питання 

1.  Назвіть основні види страхування життя. 
2.  У чому перевага змішаного страхування життя. 
3.  У чому полягає специфіка страхування до одруження? 
4.  Договори страхування рент і пенсій, їх особливості? 
5.  У чому полягає значення медичного страхування? 
6.  Охарактеризуйте умови добровільного медичного страхування. 
7.  Які    види    страхування     охоплює    державне     обов’язкове 
страхування від нещасних випадків? 
    Питання для самоперевірки та повторення 

1. Страхування рент і пенсій. 
2. Порядок і умови страхування до настання певних подій. 
3. Програми добровільного медичного страхування. 
4. Впровадження в Україні обов’язкового медичного страхування.  
     Задача 1.  Під час показових виступів стався страховий випадок, 
у результаті якого заподіяна шкода життю і здоров’ю членів 
екіпажа повітряного судна: 
1)  одна особа загинула; 
2)  три особи визнано інвалідами ІІ групи; 
3)  одна особа тимчасово втратила працездатність на 120 днів. 
Визначіть:  

1) розмір страхового платежу, який був сплачений експлуатантом 
повітряного судна, якщо договір страхування укладено на один рік; 
2) розмір страхових виплат кожному постраждалому члену екіпажа. 
      Задача 2. У ветеринарній лікарні під час проведення 
профілактичного щеплення тварин 10.01.2011 р. стався страховий 
випадок, що призвів до таких наслідків:  
− лікар був визнаний інвалідом ІІІ групи; 
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− фельдшер отримав І групу інвалідності. 
Визначте розмір страхового платежу (виходячи із розміру 
мінімальної заробітної плати, дійсної на 10.01.2011 р.) та страхового 
відшкодування постраждалим, якщо їхня місячна заробітна плата на 
останній посаді лікаря − 1230 грн, фельдшера − 970 грн.  
     Теми рефератів та доповідей 

1.  Стан і перспективи розвитку особистого страхування в Україні. 
2.  Стан і перспективи розвитку страхування від нещасних випадків 
в Україні. 
3. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в 
Україні. 
4.  Причини    та    чинники, що   стримують   розвиток страхування 
життя в Україні. 
5. Закордонний досвід страхування життя те перспективи його 
впровадження в Україні. 
 

Тема  8.  Майнове страхування  
Мета: знати особливості страхування майна. Вміти розв’язувати 

задачі щодо розміру збитків та страхових відшкодувань. 

1. Значення та види майнового страхування. 
2. Страхування домашнього майна громадян. 
3. Страхування транспортних засобів: автомобільного, морського, 
авіаційного    та   вантажів. 
4.  Страхування технічних ризиків. 
5. Страхування майна сільськогосподарських підприємств. 
 
Майнове страхування – це галузь страхування, де об’єктом 

виступає майно в найрізноманітніших його проявах. Об’єктом є 
майнові інтереси, пов’язані з володінням, користуванням і 
розпорядженням різноманітним майном. 
Майнове страхування поділяється на 2 підгалузі: 
• Страхування майна фізичних осіб 
• Страхування майна юридичних осіб 
Страхова оцінка: 
• основні фонди оцінюють за балансовою вартістю за мінусом 
зносу;  
• товарно-матеріальні цінності як власного виробництва, так і 
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придбані оцінюються у розмірі фактичної собівартості або в цінах, 
що діяли на день укладання договору; 
• об’єкти у стадії незавершеного будівництва – у розмірі 
матеріальних і трудових витрат, фактично здійснених на час 
страхового випадку; 
• продукція у процесі виробництва або обробки – вартості 
витрачених на момент страхового випадку сировини, матеріалів і 
вкладеної праці; 
• експонати виставок, музейні коштовності, колекції, авторські 
роботи, антикваріат – за експертною оцінкою.  

Договір можуть укладати на балансову вартість; на договірну 
вартість; на певну частку (відсоток) вартості.    
    Контрольні питання 

1. У чому особливість страхування майна юридичних осіб? 
2. На які групи поділяють об’єкти страхування 
сільськогосподарських підприємств? 
3. На яку вартість може бути застраховане майно? 
4. Як визначити розмір збитку, врожаю с/г культур? 
5. Охарактеризуйте особливості страхування всіх монтажних 
ризиків. 
6. Назвіть страхові ризики при добровільному страхуванні 
автотранспортних засобів. 
7. Перелічіть умови, що визначають обсяг страхового покриття при 
страхуванні водного транспорту. 
8. Які збитки не відшкодовуються при страхуванні вантажів? 
    Питання для самоперевірки та повторення 

1. Суть майнового страхування. 
2. Страхування майна юридичних осіб. 
3. Страхування домашнього майна громадян. 
4. Оцінка об’єктів страхування. 
5. Укладання договорів страхування. 
6.  В чому полягають особливості визначення страхового збитку 
при страхуванні основних і оборотних активів ? 
7. В чому полягає економічна сутність поняття “страхування 
майна”?  
      Задача 1. Розрахувати розмір збитків та страхового 
відшкодування в результаті загибелі тварин, якщо загальна страхова 
сума − 500 грн. Кількість застрахованих тварин − 12 шт. Кількість 
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тварин, придбаних після договору -3 шт, а кількість загиблих 
тварин − 2 шт. 
     Задача 2.  Розрахувати суму збитків у результаті стихійного 
лиха, якщо вартість нового предмету − 500 грн. Знос − 10 %. 
Вартість неушкоджених предметів  − 150 грн. 
     Теми рефератів та доповідей 

1. Формування ринку майнового страхування в Україні. 
2.  Стан і перспективи розвитку авіаційного страхування в Україні. 
3.  Досвід  зарубіжних  країн  у  страхуванні  майна  юридичних  осіб. 
4.  Сучасний  стан  і  перспективи  розвитку  морського  страхування 
в Україні. 
5.  Основні    види   та    особливості    проведення    страхування 
транспортних  засобів. 
6.  Ретроспективний огляд виникнення та розвитку страхування 
майна як галузі страхування. 
7.   Сучасні проблеми страхування майна в Україні.  
8.   Порівняльний аналіз зарубіжних та вітчизняної систем 
страхування майна. 
 
Тема 9.  Страхування відповідальності  
Мета: знати особливості видив страхування відповідальності 

громадян  

1. Необхідність, зміст та структура страхування відповідальності. 
2.  Страхування відповідальності власників транспортних засобів. 
3.  Страхування відповідальності перевізників. 
4.  Страхування відповідальності роботодавців та товаровиробників.  
5.  Страхування професійної відповідальності.  
6.  Страхування відповідальності за забруднення довкілля.           
          Страхування відповідальності – це галузь страхування, де 
об’єктами є майнові інтереси, пов’язані з відшкодуванням 
страхувальником заподіяної ним шкоди юридичній або фізичній 
особі, її майну. 
         В залежності від  виду відповідальності розрізняють такі види 
страхування відповідальності: 
– страхування загальної цивільної відповідальності; 
– страхування відповідальності виробника за якість продукції; 
– страхування загальної цивільної відповідальності; 
– страхування відповідальності роботодавця; 
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– страхування професійної відповідальності; 
– страхування відповідальності за екологічне забруднення; 
– страхування   відповідальності на транспорті. 
   Усі підприємства – від дрібних виробників до транснаціональних 
корпорацій – несуть відповідальність за шкоду, завдану у процесі їх 
діяльності життю, здоров’ю та майну третіх осіб. 
    Контрольні питання 

1.  В чому полягає соціально-економічне призначення страхування 
відповідальності? 
2.  Що може вважатися об’єктами страхування відповідальності? 
3.  В чому полягає предмет страхування відповідальності? 
4. Якими є специфічні ознаки страхування відповідальності? 
5. Що являє собою класифікація страхування відповідальності? 
    Питання для самоперевірки та повторення 

1.  Страхування   цивільної   відповідальності    власників 
автотранспортних засобів. 
2. Страхування відповідальності роботодавців. 
3. Страхування    відповідальності     товаровиробників    за     якість 
продукції. 
4. Страхування професійної відповідальності. 
5. Страхування відповідальності за забруднення довкілля. 
6. Страхування вантажу і багажу. 
       Задача 1. Підприємство «Паритет» вирішило застрахувати 
цивільну відповідальність водіїв транспортних засобів. Тарифні 
ставки залежно від стажу водіїв такі: до 1 року − 5,9 % ; від 1 до 5 
років − 4,2 %; від 5до 10років − 2,3 %. Страхова сума на кожного 
водія  − 20.000 грн. Визначить страховий внесок на рік, 
враховуючи, що на підприємстві працює: 2 особи зі стажем роботи 
до 1 року; 3 особи зі стажем роботи від 1 до 5 років; 5 осіб зі стажем 
роботи від 5 до 10 років. 
       Задача 2. Автомобіль вартістю 140 000 грн. застрахований з 
застосуванням  безумовної франшизи, що дорівнює 15 %. У 
результаті ДТП автомобіль згорів. Після  аварії залишилися 
запчастини на суму 1650 грн.  Для їх вилучення   й  відновлення   
товарного   виду власник автомобілю витратив 480  грн.  
           Визначити суму страхового відшкодування, якщо договором 
передбачена система страхування 1-го ризику. 
     Теми рефератів та доповідей 
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1.  Стан перспективи розвитку страхування майна юридичних осіб. 
2.  Формування ринку майнового страхування в Україні. 
3.  Регіональні види страхування майна громадян. 
4.  Історія виникнення та розвитку страхування відповідальності. 
5.  Досвід  зарубіжних  країн  стосовно  розвитку  страхування 
відповідальності. 
6.  Проблеми розвитку страхування відповідальності в Україні. 
7.  Інтернет,  як  спосіб  розвитку   страхування   відповідальності: 
перспективи та проблеми. 
 
Тема 10. Страхування підприємницьких ризиків 

Мета: скласти перелік ризиків, які виступають об’єктами 
страхування  підприємницьких ризиків. Вміти розв’язувати задачі 

щодо страхування підприємницьких ризиків 

1. Підприємницькі ризики та необхідність їх страхування. 
2. Страхування комерційних ризиків. 
3. Страхування фінансово -  кредитних ризиків. 
4. Страхування депозитів та інших банківських ризиків. 
5. Страхування інвестицій. 

З врахуванням різних аспектів підприємницької діяльності 
наведемо класифікацію підприємницьких ризиків: політичні, 
технічні, виробничі, комерційні. 
Політичні ризики — це можливість виникнення збитків чи 

скорочення розмірів прибутку, які є наслідком державної політики. 
їх можна умовно поділити на ризики: націоналізації й експропріації. 
Технічні ризики визначаються особливостями організації 

виробництва, наявністю превентивних заходів (регулярної 
профілактики обладнання, заходів безпеки); можливостями та 
періодичністю проведення ремонту обладнання.  
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 в процесі 

реалізації товарів і послуг, вироблених чи закуплених 
підприємством, їх відвантаження, транспортування та прийому 
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покупцем. Вони можуть бути пов'язані з платоспроможністю 
покупця або форс-мажорними обставинами. 

Страхування підприємницьких ризиків поділяється на такі 
підгалузі: 
— страхування комерційних ризиків, пов'язаних із перервами в 
технологічному процесі, господарській діяльності, з невиконанням 
договірних зобов'язань; 
— страхування фінансових ризиків - страхування депозитів, 
інвестицій, біржових ризиків, валютних ризиків тощо. 
    Контрольні питання 

1. В чому полягає поняття підприємницьких ризиків та їх 
класифікація? 
2. Порядок і умови страхування виробничих (комерційних) ризиків. 
3. Охарактеризуйте  особливості страхування фінансових ризиків. 
4. Поясніть особливості страхування депозитів та зміст програм 
депозитного страхування. 
5. Назвіть класифікацію банківських ризиків. 
6. Дайте оцінку страхуванню інвестицій. 
    Питання для самоперевірки та повторення 

1. Страхова сума та страхове відшкодування при страхуванні 
підприємницьких ризиків. 
2. Страхування будівельно-монтажних ризиків. 
3. Страхування ризику засновника. 
4. Обов'язкові види страхування підприємницьких ризиків. 
5. Страхування майна промислових підприємств від вогню та 
інших небезпек. 

 Задача 1. Розрахувати суму збитків при страхуванні ризику 
непогашення кредиту: сума кредиту − 50000 грн, строк кредиту − 6 
місяців, відповідальність страховика  − 90 %, сплата за кредит − 60 
% річних. 

 Задача 2. Підприємство «Паритет» вирішило застрахувати 
цивільну відповідальність водіїв транспортних засобів. Тарифні 
ставки залежно від стажу водіїв такі: до 1 року − 5,9 % ; від 1 до 5 
років − 4,2 %; від 5 до 10 років − 2,3 %. Страхова сума на кожного 
водія  − 20.000 грн. Визначить страховий внесок на рік, 
враховуючи, що на підприємстві працює: 2 особи зі стажем роботи 
до 1 року; 3 особи зі стажем роботи від 1 до 5 років; 5 осіб зі стажем 
роботи від 5 до 10 років. 
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     Теми рефератів та доповідей 

1. Проблеми та перспективи розвитку страхування 
підприємницьких ризиків в Україні. 
2. Програми страхування банківських депозитів в зарубіжних 
країнах. 
3. Система депозитного страхування в Україні. 
4. Страхування банківських установ від злочинів (шахрайства). 
5. Особливості та основні умови страхування фінансових ризиків. 
 

Змістовний модуль  3.  Аналіз фінансово-економічного стану 
страховика: необхідність та значення 

Тема 11.  Актуарні розрахунки 

Мета: знати сутність економіко - математичних і статистичних 

методів і прийомів, за допомогою яких визначаються розміри 

страхових тарифів, собівартість і ціну страхових послуг 

1.   Суть ,особливості та завдання актуарних розрахунків. 
2.  Склад, структура та методика побудови страхових тарифів з 
майнового страхування. 
3.  Види страхових внесків (премій, платежів). 
4.  Показники актуарних розрахунків. 
5.  Особливості актуарних розрахунків в страхуванні життя. 
         
    Основні функції актуарних розрахунків 
� дослідження та групування ризиків в рамках певної страхової 
сукупності; 
� визначення математичної ймовірності настання страхового 
випадку, частоти і рівня складності нанесених збитків як за групами 
ризиків, так і за всією страховою сукупністю;  
� математичне обґрунтування та визначення розміру необхідних 
витрат на проведення страхування; 
� математичне обґрунтування та встановлення необхідного 
розміру страхових резервів, а також джерел та способів їх 
формування; 
�  дослідження норми доходності капіталу при інвестуванні 
страховиком коштів страхових резервів; 
�  прогнозування розвитку діяльності страховика. 
      Актуарні розрахунки класифікують за такими ознаками: галузь 

страхування, час проведення, ієрархічна рівність. 
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За ознакою галузі розрізняють; 
•  актуарні розрахунки з особистого страхування; 
•  актуарні розрахунки з майнового страхування; 
•  актуарні розрахунки у сфері страхування відповідальності та 
підприємницьких ризиків. 
   Контрольні питання 

1. Поняття страхової ренти. Розрахунок страхових ануїтетів. 
2. Фактори, які впливають на розмір тарифної ставки в страхуванні 
майна і в страхуванні життя. 
3. Поняття комутаційних чисел і їх застосування при розрахунку 
страхових тарифів. 
4. Роль актуаріїв в страхуванні. 
    Питання для самоперевірки та повторення 

1. Поняття страхової ренти. Розрахунок страхових ануїтетів. 
2. Фактори, які впливають на розмір тарифної ставки в страхуванні 
майна і в страхуванні життя. 
3.  Поняття комутаційних чисел і їх застосування при розрахунку 
страхових тарифів. 
    Теми рефератів та доповідей 

1. Тарифна політика в галузі майнового страхування. 
2. Актуарні розрахунки в страхуванні та їх роль в забезпеченні 
розвитку страхування. 
3. Страхова статистика. Таблиці смертності і середньої тривалості 
життя як основа для побудови тарифних ставок в особистому 
страхуванні. 
4. Закордонна практика актуарних  розрахунків в страхуванні. 
 
Тема 12.  Перестрахування і співстрахування 
Мета: знати особливості та форми операцій перестрахування, 

методи перестрахування,  вимоги щодо перестрахування ризиків 

нерезидентів.  

1. Необхідність та значення перестрахування. 
2. Методи перестрахування. 
3. Форми проведення перестрахувальних операцій. 
4. Сутність перестрахування та його розвиток в Україні. 
5.  Співстрахування і механізм його застосування. 

Перестрахування − страхування одним страховиком 
(цементом, перестрахувальником) на визначених договором умовах 
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ризику виконання частини своїх обов’язків перед страхувальником 
іншого страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, 
якій має статус страховика або перестраховика, згідно з 
законодавством країни, в якій він зареєстрований. У  договорі 
перестрахування беруть участь: страхове товариство, що передає 
ризик; страхове товариство, що приймає ризик на свою 
відповідальність; посередник (необов’язково). Процес, пов'язаний з 
передаванням ризику, називають цедуванням ризику, або цесією. 
Страховика (перестрахувальника), що віддає ризик, називають 
цементом. Страховика (перестраховика), котрий ризик приймає, − 
цесіонарієм. 
        Співстрахування − страхування, за якого два та більше 
страховиків беруть участь визначеними частками у страхуванні 
одного й того самого ризику, видаючи спільні чи окремі поліси на 
страхову суму у своїй частці.  Передавання ризиків у 
перестрахування здійснюється постійно або одноразово. За методом 
передавання ризиків у перестрахування перестрахувальні операції 
поділяються на три види: 
•   факультативні;  •  облігаторні (договорні); •  факультативно - 
облігаторні. 
Перерозподіл ризику у перестрахувальних операціях відбувається 
за двома формами: 
•    пропорційною;       •    непропорційною. 
В залежності від ролі , яку відіграє цедент і перестраховик в 
укладеному між ними договорі, перестрахування поділяється на: 
•   активне - означає передачу ризику; 
•   пасивне - означає приймання ризику. 
Отже, перестрахування - це вторинний розподіл ризику, що 
відбувається у певній формі та за відповідними методами. 
Принципи співстрахування реалізуються під час роботи страхових 
пулів.  Страховий пул — це добровільне об'єднання страховиків, 
що створюється на підставі відповідної угоди для спільного 
страхування певних ризиків. Завданнями функціонування страхових 
пулів є страхування великих і небезпечних ризиків (наприклад, 
авіаційних та космічних, перевезення небезпечних вантажів тощо); 
подолання недостатніх фінансових можливостей окремих 
страховиків; забезпечення фінансової стійкості страхових операцій; 
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гарантування виплат страхувальникам. Розрізняють два типи пулів: 
пули співстрахування та пули перестрахування. 

До основних видів страхових пулів належать: 
•   національні страхові пули; 
•   ринкові регіональні пули; 
•   андеррайтерські пули. 
    Контрольні питання 

 1.  Як відбувалося становлення перестрахування в світовій практиці? 
 2.  Які    основні      етапи        пройшов      процес         становлення 

перестрахування на українському ринку? 
 3.  Що являє собою система перестрахування? 
 4.  Якими є основні специфічні для перестрахування терміни? 
 5.  Що включає в себе вартість перестрахування? 
 6.  Якими   є   характерні   особливості    визначення    розміру 
перестрахування ? 
 7.   Які існують методи передавання ризиків щодо перестрахування? 
 8.   Якими  є   форми   перестрахувальних   операцій? 
 9.   Які види договорів перестрахування можна виокремити ? 
 10.  В чому полягає зміст активного та пасивного перестрахування? 

     Питання для самоперевірки та повторення 

1.  Витоки використання перестрахування у світовій практиці. 
2.  Етапи  розвитку  перестрахування  в  Україні. 
3.   Поняття  вартості  перестрахування. 
4.   Класифікація  перестрахувальних  операцій. 

   5.   Різновиди  договорів   щодо  здійснення  перестрахувальних 
операцій.  
      Задача 1. Існує договір ексцедента збитку 350 тис. грн. понад 
100 тис. грн. Визначіть частку участі цедента та перестраховика у 
покритті наступних ризиків: 

а) 100 тис. грн;       б) 300 тис. грн;       в) 750 тис. грн. 
    Задача 2. Страхових ризиків, які мають оцінку відповідно: 220, 
400, 680 тис. грн. Максимальний рівень  власної участі в покритті  
ризиків − 300 тис. грн. Квота 25 %  страхового портфеля передана 
Портфель цедента складається з трьох однорідних груп у 
перестрахування. Визначте частку участі цедента та перестраховика 
у покритті ризиків. 
     Теми рефератів та доповідей 
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1.   Економічна природа відносин з приводу передачі страхового 
ризику. 
2.   Особливості вітчизняного ринку перестрахування у порівнянні 
із міжнародною практикою. 
3.   Основні напрямки вдосконалення функціонування вітчизняного 
ринку перестрахування. 
4.   Основні форми перестрахувального захисту. 
 

Тема 13. Фінансово – економічна діяльність страхових 
організацій. Доходи, витрати і прибуток страховика   
Мета: знати основні принципи організації фінансів страховика;  як 

здійснюють оподаткування страховиків.  

1. Особливості фінансово-економічної діяльності страховика.  
2.  Доходи і витрати страховика: склад, економічний зміст і порядок 
визначення. 
3.  Прибуток страховика, його склад і визначення. 
4.  Оподатковування страхової діяльності. 
5.  Показники фінансових результатів діяльності страхової 
організації. 
     Доходи страхової компанії: 
- доходи від страхової діяльності; 
- доходи від інвестиційної та фінансової діяльності; 
- інші доходи. 
     Витрати страхової компанії: 
- виплати страхових сум та страхових відшкодувань за 
договорами страхування й перестрахування; 
- витрати на обслуговування процесу страхування і 
перестрахування; 
- витрати на утримання страхової компанії. 
     Прибуток страхової компанії являє собою фінансовий 
результат її діяльності за певний звітний період. Фінансовий 

результат – це вартісна оцінка підсумків господарської діяльності 
страховика. Він визначається як різниця між доходами і витратами.  
    Фінансова надійність страховика – це спроможність  
страховика виконати страхові зобов’язання, прийняті за договорами 
страхування та перестрахування у випадку впливу несприятливих 
чинників. 
   Контрольні питання 
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1.  Перелічіть основні статті доходу страховика. 
2.  Який економічний зміст і склад витрат страхування ? 
3.  Як обчислити прибуток від страхової діяльності ? 
4.  Як оподатковують доходи зі страхування життя ? 
5.  За якою ставкою оподатковують дохід нерезидентів ? 
6.  Чому дорівнює податкова ставка з прибутку страховика? 
7.   В чому полягає особливість здійснення фінансово-господарської 
діяльності страховика? 
8.    Що включають в себе доходи та витрати страхової компанії ? 
9.    Яким чином можна класифікувати витрати страхової компанії ? 
10.  Якими є складові витрат страховика? 
11.  Якими є складові та джерела доходів страховика? 
12. Яким чином визначається фінансовий результат страхової 
діяльності ? 
    Питання для самоперевірки та повторення 

1. Види страхових компаній та порядок їх створення. 
2. Фінансова структура страхової діяльності. 
3. Фінансові результати діяльності страхових компаній. 
4. Фінансова стійкість страховика. 
      Задача 1. Страхова компанія протягом року, починаючи з січня 
одержала такі суми  страхових внесків за договорами страхування, 
укладеними на 1рік: 

220, 140, 360 грн − за 1- ший квартал 720 
  350, 750, 700 грн − за 2 - гий квартал 1800 
  400, 640, 880 грн −  за 3- тій квартал  1920 

                    410, 700, 690 грн −  за 4 - тий квартал 1800        
                       всього 6240 грн. 
    Розрахувати суму зароблених премій компанією за методом 
«плаваючих кварталів». 
        Задача 2. Сума заявлених у зв’язку зі страховими випадками 
претензій за звітний період − 460 тис. грн. Розмір страхових виплат 
− 780 тис. грн. Неврегульовані претензії за перед звітний період − 
340 тис. грн. Сума страхових премій, які належать поверненню 
страхувальникам у зв’язку з достроковим припиненням договорів,  
− 62 тис. грн. Визначте резерв заявлених, але не врегульованих 
збитків.  
        Методичні вказівки. Відповідно до розпорядження Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про 
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затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових 
резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя», 
від 17 грудня 2004 р. ( у разі внесення додаткових змін відповідь 
необхідно коригувати). 
     Теми рефератів та доповідей 

1.  Фактична   та   нормативна   платоспроможність   страховика: 
 проблеми визначення. 
2.    Основний    зміст    та        механізм       розрахунку  показників 
ефективності діяльності страховика. 
3.   Рейтинг страхової компанії: підходи до визначення. 
4.  Проблеми та перспективи розвитку діяльності з визначення 
рейтингу страхових компаній на вітчизняному ринку. 
5. Критерії вибору страхової компанії: погляд потенційних 
страхувальників. 
 
Тема: 14.  Фінансова надійність  та стійкість страхової компанії 
Мета: знати порядок і принципи формування статутного фонду 

страхових компаній; показники платоспроможності страхової 

компанії.  

1.  Поняття і зміст фінансової надійності страховика та засоби її 
забезпечення. 
2.   Платоспроможність страховика та умови її забезпечення.  
3. Власні кошти страхової організації, їх склад і джерела 
формування. 
4.   Страхові резерви, умови їхнього формування і розміщення. 
5.   Фактичний і нормативний запас платоспроможності, порядок їх 
обчислення. Інші показники платоспроможності страховика. 
 
Фінансова надійність страховика − це спроможність 

страховика виконати страхові зобов’язання, прийняті за договорами 
страхування та перестрахування у випадку впливу несприятливих 
чинників. До критеріїв фінансової надійності відносять: розмір 
власних коштів; правильність розрахованих тарифних ставок; 
наявність збалансованого страхового портфеля величину страхових 
резервів, адекватних сумі взятих страховиком на себе зобов’язань; 
ефективність розміщення страхових резервів; перестрахувальницькі 
операції. 
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Вільні резерви − це частка власних коштів страховика, яка 
резервується з метою додаткового забезпечення фінансової 
надійності. 
Платоспроможність − можливість своєчасно і в повному обсязі 

відповідати за своїми зобов’язаннями. Тобто означає здатність у 
будь-який наперед взятий час виконувати зобов’язання із укладених 
договорів страхування. 
Ліквідність означає можливість страховика здійснювати поточні 

виплати з поточних надходжень, тобто здатність платити негайно за 
своїми терміновими зобов’язаннями. 
     Контрольні питання 

1.  У чому сутність фінансової надійності страховика? 
2. Який склад технічних резервів? 
3.   З   яких  частин складається резерв незароблених премій? 
4. У чому особливість методу «плаваючих  кварталів»? 
5.  Поясніть механізм розрахунку зароблених страхових премій за 
методом 1/24. 
6. Як визначають зароблені страхові премії за методом обліку за 
днями? 
7. Які умови забезпечення платоспроможності страховика. 
     Питання для самоперевірки та повторення 

1.  Власні кошти страховика та джерела їх формування. 
2.  Гарантійний фонд страховика та його роль у забезпеченні його 
фінансової стійкості. 
3.  Звітність  страховика та її склад. 
4.  Фінансові коефіцієнти та методика їх розрахунку у страхуванні. 
     Задача 1. Страхова компанія здійснює інші види страхування  
ніж страхування життя. Надходження страхових премій дорівнюють 
1,2 млн. грн, перестраховикам сплачено 280 тис. грн. Страхові 
виплати − 890 тис. грн, у тому числі компенсовано 
перестраховиками 120 тис. грн. Визначіть нормативний показник 
платоспроможності. 
     Задача 2. Статутний фонд страхової компанії складає 5,8 
млн.грн., резерви й фонд − 1,4 млн грн, технічні резерви − 6, 7 млн 
грн, кредиторська заборгованість − 230 тис. грн, дебіторська   
заборгованість − 0,98 млн. грн, грошові кошти в касі − 25 тис. грн, 
на поточному рахунку − 1,1 млн. грн. Визначіть коефіцієнт 
загальної ліквідності. 
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     Теми рефератів та доповідей 

1.  Попереджувальна ( превентивна) діяльність страховика. Система 
превентивних заходів для зменшення страхового ризику. 
2.  Тарифна політика страховика та її вплив  на фінансову стійкість 
страховика. 
3.  Фінансовий аналіз та оцінка фінансового стану страховика. 
4.  Чинники фінансової стійкості страховика. 
 

Тема 15.   Фінансова стратегія і планування у страхуванні 
Мета:  знати фінансову стратегію страховика, яка охоплює 

визначення перспективних напрямів його діяльності з урахуванням 

їх прибутковості 

1.  Основні   напрямки    фінансової   стратегії  і  планування   в 
страхуванні. Формування страхового портфеля. 
2. Інвестиційна діяльність та формування портфеля інвестицій 
страховика. 
3. Основи бізнес-планування страхової діяльності. Структура 
бізнес-плану страховика. 
 

        Фінансова стратегія і фінансове планування охоплюють 

такі важливі напрями: 
� планування асортименту страхових послуг і формування 
страхового портфеля; 
� розробку найкращої інвестиційної стратегії, тобто розміщення 
тимчасово вільних грошових коштів страховика; 
� 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 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; 
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�  по-третє, розміром сукупної страхової суми.  
   При формуванні страхового портфеля використовуються 

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

1.  Значення фінансової стратегії страховика та її складові. 
2.  Інвестиційний портфель страховика та його характеристика. 
3.   Основні вимоги та порядок розробки бізнес-плану страховика. 
4. Тарифна політика страховика та формування страхового 
портфелю. 
5. Сформулюйте вплив тарифної політики па формування 
страхового портфеля. 
6.  Основи бізнес-планування страхової діяльності. Структура 
бізнес плану страховика та характеристика його розділів. 
7. Відобразіть  інвестиційний портфель страховика та його 
характеристика. 
     Питання для самоперевірки та повторення 

1.  Основні принципи реалізації фінансової політики страховика. 
2.  Чинники тарифної політики страхової компанії. 
3.   Класифікація страхового портфеля страховика. 
4.   Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності та їх особливості 
у страхуванні. 
5.   Характеристика активів страховика, сформованих за рахунок 
розміщення страхових резервів. 
6.  Особливості розміщення коштів резервів зі страхування життя. 
7.  Значення та необхідність бізнес-планування в умовах ринкової 
економіки. 
      Задача 1.  Протягом 2011 р. страхова компанія “Веста” 
витратила на ведення справ щодо укладання угод страхування  108 
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тис. грн., податок на майно склав 48 тис. грн., інші витрати 
страховика дорівнювали 26 тис. грн., а інші доходи страховика 
склали 57 тис. грн. Середня величина рівнів накладних витрат, які 
закладалися у структуру тарифних ставок за різними видами 
страхування, здійснюваного компанією “Веста”, дорівнює 12 %. 
Резерв незароблених премій на початок та на кінець року склав, 
відповідно, 546 тис. грн. та 538 тис. грн., а страхові премії, отримані 
компанією за 2011 р., дорівнюють 344 тис. грн. Зробити висновок 
про стан управління накладними витратами страховика. 
    Теми рефератів та доповідей 

1.  Напрями фінансової стратегії страхової компанії. 
2.  Вплив тарифної політики на формування страхового портфеля. 
3.  Основні підходи до формування страхового портфеля. 
4.  Інвестиційний портфель страховика та його характеристика. 
5.  Напрями розміщення коштів страхових резервів: вітчизняний та 
світовий досвід. 
6.   Проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності 
страховика. 
7.  Особливості бізнес-планування у страхуванні. 
 

Тема 16.  Страхування зовнішньо - економічних ризиків 

Мета:  
1. Класифікація зовнішньоекономічних ризиків. 
2. Страхування вантажів у міжнародних перевезеннях. 
3. Страхування валютних ризиків. 
4. Страхування біржових ризиків. 
   
. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності страхування 
здійснюється за такими видами: 
�   страхування засобів наземного транспорту; 
�   страхування засобів повітряного транспорту; страхування 
засобів водного транспорту; ^страхування вантажів;  
�    страхування контейнерів; 
�    страхування фінансових ризиків;  
�    страхування відповідальності.  
    Метою страхування валютних ризиків є захист вітчизняних 
експортерів, імпортерів та інших учасників зовнішньо - економічної 
діяльності. Об'єктом страхування біржових ризиків може бути 
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відповідальність учасників біржових контрактів за збитки, 
зумовлені невиконанням умов угоди одним з партнерів 
    Контрольні питання   

1. Сформулюйте     страхування     інших    видів     ризиків     у 
зовнішньоекономічних    операціях. 
2. Наведіть класифікацію ризиків, які потребують страхування при 
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.  
2. Вкажіть  види страхування зовнішньоекономічних ризиків. 
3. Які характерні риси страхування експортних кредитів? 
4. Охарактеризуйте перелік страхових компаній, які мають право 
проводити операції з іноземного страхування. 
5.Які іноземні страхові  компанії співпрацюють з вітчизняними 
страховиками? 
   Питання для самоперевірки та повторення 

1.  Ризики, що супроводжують зовнішньоекономічну діяльність. 
2.  Види міжнародних розрахунків та їх вплив на заборгованість 
імпортерів перед експортерами. 
3.   Суть та класифікація валютних ризиків. 
4.   Суть та класифікація біржових ризиків. 
5.   Характеристика об'єктів майнового страхування в зовнішньо ¬ 
економічній діяльності. 
        Задача 1. Розрахувати фінансовий результат від інвестиційної 
діяльності страхової компанії “ДСМ” за 2011 р., якщо відомо таке:  
за 2011 р. отриманий компанією доход від інвестицій склав 1,26 
млн. грн. Резерв незаробленої премії на початок року дорівнював 
15,2 млн. грн., а на кінець року, відповідно, – 15,05 млн. грн. 
Страхові премії, що надішли до страхової компанії за весь 2011 р., 
склали 3,24 млн. грн. 
    Теми рефератів та доповідей 

1.  Проблеми та перспективи розвитку страхування експортних 
кредитів в Україні. 
2.  Міжнародні терміни та правила перевезень вантажів. 
3.  Перспективи розвитку страхування валютних ризиків. 
4.  Види біржових ризиків та необхідність їх страхування. 
5.  Страхування майнових ризиків посольств України за кордоном. 

3. Задачі для вирішення 

  Задача  1.  Підприємство застрахувало майно на суму 100 000 
грн. Страховий тариф 1,1%. Після настання страхового випадку 
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страхова компанія визначила розмір збитків в частці 10%. 
Визначити страховий платіж і страхове відшкодування.  

 Задача 2. На момент укладання договору страхування 
транспортного засобу від збитку при ДТП знос об’єкту страхування 
складав 20%, а первісна вартість цього засобу 35 тис.грн., на 
момент настання страхового випадку знос складав 25%, а збитки 
склали 10%. Розрахувати суму страхового відшкодування, якщо 
безумовна франшиза становить 2%. 
Задача  3.  Підприємство застрахувало свої транспортні засоби. 

Їх вартість становить 150000 грн. Ставка встановлена у розмірі 3.5 
%. Визначити розмір страхових платежів, якщо відомо, що 
транспортні засоби застраховані на 70 %. Вказати як будуть 
вноситись страхові платежі даного підприємства при умові, що 1-й 
платіж -при складанні договору, інші – після третього і шостого 
місяця дії договору страхування 

    Задача 4. Внаслідок стихійного лиха на підприємстві було 
пошкоджено транспортні засоби і сировина, що була завантажена в 
них. Витрати на відшкодування майна визначені у розмірі 100 тис. 
грн. Вартість залишків сировини, придатних до використання 
становить 14 тис.грн. Страхувальник провів роботи, щодо 
рятування майна та впорядкування залишків після страхового 
випадку на суму 5 тис. грн. У договорі страхування вказано, що 
майно застраховане на 80%. Визначити розмір відшкодування 
страховою організацією і страхувальником. 
      Задача 5. В результаті пожежі через недотримання технології 
виробництва було пошкоджено будівлю молочного цеху 
балансовою вартістю 45600 грн. Через не вжиття заходів для 
забезпечення зберігання майна було втрачено матеріальних 
цінностей на суму 8000 грн. Після пожежі вціліло цінностей на 
суму 28300 грн. завдяки здійсненню заходів по рятуванню майна в 
сумі 1370 грн. Визначити суму страхового відшкодування, якщо 
майно було застраховане на 80% його вартості. 
Методичні вказівки: у разі встановлення порушення правил 
експлуатації процент відшкодування збитків страховою 
організацією зменшується до 30%. 
    Задача 6. Визначити суму страхових платежів за рік по будівля, 
спорудах і іншому майну. Первісна вартість будівель, споруд - 
113200 грн., знос - 25 %, ставка платежу -1% від балансової вартості 
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майна.  Балансова вартість багаторічних насаджень -12000 грн, 
ставка платежу - 2%.  Методичні вказівки: Вартість будівель, 
споруд та іншого майна (виключаючи знос) визначаємо на початок 
року. Платежі вносяться в два прийоми. 
    Задача 7. Громадянка застрахувала свою квартиру від усіх 
страхових випадків, крім крадіжки, а також коштовності на випадок 
крадіжки. Квартира була застрахована на суму 225 тис. грн., а 
коштовності на 15 тис. грн. Страховий платіж за квартиру 
вноситься у 3 прийоми, а за коштовності в 2. Визначити розмір 
страхового платежу і якими частинами буде вноситись платіж. 
Методичні   вказівки:   страхові тарифи на квартиру становлять 
0,2%, а на коштовності - 5%. 
      Задача  8.  При перебуванні групи дітей (12 чоловік) в оздоровчому 
таборі батьки уклали із страховою компанією "Оранта" 
колективний договір страхування дітей. Вік дітей різний: 
     6 чол. - 12 років;  4 чол.  -   14 років;    2 чол.   -  15 років;   
 Страхова сума на кожну дитину 500 гр. В результаті настання       
страхового випадку (викрадення) одна із дітей зазнала моральної 
травми та розладу здоров’я. Визначити розмір виплати страхової 
суми. Методичні вказівки: при настанні страхового випадку - 
розлад здоров'я у застрахованого внаслідок нещасного випадку, 
страхова виплата визначається згідно порядку та умови виплати 
страхової суми. У разі заподіяння застрахованій дитині моральної 
травми внаслідок викрадення чи зґвалтування – виплачується 50% 
від страхової суми. Страхова сума або відповідна її частина в разі 
настання страхового випадку виплачується страхувальнику. Якщо 
страхувальник мав право на одержання страхової суми або її 
частини, але помер, не здійснивши це право, воно переходить до 
застрахованого, у випадку смерті останнього - до його спадкоємців. 

       Задача 9.  Громадянин застрахувався від нещасного випадку на 
суму 1000 грн. В результаті настання нещасного випадку йому була 
встановлена II група інвалідності та здійснена страхова виплата. 
Але після повторного проходження трудової експертизи група 
інвалідності була змінена на І. Визначити розмір страхової доплати. 
Методичні вказівки: в разі настання інвалідності страхова виплата 
здійснюється в певних відсотках від страхової суми. Зокрема, 

І група інвалідності  - 90% страхової суми 
II група інвалідності - 70% страхової суми 
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II група інвалідності - 50% страхової суми 
         Задача 10. В результаті нещасного випадку громадянин 
перебував у медичному закладі 31 день. Визначити розмір страхової 
виплати працівником при умові, що страхова сума 10000 грн.  
Методичні вказівки: при перебуванні у медичному закладі: 
а) від 1-го до 30 днів - 1% від страхової суми за кожен день 
перебування;  б) від 30 до 90 днів - 0,5% від страхової суми. 
        Задача 11. Визначити зароблені страхові премії компанії 
Астра-Плюс” за 2011 р., якщо відомо таке: надходження страхових 
платежів до компанії протягом 2011 р. – 250 тис. грн., страхові 
платежі, сплачені перестраховикам за договорами перестрахування 
протягом 2011 р. – 56 тис. грн., резерв незароблених премій на 
початок та кінець 2006 р. відповідно – 212 та 198 тис. грн. 
        Задача 12. Оцінити фінансову стійкість страхової компанії 
“Аскольд”, якщо відомо таке: середня тарифна ставка страхового 
портфеля складає 19 %, кількість застрахованих в даній компанії 
об’єктів – 1561. 

4. Методичні рекомендації щодо вирішення задач 

Для розв’язання задач слід використати формули і визначення  
страхового платежу та страхового відшкодування. 

Основні поняття у страхуванні: 
Страховий платіж Р — це кошти, які виплачує страхувальник 

страховику для створення страхового фонду та оплати послуг 
страховика по проведенню страхування. Страховий платіж (премія) 
залежить від встановленої страхової суми і тарифної ставки для 
даного виду страхування 

                                    Р = ТТ   ×   ,                                     (1) 

 
де   Р —  страховий платіж; ТТ    —  тарифна ставка; S — страхова 
сума   — це максимальний розмір виплат на відшкодування збитків 
від страхових подій. Вона встановлюється за згодою між особою, 
що страхується, і страховиком, враховуючи ряд умов, різних для 
окремих видів страхування. 

« Системи страхування » 

 У страховій практиці застосовується кілька систем страхування: 
1)   пропорційної відповідальності; 
2)   першого ризику; 
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3)   «дрібної частки»; 
4)   за відновленою вартістю; 
5)   граничного страхового забезпечення. 
 Страхування за системою пропорційної відповідальності 
передбачає виплату страхового відшкодування, розрахованого за 
формулою 

                                       ,                                              (2) 
де  Q — страхове відшкодування; 
S — страхова сума за угодою; 
W— вартісна оцінка об'єкта страхування; 
Т— фактична сума збитків. 
     Пропорційна система передбачає участь страхувальника у 
відшкодуванні збитків. Рівень відповідальності страховика у 
відшкодуванні збитків застрахованого настільки виший, 

наскільки менша різниця між вартісною оцінкою об'єкту 
страхування і страховою сумою. 
      Страхування за системою першого ризику передбачає 
виплату страхового відшкодування у розмірі збитків, але у межах 
страхової суми.  При страхуванні за такою системою збитки у 
межах страхової суми (перший ризик) відшкодовуються у повному 
обсязі, а збитки, які перевищують страхову суму (другий ризик), 
страховиком не відшкодовуються зовсім. 
                                   Значення «Франшиза»   

   Франшиза — це невиплачена частина збитків, яка приблизно 
відповідає затратам страховика на визначення суми збитків. 
Франшиза може бути умовною та безумовною.    
   При умовній франшизі не відшкодовується сума збитків у межах 
суми грошових коштів, які становлять франшизу.. Франшиза 
називається безумовною, оскільки вона у всіх випадках вилучається 
із зобов'язань страховика, а умовною, оскільки це відбувається 
лише за умови, що збитки не перевищують усталеної величини 
франшиза 

  5. Ситуативні вправи (завдання) 

 

     

Завдання 1. 
Скласти словник-глюсарій основних термінів 
страхування. 

 Розробити класифікацію ризиків. які потребують  
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Завдання 2. страхування. 
 

Завдання 3. 
Скласти порівняльну таблицю ознак страхування і 
самострахування. 

 

Завдання 4. 
Скласти перелік обов’язкових видів страхування 
згідно з чинним страховим законодавством 

 

Завдання 5. 
Провести порівняльний аналіз трьох галузей 
страхування: особистого, майнового і 
відповідальності з точки зору об’єктів страхування. 

 

Завдання 6.  
Складіть перелікстрахових ризиків,які найбільш 
поширені в майновому страхуванні 

 
Завдання 7. 

Складіть перелік страхових ризиків,які найбільш 
поширені в особистому страхуванні 

Завдання 8. Опишіть закордонний досвід управління ризиками. 
 

 

Завдання 9. 

Зобразіть схематично організаційну структуру 
страховика, створеного у формі акціонерного това-
риства. Перерахуйте функціональні обов’язки від-
повідних структурних підрозділів (посадових осіб). 

 

 

 

Завдання 10. 

Наведіть основні показники діяльності вітчизняних 
страховиків України на основі опублікованих у пресі 
рейтингів та визначте місце страхових компаній на 
страховому ринку ( за рейтингом на останню 
квартальну дату). 

 

Завдання 11. 
Складіть перелік документів, які необхідно подати 
для одержання ліцензії на проведення страхових 
операцій. 

Завдання 12. Складіть перелік документів,  які необхідно подати 
при реєстрації страхових компаній 

 

Завдання 13. 
Розробити класифікацію ризиків, які є об’єктами 
особистого страхування. 

 

Завдання 14. 
Навести причини, через які в Україні гальмується 
розвиток страхування життя. 

Завдання 15. Навести концепції  розвитку медичного страхування. 
 

Завдання 16. 
Виконати порівняльний аналіз нагромаджувального 
(довгострокового) страхування життя та ризикових 
видів особистого страхування. 

 

Завдання 17. 
Розробити класифікацію ризиків, які потребують 
страхування при здійсненні зовнішньоекономічної 
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діяльності. 
Завдання 18. Скласти перелік страхових компаній, які мають 

право проводити операції з іноземного страхування. 
 

Завдання 19. 
Розробити класифікацію актуарних розрахунків в 
страхуванні. 

 

Завдання 20. 
Розробити    класифікацію    страхових      внесків 
(страхових премій, платежів). 

Завдання 21. Навести основні показники демографічної страхової 
статистики. 

Завдання 22. Довести роль страхування в забезпеченні потреб 
підприємця в страховому захисті. 

Завдання 23. Зобразити схематично структуру страхового тарифу. 
 

Завдання 24. 
Навести перелік методів обчислення тарифної 
ставки у майновому страхуванні. 

 

Завдання 25. 
Розробити    класифікацію    страхових    внесків 
(страхових  премій,  платежів). 

 

6.  Питання гарантованого рівня знань 

Змістовний модуль 1. Принципи та зміст сучасного страхування 

1.  Виникнення та сутність страхування. 
2.  Роль страхового захисту в ринковій економіці. 
3.  Форми страхового захисту. 
4.  Функції страхування.  
5.   Принципи страхування. 
6.   Основне призначення створення страхових фондів. 
7.   Класифікація страхування за об’єктами.  
8.   Склад і призначення основних страхових термінів. 
9.   Система страхування. 
10. Франшиза, її види і джерела походження. 
11. Види страхових ризиків. 
12. Державний нагляд за страхуванням в Україні. 
13. Оцінка ризику та критерії визначення ціни страхування. 
14. Склад і структура страхових тарифів. 
15. Поняття та структура страхового ринку. 
Змістовний модуль 2.  Класифікація за об’єктами страхування 

1.  Суть страхування життя і його основні види. 
2.  Методика визначення резервів при страхуванні життя. 
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3.   Страхування  від   нещасних    випадків  і   професійних            
захворювань. 
4.   Класифікація й основні види особистого страхування. 
5.   Медичного страхування та аналіз основних його   систем.  
6.   Страхування майна юридичних осіб. 
7.    Особливості страхування сільськогосподарських підприємств. 
8.    Страхування майна громадян: будівель і споруд, домашнього та 
іншого майна. 
9.    Страхування транспортних засобів: автомобільного, морського, 
авіаційного, страхування вантажів. 
10.  Страхування технічних ризиків. 
11.  Страхування     цивільної     відповідальності       власників 
автотранспортних засобів. 
12.  Страхування відповідальності роботодавців. 
13. Страхування відповідальності товаровиробників за якість 
продукції. 
14.  Страхування професійної відповідальності. 
15.  Страхування відповідальності за неповернення кредитів. 
 

Змістовний модуль 3. Аналіз фінансово-економічного стану 
страховика: необхідність та значення 

1.  Необхідність і сутність перестрахування. 
2.  Методи перестрахування. 
3.  Особливості та форми операцій перестрахування. 
4.   Непропорційне перестрахування. 
5.   Вимого щодо перестрахування ризиків нерезидентів. 
6.   Співстрахування і механізм його застосування. 
7.   Результати та особливості фінансової діяльності страхових 
організацій. 
8.   Основні принципи організації фінансів страховика. 
9.   Страхові резерви. 
10. Доходи та витрати страхових організацій.  
11. Оподаткування страховиків. 
12. Поняття фінансової надійності страхової компанії. 
13. Порядок і принципи формування статутного фонду страхових 
компаній. 
14. Показники платоспроможності страхової компанії. 
15. Засоби підвищення фінансової надійності страховиків. 
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7. Завдання для самостійної роботи 

Студенти самостійно опрацьовують теми дисципліни, 

використовуючи рекомендовану літературу (табл. 7.1).  
          Таблиця  7.1 

№ Тема самостійної 
роботи 

Короткий зміст 
 

Літерату- 
ра 

 
1. 

Сутність 
принципи і роль 
страхування

Сутність, функції та сфери 
застосуван-ня страхування. 
Принципи страхування

1, 2, 4, 6, 7, 
9, 10, 11. 

  
2. 

Класифікація 
страхування та 
страхові ризики 

Поняття та ознаки класифікації. 
Основні способи(види) 
класифікації. Управління та оцінка. 
ризиком.   

1, 2, 4, 5, 6, 
7, 9, 10,11. 

 
3. 

 Страховий ринок  
та страхова 
організація 

(компанія) 

Матеріальні, фінансові, трудові та 
інформаційні ресурси страховиків. 
Структура СК. 

 
1, 2, 4, 5, 6, 

9, 11. 

 
4. 

Державне  
регулювання 
страхової 
діяльності 

Правові підстави страхової 
діяльності в Україні та їх 
наближення до міжнародних 
стандартів . 

 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 11, 10, 

8, 9. 

 
5. 

Майнове 
страхування 

 Страхування майна громадян, 
технічних ризиків та транспортних 
засобів і вантажів. 

 
1, 2, 4,5, 6, 
9, 10, 7, 8. 

 
6. 

Особисте 
страхування 

.Основні галузі особистого страху-
вання: від нещасних випадків, 
медич-не та страхування життя і 
пенсій 

 
1, 2, 3,4,5, 6, 

9, 10, 7, 8. 

 
7. 

Страхування 
відповідальності 

 Види та порядок здійснення 
страхування відповідальності. 

1, 2, 4,5,6, 7, 
8, 9, 10,. 

 
8. 

Перестрахування і 
співстрахування 
 

Формування каналів розподілу: 
Суб'єкти перестрахування 

1, 2, 4, 5, 6, 
9, 7, 10, 11. 

 
9. 

Фінансово– 
економічна 
діяльність 
страховика  

 
Доходи, витрати і прибуток 
страховика .  

 
1, 2, 5, 6, 9. 

 
10. 

Фінансова 
надійність та 
стійкість страхової 
компанії 
 

Фінансові методи .Статутний і 
гарантійний фонди страховика. 
Оцінка фінансового стану 
страховика. 
 

 
1, 2, 4, 5, 6, 

7, 9, 10. 
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1 2 3 4 

 
11. 

Фінансова 
стратегія і 
планування в 
страхуванні   

Бізнес-план страховика, його 
структура. Зміст основних розділів 
бізнес-плану. Форми і методи його 
побудови. 

 
1, 2, 3, 5, 6, 
9, 10, 11,. 

 
12. 

Страхування  
зовнішньо - 
економічних  

 
Організація страхування в інших 
країнах. Міжнародний досвід. 

 
1, 2, 3, 6, 9, 

10, 11. 

 
13. 

Актуарні 
розрахунки в 
страхуванні   

Методологічні аспекти актуарних 
розрахунків. Особливості побудови 
тарифних ставок. 
 

 
1, 2, 5. 6, 7, 
8, 9, 10, 11. 

 
. 

8. Розподіл балів, що отримують  студенти 

Модуль 1  Модуль 2 Підсум-
ковий 

контроль 

Всьо 
го Поточне тестування і  СРС Індивід. 

робота 

Змістовний  
модуль 1  

Змістовний 
модуль 2 

Змістовний      
модуль 3 

 

 
15 

 
40 

 
100 

15         15 15 
Т 
І 

Т
2 

Т
З 

Т
4 

Т
5 

Т
6 

Т
7 
 

Т 
8 
 

Т
9 

Т 
10 

Т 
11 

Т 
12 

 

Т 
13 

Т 
14 

Т 
15 

Т 
16 

   

2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Шкала оцінювання  ЄКТS. 
90-100 балів - відмінно (А);  
82 - 89 балів – дуже добре (В) 
74 - 81 балів - добре (С);     
64 - 73 балів - задовільно (D); 
60 - 63 балів - достатньо (Е); 
35 -59 балів - незадовільно з можливістю повторного складання (FХ); 
0 -34 балів - незадовільно з обов'язковим повторним вивченням (F). 

 

9.. Рекомендована література 
9.1. Базова література 

1. Вовчак О.Д. Страхування: Навчальний посібник.3-ге видання, 
стереотипне. –  Львів: “Новий Світ-2000”, 2006 . – 480 с. 
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2. Базилевич В.Д.  Страховий ринок України, К.: « Знання »,2001р. 
3. Залетов А.Н. Страхование в Украине/Под ред. д.э.н. 

Слюсаренко О.О.- К.: Международная агенция «Bee Zone»/.-
2004.- 454 с. 

4. Білоус  Н. М.  /  Б. Страхування:    Інтерактивний     комплекс 
навчально  –   методичного   забезпечення.  –   Рівне:   НУВГП, 
2008.  –  109 с .                                                                        

9.2. Додаткова  
5. Александрова М.М. Страхування: Навч.посібник.-Київ 

ЦУЛ,2002.-208 с. 
6. Базилевич В. Страховий ринок України. – К.; Знання, 2000. –  

444 с. 
7. Вовчак О.Д. Страховий захист. У книзі: Економічна 

енциклопедія: У трьох томах.Т.3 / редкол.: С.В.Мочерний 
(відп.ред) та ін. - К.: Видавничий центр ”Академія” ,2002 р. 

8. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник.-К.:Товариство 
“Знання”,КОО, 2004.  - 321с. 

9. Плиса В.Й .Основи страхування: Навч.посібник / За ред. 
Крупки.-Львів,2001.-144 с. Страхування: Навч. - метод. 
посібник для самост. вивчення дисципліни /О.О.Гаманкова, 
Т.М.Артюх, С.В.Горянська.- Київ, 2000 – 120 с. 

10. Страхування: Підручник/ Ред. А.О.Таркуцяк.- 2002. – 113 с. 
11. Страхування: Підручник / Керівник авт.кол. і наук. 

Ред.С.С.Осадець. - К.:КНЕУ,- 2002.- 599с. 
12.  www.forinsurer.com 
13.  www.ins-pub.com 
14.  http://magazine.uainsur.com  
15.  http://www.fsc.kiev.ua 
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Додаток А 

Приклад оформлення титульного аркуша 

(шрифт 14) 

 
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства та 
природокористування 

Факультет економіки і підприємництва 
Кафедра фінансів і економіки природокористування 

 
 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Страхування» 
 

 Виконав: 

 
Студент факультету економіки і 
підприємництва  
спеціальності „Фінанси і кредит ” 
__  курсу,  групи ________ 
Прізвище ім’я по-батькові 

№ в списку групи____ 
 

             Перевірив: 

 

_________________________________ 
      (відмітка про зарахування та кількість балів) 
______________ _______________________________   
   (число)               (підпис)      (прізвище та ініціали)    

 

 

Рівне-201__ р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


