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Передмова 
 

 
ПЕРЕДМОВА 

 
Розум полягає не лише у знанні, а 

й у вмінні застосовувати ці знання 
Луцій Анней Сенека 

 
Діяльність кожного суб’єкта ринкових відносин пов’язана з ризиком, 

який необхідно попереджувати та зменшувати, на що спрямовано страхування. 
Страхування є основною складовою ринку небанківських фінансових 

послуг і від його ефективного функціонування залежить стабілізація 
підприємницької діяльності та економіки України. Важливою є роль 
страхування щодо стимулювання розвитку ринкових відносин, ділової 
активності та поліпшення інвестиційного клімату в країні. 

Світовий досвід показує, що добре налагоджена страхова справа активно 
сприяє розвитку бізнесу та вирішенню соціальних проблем. Ступінь розвитку 
страхування є індикатором зрілості ринкових відносин.  

Страхування – не лише перспективний, а й дуже складний вид діяльності. 
Однією з найважливіших передумов успішного розвитку страхової справи є 
забезпечення її висококваліфікованими кадрами. Ідеться, насамперед, про 
персонал страхових організацій, страхових брокерських контор, експертних, 
навчальних, консультаційних, контролюючих та інших організацій, котрі 
причетні до забезпечення високоякісного страхового сервісу. Водночас дуже 
важливо підвищувати рівень страхових знань наявних й потенційних 
споживачів страхових послуг. 

Останнім часом все більшого значення набуває теоретична та практична 
підготовка майбутніх фахівців в галузі фінансів та страхової справи зокрема. 
Зміни, що відбуваються у фінансовому секторі України, вимагають нового 
ставлення до якостей, якими повинні володіти фахівці у галузі фінансів. 
Конкурентоспроможність сучасного випускника вищого навчального 
закладу на ринку праці вимагає від нього глибокого розуміння ситуації на 
ринку фінансових послуг як на національному, так і на міжнародному 
рівнях, володіння здатністю застосовувати на практиці отримані знання та 
вміння самостійно приймати рішення. 

Дисципліна «Страхування» є однією з профілюючих дисциплін в 
програмі підготовки фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та 
страхування» та професійно-орієнтованою дисципліною в програмах 
підготовки фахівців інших економічних спеціальностей у вищих навчальних 
закладах. 

Метою вивчення дисципліни «Страхування» є надання студентам 
глибоких теоретичних знань та практичних навичок з питань страхової справи, 
розуміння фінансово-економічних аспектів сфери страхування, застосування 
яких надає можливість ефективно використовувати цю сферу фінансових 
відносин як механізм подолання ризиків у практичній діяльності. Вивчення 
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дисципліни ґрунтується на засвоєних студентами базових знаннях в галузі 
макро- і мікроекономічної теорії, економічної історії, економіки підприємств, 
фінансів, обліку і аналізу, достатній математичній та статистичній підготовці. 

Завданнями вивчення дисципліни є з'ясування об'єктивної необхідності і 
сутності страхових послуг, які надаються як фізичним так і юридичним особам; 
засвоєння методів організації роботи страховика щодо реалізації страхових 
послуг; розгляд умов надання страхових послуг у галузі особистого, майнового 
страхування та страхування відповідальності; опанування організаційними 
засадами фінансової діяльності страхових компаній. 

Предметом вивчення у дисципліні є відносини, що виникають у процесі 
формування розподілу та використання страхових фондів. 

У результаті вивчення курсу студент повинен знати основні поняття та 
закони сучасної економічної теорії, теорії фінансів та макроекономіки, за 
допомогою яких аналізується сучасний стан страхового ринку та 
закономірності окремого випадкового явища; вміти мислити аналітично, 
застосовувати математичні та економічні знання у процесі дослідження 
страхового ринку та страхових організацій, вміти розв’язувати  економічні 
проблеми, прогнозувати та аналізувати параметри та характеристики 
різноманітних зрушень у фінансовій та страховій сферах. 
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Тема 1 Сутність, принципи і роль 
страхування 

 
1.1 Необхідність страхового захисту як важливого засобу 

економічної безпеки 
1.2 Становлення та розвиток страхового ринку України 
1.3 Сутність страхування та його місце в системі грошових 

відносин 
1.4 Функції страхування 
1.5 Принципи страхування 

 
 

1.1 Необхідність страхового захисту як важливого засобу 
економічної безпеки 

 
Історично склалося прагнення людини захиститися від небезпеки, що 

загрожує їй втратою життя, здоров’я, житла, харчів тощо. Необхідність захисту 
дуже близька до первинних (фізіологічних) потреб та інтересів людини. Разом зі 
зростанням її інтересів ускладнюються й атрибути її безпеки. 

Протягом усього історичного шляху розвитку людське суспільство в 
кожній сфері своєї діяльності натикається на суперечності між природою і 
людиною, а також між окремими суб’єктами суспільних відносин. Ці 
суперечності зумовлюють появу несприятливих подій – ризиків, серед яких 
виокремлюють стихійне лихо і нещасні випадки. 

і 
Стихійне лихо – це випадок, спричинений руйнівною дією сил 

природи, яка охоплює, здебільшого, немалу територію і 
призводить до значних матеріальних збитків або загибелі чи 
втрати здоров’я багатьох людей. 

Нещасні випадки – це такі події, які через несприятливий збіг 
обставин (наприклад, внаслідок дорожньо-транспортної 
пригоди) тягнуть за собою загибель чи втрату здоров’я окремих 
осіб або їх групи. 

Враховуючи доволі ризиковане функціонування будь-якого підприємства 
і не менш ризиковане проживання кожної людини, існує сутнісна потреба в 
попереджанні і відшкодовуванні збитків, яких задають ризиковані обставини. 
Без цього майже неможливо забезпечувати безперервність процесу 
виробництва матеріальних благ, підтримувати належний рівень життя людей. 
Відносини, що складаються в суспільстві з цього приводу, мають об’єктивний 
характер і у своїй сукупності формують зміст економічної категорії «страховий 
захист».  

Сутність страхового захисту полягає в нагромадженні й витрачанні 
грошових та інших ресурсів для здійснення заходів щодо попередження, 
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подолання або зменшення негативного впливу ризиків та відшкодування 
пов'язаних із ними втрат. 

і Страховий захист — економічна категорія, що відображає 
сукупність розподільчих та перерозподільчих відносин, 
пов'язаних із подоланням і відшкодуванням втрат, які можуть 
бути спричинені різними винятковими обставинами. 

Страховому захисту притаманні такі ознаки: 
— випадковий характер появи надзвичайних подій; 
— нерівномірність нанесення збитку різним суб'єктам; 
— необхідність попередження наслідків вказаних подій; 
— необхідність відшкодування завданих збитків, тобто проведення 

захисних заходів людиною від наслідків можливих випадкових подій; 
— можливість вираження завданої шкоди у натуральній або грошовій 

формі. 
Суб’єктивною основою виникнення страхування є зацікавленість будь-

якої особи в збереженні свого майна, життя, здоров'я, що мала б можливість 
компенсувати нанесений збиток при настанні страхового випадку. Схематично 
це процес представлено на рис. 1.1. 

 
В умовах сьогодення попит на страховий захист має три головні джерела: 
по-перше – це недержавний сектор господарства щ природною потребою 

у страхуванні в зв’язку зі своєю незахищеністю та неможливістю претендувати 
на державну фінансову підтримку; 

по-друге – пов’язане з приватизацією житлового фонду, реформою 
житлово-комунального господарства, розвитком індивідуального житлово-
комунального господарства та зростанням благополуччя певної частини 
населення; 

по-третє – це широкі верстви населення. 
Необхідність страхового захисту має кілька аспектів: природний, 

економічний, соціальний, юридичний, міжнародний (рис. 1.2).  
З позицій природних інтересів суспільства та окремих його громадян, 

страхування виникло як засіб збереження матеріального благополуччя за 
настання випадкових, непередбачуваних, а також передбачуваних, але 
небажаних і таких, яких не можна уникнути, випадків з метою розподілу 
заподіяних окремим громадянам збитків між багатьма іншими членами 
суспільства, щоб полегшити тягар потерпілих. 

Економічна зумовленість страхового захисту пояснюється необхідністю 
створення такого різновиду людської діяльності, який ґрунтується на 
акумуляції фінансових засобів з метою відшкодування збитків, спричинених 

 

Майно 
 

Власник майна 
Майновий (страховий) 

інтерес 

Рис. 1.1 Процес виникнення зацікавленості щодо страхування 
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настанням шкідливих для здоров'я та (або) матеріального благополуччя подій 
як фізичним, так і юридичним особам, що створює сприятливі умови для 
безперебійного процесу суспільного відтворення. 

 

 
У соціальному плані страхування є формою (способом) участі держави, 

роботодавців та громадян у справі захисту особистих інтересів громадян і 
створення у такий спосіб умов для забезпечення соціальної та політичної 
стабільності в суспільстві. 

В юридичному аспекті страхування є різновидом цивільно-правових 
відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі 
настання певних подій (страхових випадків), визначених договором 
страхування або чинним законодавством за рахунок грошових фондів, що 
формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових 
платежів. 

Міжнародний аспект страхового захисту зводиться до усунення 
національних відмінностей у законодавствах різних країн і уніфікації способів 
захисту інтересів господарюючих суб'єктів, з одного боку, та розроблення 
таких юридичних норм, які забезпечили б страховикам наявність достатніх 
фінансових гарантій – з іншого. 

 
 

1.2 Становлення та розвиток страхового ринку України 
 
Становлення України як самостійної демократичної держави не могло не 

зумовити створення і розвиток страхового ринку. Процес демонополізації 
економіки, який охопив усі галузі економіки, одразу ж позначився і на такій 
сфері суспільних правових відносин, як страхування. Усунення монополії 
держави при вирішенні юридичних та економічних питань страхової справи і 

Інтереси, що характеризують 
виникнення страхового захисту 

Природний 

Економічний 

Соціальний 

Юридичний 

Міжнародний 

Рис. 1.2 Структура інтересів, що характеризують виникнення 
страхового захисту 
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поява недержавних страхових компаній створили необхідну базу для 
організації ринкових відносин у страховій діяльності й передумови формування 
страхового ринку України. 

У розвинених країнах страхування є одним із найважливіших секторів 
національної економіки і забезпечує перерозподіл 8-12 % валового 
внутрішнього продукту. Загальний обсяг надходжень до бюджетів цих країн від 
страхової галузі порівнянний з обсягом відповідних надходжень від банківської 
системи. Акумульовані через страхування грошові кошти є джерелом великих 
інвестицій. 

Зародження й розвиток страхового ринку України — процес, що має 
багато спільного з аналогічними процесами в інших постсоціалістичних 
країнах. Досліджуючи питання розвитку страхового ринку в Україні упродовж 
15 останніх років, можна дійти висновку, що його роль недооцінювалася. Лише 
протягом останнього часу цій сфері приділяється належна увага. Сьогоднішній 
стан ринку можна охарактеризувати як початок періоду зростання, незважаючи 
на те, що обсяги ринку порівняно з країнами Східної та Західної Європи 
незначні. 

Розвиток страхового ринку України, на нашу думку, можна умовно 
поділити на кілька етапів (табл. 1.1). 

 
Таблиця 1.1 - Етапи розвитку страхового ринку в Україні 

І етап (1991-1993 рр.) 
Страхування проводилося відповідно до ЗУ «Про господарські товариства» 

Основні характеристики Головні висновки 
Нерегульований розвиток недержавного 
страхування і, як наслідок, поява великої 
кількості (~ 800) різних страхових товариств, 
включаючи товариства “сумнівного типу”, а 
також великих страхових компаній – “Оранта”, 
“Аско”, “Саламандра”, “Омега”. Похитнулася 
монополія Держстраху на страховому ринку 
країни 

Інститут страхування як елемент 
ринкової економіки не сформувався 

Причини 
Відсутність таких головних елементів страхового ринку, як методологічна база: 
− страхування, у тому числі невизначеність базових категорій: страхова сума, платіж, 
тарифна ставка, нетто-ставка, навантаження; 
− економіки і страхування; невизначеність таких понять, як собівартість, дохід, прибуток 
страховика та джерел його формування призвела до грубих викривлень в оподаткуванні 
страхової діяльності; 
− бухгалтерського обліку страхових операцій 

ІІ етап (1993-1996 рр.) 
Прийняття Декрету КМУ «Про страхування» 

Основні характеристики Головні висновки 
1. Виділення страхування в окрему галузь. 
2. Утворення контролюючого та регулюючого 
органу – Укрстрахнагляду. 
3. Утворення лобіюючого органу – страхових 
організацій України (ЛСОУ) 

1. Здійснено першу спробу створення 
цивілізованого страхового ринку. 
2. Підірвано довіру широких кіл 
населення до страхування та 
економічних реформ у країні 
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Причини 
1. Методологічну базу страхування в Декреті так і не було розроблено. 
2. Учасникам страхового ринку бракувало досвіду 

ІІІ етап (1996-2002 рр.) 
Прийняття Верховною Радою ЗУ «Про страхування» 

Основні характеристики Головні висновки 
1. Утворення професійних об’єднань 
страховиків. 
2. Реорганізація Укрстрахнагляду. 
3. Удосконалення законодавчої бази зі 
страхування 

1. Стабілізація кількості страхових 
компаній. 
2. Наближення страхового ринку до 
міжнародних стандартів 

ІV етап (2002 р. до тепер) 
Створення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг) 
Основні характеристики Головні висновки 

1. Реорганізація Держкомфінпослуг. 
2. Удосконалення законодавчої бази зі 
страхування. 
3. Зміцнення системи контролю. 
4. Посиллення взаємодії страховиків з реальним 
сектором економіки. 

1. Збільшення статутних фондів 
страховиків. 
2. Зміцнення фінансового стану 
страхових організацій. 
3. Підвищення рівня 
платоспроможності й капіталцізації 
страхових компаній. 
4. Розширення діяльності із 
залученням коштів населення і 
підприємств. 

 

 
 

1.3 Сутність страхування та його місце 
в системі грошових відносин 

 
Термін «страхування», на думку західних філологів, має латинське 

походження. В основі його — слова «securus» і «sine cura», які означають 
«безтурботний». Отже, страхування відбиває ідею застереження, захисту та 
безпеки. У багатьох слов’янських мовах, у тому числі й в українській, 
виникнення терміна «страхування» пов’язують зі словом «страх». 

Офіційне тлумачення цього терміна в Україні наведено в Законі «Про 
страхування»: 

і 
Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту 

майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання 
певних подій (страхових випадків), визначених договором 
страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових 
фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та 
юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, 
страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.  

 
На рис. 1.3 та 1.4 наведено схему формування страхових правовідносин та 

організаційну структуру процесу страхування. 
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і 

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

Страховий випадок - подія, передбачена договором страхування або 
законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок 
страховика здійснити виплату страхової суми (страхового 
відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.  

Страхова оцінка (страхова вартість) – являє собою дійсну (з 
урахуванням зносу) вартість майна, що страхується, на момент 
укладання договору страхування. При розрахунку розміру 
страхової оцінки суттєву роль відіграють категорії 
страхувальника, вид застрахованого майна, умови страхування, 
які встановлені законом або правилами страхування. Страхова 
оцінка в майновому страхуванні є вихідним показником для всіх 
наступних розрахунків: визначення страхової суми, страхового 
внеску та страхового відшкодування. 

Страхова сума – грошова сума, в межах якої страховик відповідно 
до умов страхування зобов’язаний провести виплату при настанні 
страхового випадку. 

Страховий платіж (стаховий внесок, страхова премія) – плата за 
страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести  страховику 
згідно з договором страхування. 

Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової 
суми за визначений період страхування. 

Страховий збиток – матеріальна або інша втрата, нанесена 
страхувальнику в результаті страхового випадку. Розрізняють: 

 

 

Майновий інтерес 

Страхувальник 

Об’єкт 
страхування 

Усвідомлення можливості 
настання події з певними 

наслідками 

Потреба в страховому 
захисті об’єкта 

страхування  
(страховий інтерес) 

Договір 
страхування 

Страховик 

Страховий 
фонд 

Страховий 
ризик 

Страховий 
випадок 

Рис. 1.3 Принципова схема формування страхових правовідносин 
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і 

• прямий збиток – це первинний збиток, який пов’язаний із 
загибеллю або пошкодженням застрахованого майна, а також 
витратами страхувальника з рятування цього майна та 
приведення його в належний стан. Прямий збиток є головним 
фактором, що визначає величину страхового відшкодування; 

• непрямий збиток пов’язаний із прихованими збитками, які 
проявляються вже після страхового випадку, наприклад, 
недоотримання прибутку у зв’язку із зупинкою виробництва 
через пошкодження або знищення машин і обладнання за 
страховими ризиками. Непрямий збиток є похідним від прямого 
збитку. Хоча побічний збиток має опосередкований характер, 
його розмір часто перевищує збиток від конкретних 
матеріальних руйнувань. 

Страхова виплата – грошова сума, яка виплачується страховиком 
відповідно до умов договору страхування при настанні випадку.  

Страхове відшкодування - страхова виплата, яка здійснюється 
страховиком у межах страхової суми за договорами майнового 
страхування і страхування відповідальності при настанні 
страхового випадку.  

Страхове забезпечення – відображає співвідношення вартості, в 
яку страхувальник оцінив своє майно при укладанні договору 
страхування (тобто страхової суми), та страхової (дійсної) 
вартості цього майна. З цього погляду виділяють: 
• повне страхування – за якого страхова сума дорівнює страховій 

вартості (оцінці) об’єкта; 
• неповне страхування – за якого страхова сума менша страхової 

вартості. 
Франшиза – це частина збитків, що не відшкодовується 

страховиком згідно з договором страхування. Вона може бути 
визначена у вигляді певної грошової суми або у відсотках до всієї 
страхової суми. Завдяки застосуванню франшизи досягається 
поєднання самострахування із страхуванням. Розрізняють: 

• умовну франшизу – під якою розуміють звільнення 
страховика від відшкодування збитку, який не перевищує 
встановлену договором величину, та його повне покриття, 
якщо розмір збитку перевищує франшизу; 

• безумовну франшизу – під якою розуміють звільнення 
страховика від відшкодування збитку в розмірі франшизи. 

 
 

1.4 Функції страхування 
 
Страхові органи проводять страхування різних видів життя громадян і 

тварин від нещасних випадків, майна фізичних і юридичних осіб, кредитних 
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ресурсів, дорожніх транспортних засобів, інвестицій тощо. Формування страхових 
фондів здійснюється шляхом одноразових внесків або періодичних грошових 
внесків відповідно до страхової угоди або у встановленому державою розмірі 
державній або приватній, акціонерній установі – страховику. 

У разі настання страхового випадку, пов’язаного з життям, здоров’ям, 
працездатністю, пенсійним забезпеченням, втратою майнових інтересів, 
страховик повинен забезпечити застрахованій особі компенсаційне 
відшкодування (виплату) частково або у повному обсязі (суму спричинених 
збитків відповідно до чинного законодавства, страхових угод). 

Зміст страхування, як і інших категорій, розкривається в його функціях. 
Однак різні вчені трактують функції страхування по різному (табл. 1.2).  

 

Таблиця 1.2 - Функції страхування 
Економісти Перелік функцій 

Архипов А.П., 
Гомелля В.Б. 

Акумулю-
вання 

збережуваль-
но-накопи-
чувальна 

відшко-
дування 

попереджу-
вальна контрольна 

Балабанов І.Т., 
Балабанов А.І. Ризикова попереджу-

вальна 
збережу-
вальна контрольна 

Внукова Н.М. та ін. Ризикова превентивна заощаджувальна 

Осадець С.С. Ризикова 

утворення і 
використання 

страхових 
резервів 

заоща-
джувальна попереджувальна 

Шумелда Я. ризикова фінансова заоща-
джувальна попереджувальна 

Яковлєва Т.О., 
Шевченко О.Ю. ризикова поперед-

жувальна 
збережу-
вальна контрольна інвести-

ційна 
Основними функціями страхування є: ризикована, створення і 

використання страхових резервів (фондів), заощадження коштів, превентивна. 
Ризикована функція страхування полягає в переданні за певну плату 

страховикові матеріальної відповідальності за наслідки ризику, зумовленого 
подіями, перелік яких передбачено чинним законодавством або договором. Чим 
вищі ймовірність і розмір ризику, тим і плата за його утримання, обчислена на 
підставі тарифів, визначених за допомогою актуарних розрахунків, більша. У 
разі настання страхового випадку страхувальник висуває страховикові вимогу 
щодо відшкодування збитків (виплати страхових сум). Ризикована функція 
відбиває процес купівлі-продажу страхової послуги. 

Функція створення і використання страхових резервів (фондів). 
Страхування стає можливим лише за наявності у страховика певного капіталу, 
достатнього для забезпечення покриття збитків (у разі їх виникнення), 
заподіяних страхувальникові стихійним лихом, нещасним випадком чи іншою 
страховою подією. Власними коштами покрити таку потребу в грошових 
виплатах страховик, здебільшого, не в змозі. Тому кожний страховик створює 
систему страхових резервів. Нагромадження й використання таких резервів 
характерні для страхової діяльності. 

Заощаджувальна функція страхування пов'язана з тим, що договори 
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довгострокового страхування життя мають накопичувальний характер. 
Сприяючи розвитку заощаджувальних видів страхування, держава дає змогу 
активно впливати на вирішення соціальних проблем, пожвавлювати грошовий 
обіг, підвищувати купівельну спроможність національної валюти, збільшувати 
інвестиційні можливості країни. 

Превентивна функція. Учасники страхування, і насамперед страховики та 
страхувальники, зацікавлені зменшити наслідки страхових подій. З цією метою 
вдаються до правової та фінансової превенції. До правової превенції належать 
передбачені чинним законодавством або договорами страхування 
застереження, згідно з якими страхувальник повністю або частково 
позбавляється страхових відшкодувань. Вони охоплюють випадки 
протиправних дій або бездіяльності з боку страхувальника щодо застрахованих 
об'єктів.  

Зазначені функції страхування є специфічними. Проте водночас у сфері 
страхової діяльності виявляються й функції, притаманні фінансам у цілому 
(наприклад, контрольна функція), та функції інших суміжних вартісних 
категорій (наприклад, ціни, коли йдеться про формування страхових тарифів, 
оцінку об'єкта страхування, з'ясування розміру завданих збитків). 

 
 

1.5 Принципи страхування 
 
Страхування ґрунтується на певних специфічних принципах. До них, 

насамперед, належать: 
1. Конкурентність – усім страхувальникам і страховикам держава 

гарантує вільний вибір видів страхування та рівні можливості у здійсненні 
діяльності, водночас створюються сприятливі умови для розвитку страхування, 
щоб забезпечити реалізацію права на ефективний страховий захист юридичних 
і фізичних осіб. Держава проводить активну антимонопольну політику, яка є 
важливим чинником у формуванні цивілізованого страхового ринку. Цей 
принцип поки що повною мірою стосується лише добровільних видів 
страхування. 

2. Страховий ризик – це ймовірна подія або сукупність подій, на випадок 
яких здійснюється страхування. У міжнародній практиці ризиком вважають 
також конкретний об’єкт страхування або вид відповідальності. Нерідко 
страховий ризик тлумачать як розподіл між страховиком і страхувальником 
несприятливих економічних наслідків у разі настання страхового випадку. З 
огляду на такі розбіжності у тлумаченні терміна «ризик» нерідко виникають 
непорозуміння між страховиками і страхувальниками. Тому під час укладання 
страхових угод та оформлення іншої страхової документації потрібно особливу 
увагу приділяти змісту, який вкладається у слово «ризик». 

3. Страховий інтерес випливає з права власності або володіння тим чи 
іншим об’єктом. Кожний індивідуальний або асоційований власник будинку, 
автомашини, а тим більш складного виробничо-технічного комплексу, 
зацікавлений у тому, щоб вкладені в цей об’єкт кошти не були втрачені через 
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стихійне лихо, нещасний випадок, пограбування тощо. 
4. Максимальна сумлінність. Надійне страхування можливе лише за умов 

високого довір’я між сторонами. Ні страхувальник, ні страховик не мають 
права приховувати один від одного ту чи іншу інформацію, що стосується 
об’єкта страхування. На практиці особливо важливо, щоб цього принципу 
додержував страхувальник. Адже саме він володіє найповнішою інформацією 
про властивості, зокрема дефекти, майна, про стан здоров’я чи інші особливості 
об’єкта страхування. 

5. Страхові відшкодування не повинні приносити страхувальникові 
прибутку. Щоб уникнути спроб скористатися страхуванням зі спекулятивною 
метою страховики додержують принципу, згідно з яким матеріальний і 
фінансовий стан страхувальника після відшкодування завданих збитків має 
бути таким самим, як і до страхового випадку. Відхилення, як правило, бувають 
у бік заниження рівня відшкодування. Особливо далекими від названого ідеалу 
були результати страхування в роки гіперінфляції. Проте й нині багато 
підприємств, економлячи на платежах, занижують страхову суму. До того ж 
вона частково знецінюється через інфляцію. За деякими видами обов’язкового 
страхування визначається ліміт виплат. Українським страховикам ще належить 
подолати досить помітну дистанцію на шляху до забезпечення повного 
відшкодування втрачених матеріальних цінностей чи доходів постраждалого 
страхувальника (застрахованого). 

6. Франшиза – це визначена договором страхування частина збитків, яка в 
разі страхового випадку не підлягає відшкодуванню страховиком. Вона може 
бути визначена у вигляді певної грошової суми або у відсотках до всієї 
страхової суми. Завдяки застосуванню франшизи досягається поєднання 
самострахування зі страхуванням.  

7. Суброгація. Не слід думати, що відшкодування страховиком 
страхувальникові (застрахованому) завданих збитків завжди означає уникнення 
відповідальності справжніх їх винуватців. Адже це перешкоджало б насамперед 
боротьбі зі злочинністю, тягло б за собою значне подорожчання страхових 
послуг. 

і Суброгація – це передання страхувальником страховикові права 
на стягнення заподіяної шкоди з третіх (винних) осіб у межах 
виплаченої суми. 

У тих випадках, коли страхувальник отримає кошти на відшкодування 
збитків з іншого джерела, він має повідомити про це страховика, який візьме їх 
до уваги, коли розраховуватиме страхове відшкодування й оформлятиме 
регрес. 

8. Контрибуція. Обставини іноді складаються так, що один і той самий 
предмет стає об’єктом страхування більш як один раз.  
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і 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 дуже важливий ще й ось чому: його застосування стримує 
нечесних страхувальників від бажання застрахувати одне й те саме майно або 
життя й здоров’я кілька разів з метою наживи. Проте застосовувати принцип 
контрибуції потрібно досить обережно. Слід переконатися, що існують не менш 
як два поліси на відшкодування збитків і стосуються вони однакових ризиків і 
одних і тих самих предметів страхування. Найпростіший метод розподілу 
відповідальності між страховиками ґрунтується на пропорційному підході.  

9. Співстрахування і перестрахування. Страховик може брати на своє 
утримання обмежені за розміром ризики. Ці межі визначаються наявністю в 
компанії страхових фондів. 

і 
Співстрахування – це страхування об’єкта за одним спільним 

договором кількома страховиками. При цьому в договорі мають 
міститись умови, що визначають права й обов’язки кожного 
страховика. Одному зі співстраховиків за його згодою може 
бути доручено представництво всіх інших у взаємовідносинах зі 
страхувальником, але залишено відповідальність перед останнім 
лише в розмірі відповідної частки. 

Співстрахування має свої переваги і недоліки. Позитивним є те, що 
компанії мають змогу об’єднати свої зусилля зі страхування великих ризиків, 
не поступаючись ні перед ким страховою премією. Недоліки співстрахування 
полягають в ускладненні процедури оформлення страхування і виплати 
відшкодування. 

і Перестрахування – це страхування одним страховиком (цедентом, 
перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику 
виконання частини своїх обов’язків перед страхувальником у 
іншого страховика або професіонального перестраховика. 

Страховик, який уклав договір на перестрахування, лишається 
відповідальним перед страхувальником у повному обсязі згідно з договором 
страхування. 

Отже, різниця між співстрахуванням і перестрахуванням полягає в тому, 
що в першому випадку поділяється відповідальність за ризик між 
страховиками, а при перестрахуванні вся відповідальність перед 
страхувальником зберігається за страховиком, так званим цедентом, який, у 
свою чергу, перестраховує частину цієї відповідальності в іншого страховика 
або професійного перестраховика. Страхувальник може й не знати про 
наявність договору на перестрахування. 

10. Диверсифікація. Законодавством багатьох країн світу можливості 
диверсифікації, тобто поширення активності страхових товариств за рамки 
основного бізнесу, обмежені. Закон України «Про страхування» передбачає, що 
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предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, 
перестрахування і фінансова діяльність, пов’язана з формуванням і 
розміщенням страхових резервів та управлінням ними. 

 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Чим викликана необхідність страхового захисту як важливого 
засобу економічної безпеки? 

2. Які ознаки притаманні страховому захисту? 
3. Дайте визначення поняттю «страховий фонд». Назвіть основну 

мету страхового фонду та виділите його основні форми. 
4. Якою була історія виникнення і розвитку страхування? 
5. Згідно із Законом України «Про страхування» визначте сутність 

терміну «страхування». 
6. Яким чином формуються страхові правовідносини? 
7. Поясність механізм дії організаційної структури процесу 

страхування. 
8. Яка, на Вашу думку, найбільш важлива функція страхування? 

Як вона співвідноситься з іншими функціями? 
9. Наскільки важливим і необхідним є дотримання основних 

принципів страхування? 
10. Доведіть необхідність знання принципів страхування як для 

страховиків, так і для страхувальників (фізичних та юридичних 
осіб). 

11. Доведіть, що страхування є необхідним елементом розвитку 
суспільних відносин, інститутом соціального захисту для 
фізичних осіб, невід'ємною складовою ринкової інфраструктури. 
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2.1 Основні критерії класифікації у страхуванні 
2.2 Класифікація за об’єктами страхування 
2.3 Форми страхування: обов’язкова та добровільна 

 
 

2.1 Основні критерії класифікації у страхуванні 
 
Страхування як наука, як галузь знань та як сфера бізнесу характеризується 

багатьма специфічними поняттями. Без класифікації цих понять неможливо 
виконувати ні теоретичні дослідження, ні практичну роботу в цій галузі. Тому 
класифікації страхування приділяється пильна увага. В основу класифікації 
страхування покладено розбіжності у сферах діяльності страхових компаній, у 
підходах по забезпеченню страхового захисту майнових інтересів фізичних і 
юридичних осіб, у визначенні об'єктів страхування, обсягів страхової 
відповідальності, у формах проведення страхування тощо. 

У теорії страхування виділяють декілька класифікаційних ознак: 
1) історичні, при яких можна відслідкувати протягом тривалого 

історичного періоду еволюцію страхування взагалі та його окремих видів, форм 
страхових організацій;  

2) економічні, на які впливають економічні умови здійснення страхування 
в конкретній країні та ступінь розвитку страхової справи; 

3) юридичні, що визначають умови та форми проведення страхування, 
спираючись на внутрішню законодавчу базу та міжнародні угоди, підписані 
державою. 

За економічною ознакою страхування класифікують за спеціалізацією 
страховика, яка призводить до виділення двох сфер діяльності. 

1. «Life insurance» — страхування життя. 
2. «Non-life» — загальні види страхування (ризикове страхування), що 

включають ті види страхування, які не підпадають під ознаки договорів 
страхування життя. Договори загального страхування є короткостроковими та 
призначені лише для забезпечення страхування є короткостроковими та 
призначені лише для забезпечення компенсації збитків внаслідок страхових 
подій певного періоду. 

За статусом страхувальника, або за орієнтацією страхових інтересів, 
страхові послуги поділяються на такі, що обслуговують інтереси: 

— громадян, орієнтовані на соціальні та майнові потреби родини або 
окремої людини; 

— юридичних осіб. 
За статусом страховика виділяють: 
— державне страхування (спеціалізовані державні страхові організації); 
— комерційне страхування (страхові компанії різних форм власності 

відповідно до Закону України «Про страхування»); 
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— взаємне страхування (товариства взаємного страхування). 
За формою організації страхування: 
— індивідуальне (договори укладаються з окремими фізичними особами 

в індивідуальному порядку; вони забезпечують урахування визначених потреб 
окремих осіб, виходячи із їхнього суспільного, майнового та сімейного стану); 

— колективне (передбачає укладання договорів з адміністрацією 
підприємств, організацій, установ, які виступають у ролі страхувальника; 
застрахованими є особи, які працюють на цьому підприємстві, в установі, 
організації). У колективі може бути створено декілька страхових груп, в основі 
критерію поділу яких виступає посада, вік тощо. Для кожної групи 
визначається однакова страхова сума, а для усіх її членів встановлюється 
єдиний страховий тариф (страховий платіж). 

Класифікація за юридичними ознаками передбачає декілька підходів: 
— за вимогами міжнародних угод; 
— відповідно до потреб внутрішнього законодавства країни. 
Виділення певних класів страхування у відповідності з міжнародними 

нормами передбачає використання класифікації страхування за директивою ЄС 
73/239/ЄС для всіх страхових компаній країн-членів цієї організації з 1 січня 
1987 р. Вона має на меті сприяння формуванню єдиного страхового ринку 
країн, що є членами ЄЕС. Ця класифікація є впорядкованою системою, яка 
складається з 7 класів довгострокового страхування (життя і пенсій) і 18 класів 
загального (генерального)страхування, що представлено в табл.2.1. 

 
Таблиця 2.1 - Перелік класів страхування відповідно до міжнародних стандартів 

Довгострокове страхування 
Клас 1. Страхування життя і ренти (ануїтетів) 
Клас 2. Страхування до шлюбу і народження дитини 
Клас 3. Зв’язане довгострокове страхування життя 
Клас 4. Безперервне страхування здоров'я  
Клас 5. Тонтіни 
Клас 6. Страхування виплати капіталу 
Клас 7. Страхування пенсій 

Загальні види страхування 
Клас 1. Страхування від нещасних випадків 
Клас 2. Страхування на випадок хвороби 
Клас 3. Страхування наземних транспортних засобів 
Клас 4. Страхування залізничного транспорту 
Клас 5. Страхування авіаційної техніки 
Клас 6. Страхування суден 
Клас 7. Страхування вантажів 
Клас 8. Страхування від пожеж і стихійного лиха 
Клас 9. Страхування власності інше, ніж передбачене класами 3-8 
Клас 10. Страхування відповідальності власників моторизованих 
транспортних засобів 
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Клас 11. Страхування відповідальності власників авіаційної техніки 
Клас 12. Страхування відповідальності власників суден 
Клас 13. Страхування загальної відповідальності 
Клас 14. Страхування кредитів 
Клас 15. Страхування поручительств (застави) 
Клас 16. Страхування фінансових втрат 
Клас 17. Страхування судових витрат 
Клас 18. Страхування фінансової допомоги 

 
 

2.2 Класифікація за об’єктами страхування 
 
Важливою є класифікація залежно від об'єкта страхування, на який 

спрямовано страховий захист Закон України «Про страхування» передбачає 
виділення трьох галузей. 

1. Особистого страхування, що пов'язане з життям, здоров'ям, 
працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої 
особи. 

2. Майнового страхування, пов'язаного з володінням, користуванням і 
розпорядженням майном страхувальника. Майнове страхування об'єднує 
різноманітні види страхування, які розподіляються на дві групи — страхування 
майна юридичних і фізичних осіб. Страхування майна юридичних осіб включає 
страхування будівель, споруд, обладнання; транспорту; вантажів і багажу; 
врожаю; худоби; технічних ризиків; фінансових ризиків та інших майнових 
ризиків. Страхування майна громадян включає страхування автомобілів; 
будівель; домашнього майна; майна в господарствах; домашніх тварин та інші 
види. Залежно від форм власності та категорій страхувальників у майновому 
страхуванні можна виділити такі групи страхування майна: державних 
підприємств; колективних господарств; орендарів; фермерів; громадських 
організацій тощо. 

3. Страхування відповідальності пов'язано з відшкодуванням 
страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, 
заподіяної юридичній особі. 

Схематично дану класифікацію можна побачити на рис. 2.1. 
Тобто об’єктами страхування можуть бути майнові інтереси, що не 

суперечать законодавству України, пов’язані: 
- з життям, здоров’ям, працездатністю та додатковою пенсією 

страхувальника або застрахованої особи (особове страхування). Особове 
страхування поділяється на три підгалузі. Їх існування пов’язане з різною 
тривалістю договорів страхування і різними обсягами страхової 
відповідальності. Підгалузями особового страхування є страхування життя, 
страхування від нещасних випадків, медичне страхування; 
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- з володінням, користуванням і розпорядженням Майном (майнове 
страхування). В майновому страхуванні виділяють дві підгалузі: страхування 
майна громадян і страхування майна юридичних осіб; 

- з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її 
майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування 
відповідальності). Види страхування, які належать до цієї галузі, мають 
комплексний характер. Це пояснюється тим, що більшість полісів страхування 
відповідальності забезпечують одночасний страховий захист як життя і 
здоров’я третьої особи, так і її майна. 

 
 

2.3 Форми страхування: обов’язкова та добровільна 
 
Найважливіша класифікаційна ознака у страхуванні — форма 

проведення. За цією ознакою страхування поділяється на добровільне й 
обов’язкове. 

Здебільшого взаємовідносини між страхувальником і страховиком 
будуються на добровільних засадах і оформлюються договором страхування. 

Обов’язкове страхування передбачає виникнення страхових 
правовідносин згідно із законом, а страхування здійснюється на підставі 
відповідних законодавчих актів.  

Зміст принципів обов’язкового та добровільного страхування 
представлено в табл. 2.2. 

В Україні здійснюються такі види обов'язкового страхування:  
1) медичне страхування;  
2) особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які 

працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного 
бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини 
при виконанні ними службових обов'язків;  

3) особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в 
установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) 
та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин 
(команд);  

4) страхування спортсменів вищих категорій;  
5) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;  
6) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;  
7) авіаційне страхування цивільної авіації;  
8) страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, 

пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування 
збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам 
морського транспорту та третім особам;  

9) страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів;  

10) страхування засобів водного транспорту;  
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Таблиця 2.2 - Зміст принципів обов’язкового та добровільного страхування 
Обов’язкове страхування Добровільне страхування 

1 – регулюється законодавчими 
актами, в яких визначаються: перелік 
об’єктів, що підлягають 
обов’язковому страхуванню; тарифні 
ставки; періодичність сплати внесків; 
обсяг страхової відповідальності; 
рівень страхового забезпечення; 
основні права і обов’язки сторін; 

1 – регулюється як законодавчими 
нормами, так і добровільними заса-
дами. В законодавчому порядку вста-
новлюються об’єкти, що підлягають 
добровільному страхуванню, та його 
загальні умови. Конкретні особливо-
сті цих договорів страхування 
розробляються страховою компанією; 

2 – суцільне охоплення об’єктів, які 
відповідно до чинного законодавства 
віднесені до обов’язкового 
страхування; 

2 – добровільність цієї форми 
стосується лише страхувальників, бо 
страховик неправомірний відмовити 
в страхуванні об’єктів (якщо все 
відповідає законодавчим нормам); 

3 – автоматичність поширення 
обов’язкового страхування на 
визначені законодавством об’єкти; 

3 – властиве неповне охоплення 
об’єктів, тому що не всі потенційні 
страхувальники мають намір укласти 
договори страхування 

4 – передбачає відповідальність 
страхувальника за своєчасність і 
повноту сплати страхових внесків. 
Дія обов’язкового страхування 
відбувається незалежно від внесення 
страхових платежів; 

4 – залежність страхового захисту від 
сплати страхового внеску, тобто 
права і обов’язки сторін виникають 
лише у разі повної сплати разового 
або періодичних страхових платежів; 

5 – необмежене в часі, тобто 
страхування діє до тих пір, поки 
даний об’єкт віднесений до 
обов’язкової форми страхування; 

5 – завжди діє в межах певного 
періоду, початок і закінчення якого 
обумовлюються в договорі 
страхування; 

6 – встановлення чинним 
законодавством норм страхового 
забезпечення. 

6 – встановлення страхувальником 
норм страхового забезпечення, але в 
межах, визначених чинним 
законодавством України. 

 
11) страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за 

ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту;  
12) страхування працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, 

що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у 
наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за 
особами, які страждають на психічні розлади;  

13) страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, 
яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної 
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, 
господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та 
санітарно-епідеміологічного характеру;  
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14) страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, 
заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, 
якщо інше не передбачено такою угодою;  

15) страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у 
випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл 
продукції"  

16) страхування фінансової відповідальності, життя і здоров’я тимчасового 
адміністратора, ліквідатора фінансової установи та працівників 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову 
політику, які визначені ним для вирішення питань щодо участі держави у 
капіталізації банку; 

17) страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і 
газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ";  

18) страхування медичних та інших працівників державних і комунальних 
закладів охорони здоров'я та державних наукових установ (крім тих, які 
працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного 
бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, 
пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах 
підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб;  

19) страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за 
утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, 
яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому 
природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації 
(видалення) небезпечних відходів;  

20) страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік 
яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням 
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері космічної діяльності; 

21) страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності;  
22) страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є 

власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску 
космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у 
космічному просторі;  

23) страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до 
запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у 
космічному просторі;  

24) страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів 
на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних 
вантажів;  

25) страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може 
заподіяти шкоду третім особам, за переліком, встановленим Кабінетом 
Міністрів України;  

26) страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, 
визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути 
заподіяна третім особам;  
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27) страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у 
власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути 
заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи 
використання цієї зброї;  

28) страхування тварин (крім тих, що використовуються у цілях 
сільськогосподарського виробництва) на випадок загибелі, знищення, 
вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у 
випадках та згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів 
України; 

29) страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, 
заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну;  

30) страхування відповідальності морського судновласника;  
31) страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання 

передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних 
лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб;  

32) страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції 
тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, 
заподіяну третім особам;  

33) страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, 
випадкового пошкодження або псування. 

34) страхування майна, переданого у концесію;  
35) страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, 

яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та 
застосування пестицидів і агрохімікатів;  

36) страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, 
яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових 
робіт.  

37) страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-
промислового і промислового видобування та використання газу (метану) 
вугільних родовищ;  

38) страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса;  
39) страхування ризику невиплати гравцям призів у разі неплатоспроможності 

та/або банкрутства оператора державних лотерей;  
40) страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки 

відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути 
заподіяно третім особам.  

і Добровільне страхування – це страхування, яке здійснюється на 
основі договору між страхувальником і страховиком, тобто на 
підставі волевиявлення учасників договору при умові, що 
страховик має для цього необхідну ліцензію. 

Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування 
визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком 
самостійно відповідно до вимог Закону України «Про страхування». Конкретні 
умови страхування визначаються при укладанні договору страхування. Правила 

 30 



Тема 2                  Класифікація страхування 
 

проведення одного й того самого виду страхування різними страховиками 
можуть істотно відрізнятися. Тому страхувальник має змогу обрати найбільш 
прийнятний для себе варіант страхування і, відповідно, – страховика. 

Видами добровільного страхування в Україні можуть бути:  
1) страхування життя;  
2) страхування від нещасних випадків;  
3) медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);  
4) страхування здоров'я на випадок хвороби;  
5) страхування залізничного транспорту;  
6) страхування наземного транспорту (крім залізничного);  
7) страхування повітряного транспорту;  
8) страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів 
водного транспорту);  
9) страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);  
10) страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;  
11) страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9);  
12) страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника);  
13) страхування відповідальності власників повітряного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника);  
14) страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника);  
15) страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж 
передбачена пунктами 12-14);  
16) страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за 
непогашення кредиту);  
17) страхування інвестицій;  
18) страхування фінансових ризиків;  
19) страхування судових витрат;  
20) страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій;  
21) страхування медичних витрат;  
21-1) страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого 
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може 
бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків 
21-2) страхування життя і здоров’я волонтерів на період надання ними 
волонтерської допомоги; 
22) страхування сільськогосподарської продукції; 
23) інші види добровільного страхування. 

Міжнародне право і право більшості держав світу пов’язують 
впровадження окремих видів обов’язкового страхування з необхідністю захисту 
інтересів третіх осіб у разі, коли їм завдано шкоди. Тому обов’язкова форма 
страхування найбільш поширена у страхуванні відповідальності, а конкретніше 
— у страхуванні відповідальності власників джерел підвищеної небезпеки. А 
особисте і майнове страхування провадяться, як правило, у добровільній формі. 

Ефективність державного регулювання у сфері страхування багато в чому 
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залежить від створення оптимальної системи страхового захисту на базі 
раціонального використання можливостей і переваг як обов’язкового, так і 
добровільного страхування. 

 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Охарактеризуйте поняття класифікації страхування, її наукове 
та практичне значення. 

2. Що необхідно розуміти під ознаками класифікації? Які Ви 
знаєте ознаки класифікації? 

3. Які класифікаційні ознаки виділяють в теорії страхування? 
Охарактеризуйте їх. 

4. Назвіть класи довгострокового страхування відповідно до 
міжнародних стандартів. 

5. Назвіть класи загальних видів страхування відповідно до 
міжнародних стандартів. 

6. Визначте класифікацію за об’єктами страхування, поясність її. 
7. Що є об’єктами страхування? 
8. Охарактеризуйте майнове страхування та назвіть його 

специфічні ознаки. 
9. Охарактеризуйте страхування відповідальності та назвіть його 

специфічні ознаки. 
10. Охарактеризуйте особисте страхування та назвіть його 

специфічні ознаки. 
11. Проведіть порівняльний аналіз галузей страхування: 

особистого, майнового та страхування відповідальності. 
12. Які підгалузі особистого страхування Вам відомі? 
13. Які форми страхування Вам відомі? Охарактеризуйте їх. 
14. На Вашу думку, у чому полягає призначення обов’язкового 

виду страхування? 
15. Які Ви знаєте види обов’язкового страхування, які 

здійснюються в Україні? 
16. Дайте визначення поняттю добровільне страхування. Для чого 

призначене добровільне страхування? 
17. Які види добровільного страхування можуть здійснюватися в 

Україні? 
18. Визначте переваги обов’язкової та добровільної форм 

страхування. 
19. Порівняйте принципи обов’язкового та добровільного 

страхування. 
 

 
 

 32 



Тема 3                  Страхові ризики та їх оцінка 
 

Тема 3 Страхові ризики та їх оцінка 
 

3.1 Поняття ризику та його основі характеристики 
3.2 Класифікація ризиків та їх оцінювання 
3.3 Поняття ризик-менеджмент у страхуванні 
3.4 Склад та структура тарифної ставки 

 
 

3.1 Поняття ризику та його основні характеристики 
 
Поняття ризику пов’язується з усвідомленням небезпеки, загрози, 

ненадійності, невизначеності, непевності, випадковості, збитку. На думку 
дослідників, термін «ризик» походить від латинського слова «resecum» — скеля 
або небезпека зіткнення з нею. Протягом тривалого часу поняття ризику не 
лише асоціювалося з багатозначними негативними проявами життєвих 
ситуацій, а й часто вживалося як їх синонім. 

і 

Ризикові обставини – це фактори, за допомогою яких 
визначається реєстрація ризику для даної ризикової сукупності. 
Виділяють об’єктивні та суб’єктивні ризикові обставини. 
Об’єктивні ризикові обставини відображають об’єктивний 
підхід до дійсності і не залежать від волі та свідомості людей. 
Суб’єктивні ризикові обставини відображають тип зв’язку, який 
ігнорує об’єктивний підхід до дійсності та залежать від волі й 
свідомості людей у процесі пізнання об’єктивних реальностей. 
Ризикові обставини є умовами реалізації ризику.  

Страховий ризик – певна подія, в разі настання якої проводиться 
страхування. Вона має ознаки ймовірності та випадковості. 
Страхується той ризик, за яким можна оцінити ймовірність 
страхового випадку, визначити розмір збитку й обчислити ціну 
страхової послуги та можливу частку страхового 
відшкодування. 

Отже, показник ризику за своїм змістом — це не лише ймовірність появи 
непевної (випадкової) події, а й імовірність настання негативного результату. 
Залежно від наявних можливостей розрахункової бази, а також характеру 
випадкових явищ визначаються ймовірності кількох типів: 

а) імовірність математична (апріорна); 
б) імовірність статистична (апостеріорна); 
в) імовірність експертна (естиматична). 
Математична ймовірність обчислюється як відношення кількості 

ситуацій, за яких деяка випадкова подія настала, до кількості ситуацій, за яких 
вона може настати, за умови, що всі розглядувані ситуації однаково можливі та 
взаємонезалежні. Застосування цього типу розрахунку ймовірності обмежене, 
оскільки ситуації, описувані зазначеною математичною моделлю, рідко 
трапляються на практиці. 

Статистична ймовірність — це відносна частота появи випадкової події 
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певного виду в сукупності всіх можливих випадкових подій. Обчислення такої 
ймовірності ґрунтується на законі великих чисел і завдяки практичній 
доступності та достатній об’єктивності обчислених значень імовірності 
застосовується найчастіше, передусім у економічній сфері. 

Визначення експертної імовірності має здебільшого вимушений характер 
з огляду на брак необхідної математично-статистичної інформації про 
випадкові події. Експертне оцінювання ґрунтується на об’єктивних фактах, 
знаннях і суб’єктивних відчуттях експертів щодо реальної ситуації. 
Незважаючи на деяку обмеженість результативних можливостей методу 
експертного оцінювання, він доволі широко застосовується в економіці. 

 
 

3.2 Класифікація ризиків та їх оцінювання 
 
Ризик має свої характеристики, ознаки. Для створення страхового 

портфеля страховика ризики треба поділити на види та класифікувати. 
Критерії, за якими можна класифікувати ризики, вельми різні, але в 

сукупності вони дають змогу уявити ризик як багатоаспектне явище та 
охарактеризувати його з точки зору виникнення, місця, величини та 
особливостей вияву (рис. 3.1).  

 

 
За своїм походженням ризики поділяються насамперед на природні та 

антропогенні. Причини природних ризиків — випадкові події та стихійні явища 
— зовсім не залежать від діяльності людини, тоді як антропогенні ризики 
виникають лише внаслідок різноманітної господарської та науково-технічної 
діяльності людей. З постійним розширенням сфери діяльності людини вплив її 
на появу ризиків стає дедалі відчутнішим. Антропогенні ризики давно є 
предметом спеціальних наукових досліджень, оскільки їм, на відміну від 
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Рис. 3.1. Класифікація ризиків 
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природних ризиків, які мають статичний характер, притаманна надзвичайна 
динамічність. Динамізм антропогенних ризиків зумовлюється економічними, 
технологічними та організаційними змінами, що супроводжують розвиток 
суспільства. У деяких випадках поділ ризиків на природні та антропогенні стає 
умовним. Так, ризик аварії ядерного реактора можна одночасно вважати 
антропогенним, оскільки людина започатковує ядерну реакцію, і природним — 
тією мірою, якою така реакція може відбуватися далі неконтрольовано під дією 
природних сил. 

З огляду на те, що ризики, ототожнювані з ризикогенними об’єктами, 
вони можуть класифікуватися згідно з критерієм сутності їх безпосередніх 
носіїв, а саме на майнові та особисті. Незалежно від випадкової події майнові 
ризики стосуються майнових об’єктів та майнових інтересів відповідних 
власників, а особисті — конкретних осіб. Особа як об’єкт ризику є незрівнянно 
складнішою за майновий об’єкт. Адже вона є одночасно фізичним, 
фізіологічним та соціальним тілом і здатна генерувати відповідно ширшу гаму 
ризиків. Залежно від того, якій із зазначених субстанцій завдала шкоди 
випадкова подія, особисті ризики можуть виявлятися як ризики фізичного, 
фізіологічного та соціального походження. 

Оскільки ризики сприймаються здебільшого за кількісними параметрами, 
то дуже важливим є їх поділ на класи за критерієм розміну. За цим критерієм 
розрізняють катастрофічні, великі, середні, малі та незначні ризики. Ризик 
відносять до однієї із цих категорій залежно від імовірності настання більших 
чи менших матеріальних втрат, які можуть виникнути в кожному конкретному 
випадку. Очевидно, що втрати в разі катастрофічних ризиків найбільші, а в разі 
незначних — найменші. Проте частота появи катастрофічних ризиків набагато 
менша, ніж малих чи незначних. З огляду на це сукупність ризиків можна 
подати у вигляді піраміди, основу якої становлять незначні ризики, а вершину 
— катастрофічні (рис. 3.2).  

Поділ ризиків за критерієм їх розміру має важливе практичне значення, 
оскільки допомагає розробляти й застосовувати єдину методологію 
обслуговування ризиків різних категорій, а передусім — катастрофічних і 
великих. Зауважимо, що визначення великих ризиків ще 1969 року стало 
предметом обговорення в Європейському страховому комітеті. підсумком 
такого обговорення було створення спеціальної Міжнародної комісії з великих 
ризиків.  

Особливістю катастрофічних ризиків є не лише великомасштабність 
негативних наслідків, а й неможливість їх передбачити й розрахувати. Поняття 
катастрофи пов’язується, як правило, з природними катаклізмами: 
землетрусами, циклонами, виверженнями вулканів, повенями та іншими 
стихійними явищами. Причинами катастрофічних ризиків можуть бути й різні 
види людської діяльності: винахідницька, політична чи економічна. 

Згідно з оцінками експертів у ХХ столітті сталося понад 400 великих 
катастроф, головним чином природного, стихійного походження. Залежно від 
причин структура (частка у % до загальної кількості) катастроф була така: 
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Повені 52% 
Землетруси 17% 
Урагани (циклони, тайфуни, бурі тощо) 15% 
Посухи 7% 
Виверження вулканів 3% 
Інші причини 6% 

Великі ризики порівняно з катастрофічними менш відчутні економічно, 
але виявляються з більшою закономірністю, а тому піддаються точнішому 
передбаченню й розрахунку. З огляду на це Міжнародна комісія з великих 
ризиків дійшла висновку, що великий ризик — це можливість появи події, 
котра завдає великих збитків, які значно перевищують середній рівень збитків 
від порівнянних, тобто однакових за походженням ризиків. 

 
 

3.3 Поняття ризик-менеджменту у страхуванні 
 

Менеджмент у страхуванні може бути визначений як науково-
практичний напрямок, орієнтований на забезпечення ефективного 
функціонування страхових організацій у ринкових умовах господарювання. 

Сучасний менеджмент у страхуванні містить в собі управління 
інтелектуальними, фінансовими, матеріальними ресурсами з метою 
забезпечення найбільш ефективної діяльності страховика. 

Мета менеджменту — створити ефективну страхову організацію і при 
необхідності піддавати її коригуванню так, щоб вона відповідала задачам і 
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Рис. 3.2. Поділ ризиків на класи за критерієм розміру 
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обставинам страхового ринку, що змінюються, з його непередбачуваністю 
можливого результату, тобто ризиковим характером (рис. 3.3). 

 

 

і Управління ризиком – сукупність послідовних заходів 
антиризикової діяльності, застосування яких має комплексний, 
системний характер; це цілеспрямовані дії з обмеження та 
мінімізації ризику в системі економічних відносин.  

Ризик-менеджмент як система охоплює три послідовні етапи (табл. 3.1): 
• аналіз ризику; 
• контроль за ризиком; 
• фінансування ризику. 
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Таблиця 3.1 - Характеристика етапів управління ризиками 
Етапи 

управління 
ризиком 

Короткий зміст етапу 

1. Аналіз ризику 

Комплексний етап, протягом якого передбачаються: 
- діагностика, або ідентифікація, ризиків – кваліфікація; 
- оцінювання ризиків кількісними методами – 

квантифікація; 
- визначення послідовності подальших дій на підставі 

загальної оцінки ризику в даній конкретній ситуації. 

2. Контроль за 
ризиком 

Цей етап має на меті повне або часткове усунення 
ризиків, що може здійснюватися різними способами: 
- уникнення ризику; 
- зменшення (мінімізацією) ризику; 
- обмеженням (локалізацією) ризику; 
- розсіюванням (поділом) ризику. 

3. Фінансування 
ризику 

Головний етап ризик-менеджменту, на якому кожний 
суб’єкт господарювання приймає рішення про: 
- самостійне фінансування своїх ризиків; 
- передавання їх іншому суб’єктові господарювання 

згідно з попередньою взаємною домовленістю; 
- оптимальне поєднання процесу самофінансування із 

передаванням ризиків іншим суб’єктам. 
 
Кожний із цих етапів передбачає здійснення багатьох різноманітних 

заходів організаційно-фінансового характеру. 
 
 

3.4 Склад та структура тарифної ставки 
 
Фінансування ризику полягає у використанні різних джерел коштів для 

покриття його наслідків. Фінансування ризиків здійснюється двома методами: 
самофінансуванням та передаванням ризику іншому господарському об’єкту. 
Появу страхових випадків і суми збитків не можна передбачити в 
нормативному порядку. В той же час, якщо взяти окремий проміжок часу, 
визначену територію та сукупність страхових випадків, які вже відбулися, 
наприклад, крадіжок або пожеж, то звичайно мають вияв закономірності їх 
повторювання. На основі цих закономірностей можна визначити розмір 
необхідного страхового фонду, що формується за рахунок страхових платежів з 
метою майбутніх виплат.  

Розрахунок тарифів з будь-якого виду страхування (актуарні розрахунки) 
є процесом, у ході якого визначаються витрати на страхування даного об'єкта. 
За його допомогою визначаються собівартість і вартість послуги, що надається 
страховиком страхувальникові.  
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і 

Актуарні розрахунки – система математичних і статистичних 
методів обчислення страхових тарифів. Актуарні розрахунки 
ґрунтуються на застосуванні теорії ймовірностей, демографічної 
статистики та довгострокових фінансових обчислень 
інвестиційного доходу страховика. 

Актуарій – спеціаліст зі страхування, який займається розробкою 
науково-обгрунтованих методів обчислення тарифних ставок із 
довгострокового страхування життя: розрахунків, пов’язаних зі 
створенням резервів страхових внесків, викупних сум та 
редукованих страхових сум. 

Актуарна калькуляція – форма, за якою здійснюється 
розрахунок собівартості послуг, що надаються страховиком 
страхувальнику. Актуарна калькуляція дає змогу визначити 
страхові платежі за договором. 

Методологія актуарних розрахунків у страхуванні є сукупністю прийомів 
дослідження порядку визначення страхових тарифів та страхових платежів. 

Актуарні розрахунки здійснюються на таких засадах: 
• страхові події мають імовірний характер, що впливає на величину 

страхових платежів; 
• загальна закономірність тут проявляється через відособлені страхові 

випадки, що зумовлює необхідність розрахунку собівартості страхової послуги 
щодо всіх страхових подій; 

• нерівномірність та вірогідний характер подій, що підлягають 
страхуванню, зумовлює необхідність формування спеціальних резервів, які 
перебувають у розпорядженні страховика, а також визначення їхнього 
оптимального розміру; 

• необхідність прогнозування зменшення страхового портфеля договорів 
та експертної оцінки їх величини; 

• необхідність дослідження норми позичкового процента впродовж 
певного проміжку часу та виявлення тенденцій його руху; 

• наявність певного або часткового збитку, пов’язаного зі страховим 
випадком, зумовлює необхідність вимірювання його величини; 

• необхідність дотримання еквівалентності між страховими внесками та 
страховим забезпеченням. 

і Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата 
за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести 
страховику згідно з договором страхування. 

Слід зауважити, що: 
1. Страховий тариф – основа розрахунку страхового платежу. 
2. Страхові платежі – основа формування страхового фонду. 
Класифікація страхових внесків наведена у таблиці 3.2.  
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Таблиця 3.2 - Розподіл страхових внесків 
Ознака 
класи-
фікації 

Страховий 
внесок Зміст 

За
 

ха
ра

кт
ер

о
м 

ри
зи

ку
 

натуральний 
Призначений для покриття ризику за різними видами 
страхування у визначений проміжок часу та дорівнює 
ризиковому внеску. 

постійний Це середня величина, яка щодо фактору часу залишається 
незмінною. 

За
 ф

ор
мо

ю
 с

пл
ат

и одноразовий 
Плата внеску страхувальником страховику насамперед за 
весь період страхування, що визначається до моменту 
укладання договору страхування. 

поточний Плата частини внеску від загальних зобов’язань 
страхувальника. 

річний Плата, що здійснюється відразу, або вноситься строком на 
один рік. 

відтермінований Частина річного внеску, що сплачується страхувальником з 
відтермінуванням за укладеним договором. 

За
 ч

ас
ом

 
сп

ла
ти

 авансовий Плата страхувальника страховику заздалегідь до настання 
строку сплати, який зазначений в укладеному договорі. 

попередній 
Надання страхувальнику права внести повністю або 
частково належний до уплати внесок до настання строку 
сплати. 

За
 в

ел
ич

ин
у 

вн
ес

ку
 необхідний Достатня величина платежів, що дозволяє страховику 

здійснити страхові виплати. 

справедливий Внесок відображає рівноцінність зобов’язань між 
сторонами за договором страхування. 

конкурентний Внесок, що дозволяє страховику залучати максимальну 
кількість страхувальників. 

За
 с

по
со

бо
м 

об
чи

сл
ен

ня
 

середній 
Середньоарифметична величина платежу, що розрахована 
для всієї страхової сукупності. 

ступеневий Платіж, при визначенні якого враховується величина 
ризику об’єкта, включеного до страхової сукупності 

індивідуальний Платіж для конкретного об’єкта страхування. 
 

і 
Страховий тариф (брутто-ставка) (рис. 3.4.) – ставка страхового 

внеску з одиниці страхової суми за визначений період 
страхування (зазвичай за одиницю страхової суми приймається 
100 грн.). Страхові тарифи при добровільній формі страхування 
обчислюються актуарно (математично) на підставі відповідної 
статистики настання страхових випадків, а за договорами 
страхування життя – також з урахуванням величини 
інвестиційного доходу, яка повинна зазначатися у договорі 
страхування. 

Нетто-ставка призначена для формування страхових резервів, їх основної 
частини, що використовується для виплат страхового відшкодування. 
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Навантаження необхідне для покриття витрат на проведення страхування, 

тобто накладних витрат страховика. Навантаження становить меншу частину 
брутто-ставки (у залежності від форми і виду страхування становить від 6 до 
40%). 

Нетто-ставка як ймовірність нанесення страхувальникам визначеного 
збитку, відбиває кожен вид страхової відповідальності, що взяв на себе 
страховик. 

Якщо умови страхування даної групи ризиків містять кілька видів 
страхової відповідальності, то сукупна нетто-ставка може складатися із суми 
окремих нетто-ставок. 

На розмір .нетто-ставки впливають фактори, які викликають розходження 
в ступені ймовірності збитку, що враховується в розрахунку ризикової 
надбавки. 

Навантаження до нетто-ставки – слугує для покриття витрат 
страховика із організації та ведення страхової справи, а саме: 

• організаційних витрат – витрат, пов’язаних із заснуванням страхової 
організації; 

• аквізиційних витрат – витрат, пов’язаних із залученням нових 
страхувальників та укладанням нових договорів страхування за 
посередництвом страхових агентів; 

• ліквідаційних витрат – витрат з ліквідації збитку, спричиненого 
страховим випадком (оплата праці ліквідаторам, судові та поштово_телеграфні 
витрати тощо); 

• інкасаційних витрат – витрат, пов’язаних з обслуговуванням готівково-
грошового обігу надходження страхових платежів (витрати на виготовлення 

БРУТТО-ставка 

НЕТТО-ставка НАВАНТАЖЕННЯ 

Основна 
частина 

Ризикова 
надбавка 

Страхові 
резерви 

Видатки на 
ведення справи 

Прибуток 

Рис. 3.4. Структура страхового тарифу 
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бланків квитанцій, книг, відомостей, довідок тощо); 
• управлінських витрат – загальних витрат з управління організацією та 

витрат з управління майном. 
Крім того, навантаження містить у собі елементи прибутку. 
Прибуток у тарифі закладається як самостійний елемент ціни на страхову 

послугу при калькуляції навантаження, збільшуючи вартість страхування. 
Норматив на формування прибутку від страхової діяльності в структурі тарифу 
складає 4-6%. 

Завищення тарифів призводить до перерозподілу через страховий фонд 
залишків засобів, а зниження—до створення дефіциту фінансових ресурсів у 
страховому фонді і невиконання страховиком своїх зобов'язань перед 
страхувальниками. 

Правильний розрахунок страхового тарифу гарантує беззбиткове або 
рентабельне проведення страхування. У цілому система страхових тарифів 
повинна бути простою, зрозумілою і максимально вигідною як для 
страхувальника, так і для страховика. 

Страховий тариф, який розраховується актуарієм, найчастіше називають 
базовим. Для цього повинні бути встановлені та розраховані базові величини: 
ймовірність страхового випадку, середня страхова виплата та страхова сума, 
ризикова надбавка та навантаження (його частка). 

Це можна представити у вигляді формули: 

,NR
C
VPT ++⋅=

 
де Т—страховий тариф (брутто-ставка); 
Р— ймовірність настання страхового випадку (q); 
V— середня страхова виплата на один договір (Se); 
С — середня страхова сума на один договір (S); 
R — ризикова надбавка (надбавка безпеки) (Т); 
N — навантаження (f). 

 
Страховий платіж розраховується за формулою: 

100
Тсум

n
CC

C
⋅

=
, 

де сумC  - страхова сума; ТC  - страховий тариф. 
Методи розрахунку страхових тарифів: 

− на основі теорії ймовірності і методів математичної статистики; 
− на базі експертних оцінок; 
− за аналогією до інших об’єктів; 
− з використанням математичної статистики та розрахунку дохідності. 
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Кожна страхова компанія має свою власну тарифну політику. 

і Тарифна політика – цілеспрямована діяльність страховика зі 
встановлення, уточнення та упорядкування страхових тарифів в 
інтересах успішної та беззбиткової діяльності страховика. 

Тарифна політика базується на принципах, структуру яких представлено 
на рис. 3.5. 

 
 
 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Покажіть взаємозв’язок між страховим ризиком та страховим 
випадком. 

2. Що є передумовою необхідності управління ризиками у 
страхуванні? 

3. У яких сферах мають більший прояв негативні наслідки 
ризику? 

4. Поясніть, до яких негативних наслідків може призвести 
реалізація ризиків. 

5. У чому полягає сутність ризик-менеджменту страхової 
компанії? 

6. Способи та методи визначення кількісних показників ризику. 

Еквівалентність в 
інтересах страхових 

партнерів 

Доступність страхових 
тарифів для ширшої 

сукупності 
страхувальників 

Забезпечення 
самоокупності та 
рентабельності 

страхових операцій 

Стабільність розмірів 
страхових тарифів 

протягом тривалого 
проміжку часу 

Розширення обсягу 
страхової відповідаль-

ності, якщо дозволяють 
діючі тарифні ставки 

Рис. 3.5 Структура принципів тарифної політики 

ПРИНЦИПИ 

ТАРИФНОЇ 

ПОЛІТИКИ 
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7. Які існують методи управління ризиком? 
8. Математична, статистична та експертна ймовірність ризику. 
9. Особливості катастрофічних ризиків. 
10. Як відбувається добір ризиків страховою компанією? 
11. Як впливає аналіз можливих збитків на прийняття рішень про 

страхування? 
12. Чим можна довести, що страховий внесок є засобом 

здійснення фінансового зв'язку між страховиком і 
страхувальником? 

13. Що таке тарифна ставка? 
14. Що входить до складу страхового тарифу? 
15. У чому полягає економічний зміст страхового тарифу? 
16. Складові навантаження страхового тарифу. 
17. Які принципи тарифної політики використовують страхові 

компанії? 
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Тема 4 Страховий ринок 
4.1 Поняття та структура страхового ринку 
4.2 Суб’єкти страхового ринку 
4.3 Сучасний стан страхового ринку України 
4.4 Страховий ринок зарубіжних країн  

 
 

4.1 Поняття та структура страхового ринку 
 
Необхідність забезпечення безперервності відтворювального процесу у 

випадку непередбачених несприятливих обставин обумовлює розвиток 
страхового ринку. 

і Страховий ринок – це особливе соціально-економічне 
середовище, визначена форма економічних відносин, де 
об’єктом купівлі-продажу виступає страховий захист, 
формується попит і пропозиція на нього. 

Виділяють місцевий, національний і світовий страхові ринки: 
місцевий – задовольняє страхові інтереси регіону; 
національний – задовольняє страхові інтереси, що перейшли за межі 

регіону і розширилися до рівня держави; 
світовий – задовольняє попит на страхові послуги в масштабі світового 

господарства. 
Страхові ринки мають внутрішню будову, тобто систему суб’єктів 

страхового ринку, які обслуговують процес страхування (рис. 4.1). 
 

 
Структура страхового ринку визначається суб’єктами ринку: 

- професійними учасниками страхового ринку, до яких належать страхові 
компанії, перестрахові компанії, страхові посередники; 

- страхувальниками – споживачами страхових послуг; 
- суб’єктами інфраструктури страхового ринку – сюрвейєрами, актуаріями, 

аудиторами, консультантами та ін. 
Обов'язковою умовою існування страхового ринку є наявність суспільної 

потреби на страхові послуги і наявність страховиків, спроможних задовольнити 
ці потреби. Перехід вітчизняної економіки до ринку істотно змінює роль і місце 

Ринок 
страхування 

життя 

Перестрахувальний 
ринок 

Ринок видів страхування інших, ніж 
страхування життя 

Рис. 4.1 Внутрішній склад страхового ринку 
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страховика в системі економічних відношень. Страхові компанії 
перетворюються на повноправних суб'єктів господарського життя. 

і 

Кон’юнктура страхового ринку – характеризується 
співвідношенням попиту та пропозиції на страхові послуги, 
динамікою цінової та нецінової конкуренції між окремими 
страховиками, загальною політикою страхових компаній – 
конкурентів, визначається вплив держави на регулювання 
ринкових відносин в галузі страхування.  

Інфраструктура страхового ринку – система відносин і 
взаємодій між професійними учасниками страхового ринку і 
спеціалістами інших видів діяльності та структура таких видів 
діяльності, яка сприяє ефективному функціонуванню 
страхування і якісному наданню страхових (перестрахових) 
послуг. 

Концентрованість страхового ринку – кількість страхових 
компаній (або частка від загального числа), які утримують 
переважну частину страхового ринку або його сегмент. 
Розраховується здебільшого за показником надходження 
страхових платежів окремо для ринку загального страхування та 
для ринку страхування життя. 

Сегментування страхового ринку – розподіл страхового ринку 
на окремі частини за показниками, які цікавлять страхову 
компанію, наприклад, за віком, статтю, величиною доходів, 
професіями та ін. з метою адресного пропонування їм страхових 
продуктів. Сегментація страхового ринку може бути 
маркетинговою і технічною. Маркетингова сегментація – це 
поділ страхового ринку відповідно до критеріїв, що дозволяють 
визначати поведінку споживачів при придбанні страхової 
продукції. Технічна сегментація спрямована на оцінку ризику 
настання страхової події для страхувальника.  

Ємність страхового ринку – показник, який демонструє 
можливий обсяг збуту страхових послуг. Ємність страхового 
ринку визначається обсягом (у фізичних одиницях або 
вартісному вираженні) реалізованих на ньому страхових послуг, 
зазвичай, протягом року. 

За напрямом розвитку страховий ринок поділяється на: 
• екстенсивний, який передбачає швидке зростання кількості страхових 

компаній з невисоким рівнем платоспроможності та звуженим асортиментом 
страхових послуг; 

• інтенсивний, який передбачає укрупнення страхових компаній, 
збільшення власного капіталу, покращення фінансового стану, розширення 
асортименту страхових послуг. 

Основу інфраструктури страхового ринку складають такі суб’єкти, як 
аварійні комісари, сюрвейєри, диспашери, актуарії, страхові аудитори, 
спеціалізовані та багатопрофільні консультанти. 
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і Аварійні комісари – особи, які займаються визначенням причин 
настання страхового випадку та розміру збитків, кваліфікаційні 
вимоги до яких встановлюються актами чинного законодавства 
України. 

Страховик та страхувальник мають право залучити за свій рахунок 
аварійного комісара до розслідування обставин страхового випадку. Страховик 
не може відмовити страхувальнику в проведенні розслідування і повинен 
ознайомити аварійного комісара з усіма обставинами страхового випадку, 
надати всі необхідні матеріальні докази та документи. Аварійний комісар 
проводить огляд застрахованого майна, що зазнало пошкоджень у результаті 
настання страхового випадку, встановлює причини, характер і розмір збитку, 
завданого страхувальнику, визначає наявність винної сторони в настанні 
збитку, складає та видає аварійні сертифікати. 

і 

Сюрвейєри – це експерти, які здійснюють огляд суден, вантажів, 
майна підприємств та інших об’єктів і надання страховику або, 
за запитом аварійного комісара, – аварійному комісару 
висновку: 

• про склад зазначених об’єктів, про особливості об’єктів, 
про фактори, які можуть потягти настання страхової події, або про 
суб’єктивні ризики – на стадії проведення передстрахової 
експертизи, тобто перед укладанням договору страхування; 

• про причину настання страхового випадку, характер і 
розмір пошкоджень – на стадії врегулювання збитків. 

Сюрвейєр може бути запрошений як страховиком, так і страхувальником. 
У деяких видах страхування проведення сюрвейєрського огляду об’єкта за 
запитом страхувальника є необхідною умовою можливості розгляду питання 
про прийняття ризику на страхування (наприклад, комплексне страхування 
банківських ризиків, страхування від електронних і комп’ютерних злочинів та 
ін.). За підсумками огляду сюрвейєр складає акт огляду об’єкта, який може 
бути використаний на будь_якому етапі проходження договору страхування, в 
тому числі для вирішення можливих спорів у судових інстанціях. 

і Диспашери – це експерти, які професійно займаються діяльністю 
зі встановлення наявності загальної аварії, обчислення розміру 
загальної аварії, визначення вартості майна, що включається в 
загальне морське підприємство, складання розрахунку розподілу 
загальної аварії між учасниками морського підприємства. 

Розрахунок розподілу загальної аварії, що складається диспашером, 
називається диспашею. 

і Актуарії – спеціалісти зі страхування, які займаються розробкою 
науково обґрунтованих методів обчислення тарифних ставок за 
довгостроковим страхуванням життя: розрахунків, пов’язаних із 
створенням резервів страхових внесків, викупних сум та 
редукованих страхових сум. 

Актуарії мають справу із законом вірогідності та законом великих чисел, 
а також із статистичним матеріалом прояву тих або інших небезпек і 
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результатом таких проявів, покликані розраховувати вартість страхування для 
окремих видів страхування, страхових продуктів. 

У закордонній практиці актуарії залучені до процесу здійснення 
фінансового аналізу діяльності страхової компанії, стратегічного планування, 
аналізу структури та якості діючого портфеля і прогнозування його розвитку в 
майбутньому, як за окремими галузями і видами страхування, так і в цілому по 
ком_панії. Актуарії беруть участь в оцінці структури, якості й ефективності 
перестрахувального захисту та багатьох інших бізнес-процесах страховика. 
Звичайною стала практика закордонних страховиків, коли фінансову звітність 
компанії засвідчує поряд з іншими уповноваженими представниками 
страховика і актуарій. 

і Спеціалізовані та багатопрофільні консультанти – юридичні та 
фізичні особи, які втягненні в сферу надання консультаційних 
послуг у різноманітних галузях діяльності та володіють 
необхідними знаннями, навиками й досвідом як у страхуванні, 
так і в суміжних та (або) інших галузях. 

Такими консультантами можуть бути консультаційні бюро, адвокатські 
контори, аудиторські фірми тощо. 

 
 

4.2 Суб’єкти страхового ринку 
 
У багатьох країнах світу страхова справа розглядається як окрема галузь 

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. 

і Страховик — це організація, котра згідно з отриманою ліцензією 
бере на себе за певну плату зобов’язання у разі настання 
страхового випадку відшкодувати страхувальникові чи особам, 
яких він назвав, завданий збиток або виплатити страхову суму. 

Сукупність страховиків, що функціонують у певному економічному 
середовищі, утворює страхову систему. Її головне завдання — надання 
страхових послуг. 

і Страховий продукт (послуга) – це кінцевий результат розробки 
конкретного виду страхування, представлений набором 
документів. 

Особливостями страхових продуктів є: 
• нематеріальність, тобто відсутність натурально-речового вмісту; 
• неналежність страхових послуг до послуг першої необхідності, 

внаслідок чого їх реалізація ускладнена. 
За формою власності страховики можуть бути державними і приватними. 

За характером роботи страховики поділяються на три групи:  
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1) такі, що страхують життя;  
2) здійснюють інші види страхування;  
3) надають виключно перестрахувальні послуги. 

і 

Страхова компанія — це юридично оформлена одиниця 
підприємницької діяльності, яка бере на себе зобов’язання 
страховика і має на це відповідну ліцензію. 

Внутрішнє середовище страховика – це функціональні структури 
страхової компанії, які забезпечують розробку та просування 
страхових послуг до потенційного клієнта. До поняття 
внутрішнього середовища входять також кваліфікація кадрів 
страхової компанії, їх правильне використання, системи передачі 
інформації від верхніх ланок управління до нижчих та навпаки, 
гнучкість функціональних структур щодо змін кон’юнктури 
страхового ринку та зовнішнього середовища в цілому. 

Зовнішнє середовище страховика – складне явище, до якого 
входять страхувальники з їх демографічними та іншими 
характеристиками, страховики_конкуренти, рекламні агентства, 
комерційні банки, урядові організації. Крім цього, до умов 
зовнішнього середовища слід віднести чинне законодавство, 
загальну економічну ситуацію, політичний клімат, культурні та 
інші традиції. 

Прямі страховики – страхові компанії, які продають 
страхувальникам страхові послуги. Якщо в угоді прямого 
страхування беруть участь два або більше страховиків, то 
йдеться про співстрахування або подвійне страхування. 

Страхові агенти – громадяни або юридичні особи, які діють від 
імені та за дорученням страховика і виконують частину його 
страхової діяльності, а саме: укладають договори страхування, 
одержують страхові платежі, виконують роботи, пов’язані зі 
здійсненням страхових виплат та страхових відшкодувань. 

Страхові агенти є представниками страховика і діють у його інтересах за 
винагороду на підставі договору зі страховиком. Винагорода страхового агента, 
зазвичай, базується на основі фіксованих ставок і залежить від обсягу 
реалізованих страхових послуг. У зарубіжній практиці розповсюджені три 
основні моделі побудови агентських мереж, що можуть використовуватися 
страховиком як окремо, так і в певній комбінації: 

• проста або горизонтальна модель, при якій страхова компанія 
контролює діяльність усіх та кожного агента, крім того, страхова компанія 
організує для агентів навчання та постійне консультування силами штатних 
співробітників страховика; 

• пірамідальна модель, коли страхова компанія укладає договори з 
генеральними агентами, а ті також можуть формувати один-два та більше рівнів 
субагентів. У практиці зустрічається використання 4–7 рівнів такої моделі. 
Комісійна винагорода розподіляється в такій моделі за всіма рівнями, при 
цьому чим вищий рівень, тим нижча ставка винагороди агента. Чим вищий 
рівень, тим, зазвичай, нижча мотивація такого генерального щодо більш 
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низьких рівнів агента з продажу полісів, оскільки система, побудована під ним, 
працює на нього; 

• багаторівнева модель, у якій страхувальник, купуючи страхову послугу, 
стає агентом і наділяється правом продавати страхові продукти іншим 
потенційним споживачам. 

У західній практиці поширення страхових продуктів здійснюється через 
страхових агентів, яких залежно від повноважень та професійності поділяють 
на: 

1) прямих страхових агентів, які перебувають у штаті страхової компанії, 
продають страхові поліси від імені тільки цієї компанії та мають, крім 
комісійної винагороди, постійну оплату праці. 

Такими страховими агентами легко керувати, як і організовувати їхню 
роботу, тому що вони мають високий рівень професійної підготовленості. 
Недолік полягає в тому, що страхова компанія дуже часто має постійні витрати 
з оплати праці – незалежно від її продуктивності. Крім того, число 
співробітників важко змінювати залежно від стану ринку; 

2) мономандатних страхових агентів – зазвичай, такі страхові агенти 
спеціалізуються на одному чи кількох видах страхування. Переважно вони 
пропонують своїм клієнтам такі договори страхування, за які вони одержать 
більшу комісійну винагороду. Ось чому «молодим» страховим компаніям, які 
здійснюють експансію на страховому ринку, дуже вигідно користуватися 
послугами саме таких страхових агентів; 

3) багатомандатних страхових агентів, які працюють одночасно на 
кілька страхових компаній і характерні для канадського страхового ринку; 

4) генеральних агентів, завданням яких є укладання договорів страхування та 
передавання їх до страхової компанії. Генеральний агент не входить до штату 
страхової компанії – він працює незалежно від неї. Перед генеральними агентами, 
що працюють у Європі, страхові компанії ставлять такі завдання: «завоювання» 
клієнта, «управління» клієнтом та управління ризиками. 

і 
Страхові брокери – юридичні особи або громадяни, які 

зареєстровані у встановленому порядку як суб’єкти 
підприємницької діяльності та здійснюють за винагороду 
посередницьку діяльність зі страхування від свого імені на 
підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу в 
страхуванні як страхувальник. 

Страхові брокери – громадяни, які зареєстровані у встановленому 
порядку як суб’єкти підприємницької діяльності, не мають права отримувати та 
перераховувати страхові платежі, страхові виплати та виплати страхового 
відшкодування. Оплата послуг страхового брокера здійснюється у вигляді 
комісії, яку він має право вирахувати із премії на свою користь за надані ним 
посередницькі послуги. У світовій практиці на страхових брокерів припадає до 
70% зібраних страхових внесків та близько 30% – на страхових агентів. 
Відмінності страхових брокерів від агентів та від страхових компаній наведено 
у табл. 4.1 та 4.2. 
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Таблиця 4.1 - Відмінності стразового брокера від страхового агента 
Страховий агент Страховий брокер 

Мета – продати страховий поліс 
«своєї» страхової компанії 

Мета – запропонувати вигідний 
клієнту страховий захист і 
представляти його інтереси протягом 
строку дії договору страхування 

Використовує інформацію. Вигідну 
страховій компанії, яка найняла його. 
Гарантує укладання договору 
страхування тільки зі «своєю» 
страховою компанією. 

Надає об’єктивну інформацію про 
страхові компанії 
Гарантує укладання договору 
страхування зі страховою компанією, 
показники діяльності якої є найбільш 
привабливими для клієнта 

Не пропонує зменшення витрат 
клієнта при сплаті страхових 
платежів 
Не гарантує страхових виплат та не 
забезпечує правовим захистом у разі 
настання страхового випадку 

Скорочує витрати клієнта при сплаті 
страхових платежів 
Забезпечує правовим захистом у разі 
настання страхового випадку 

 
Таблиця 4.2 - Відмінності стразового брокера від страхової компанії 

Страховий компанія Страховий брокер 
Пропонує, зазвичай, тільки свої страхові 
продукти 

Пропонує страхові продукти 
декількох страхових компаній 

При настанні страхового випадку може 
перетворитися з партнера в опонента 

За будь-яких обставин 
відстоює інтереси клієнта 

Пропонує страхові продукти за стійкими 
розцінками 

Пропонує оптимальні розцінки 
на страхові продукти 

Не пропонує зменшення витрат клієнта при 
сплаті страхових платежів 

Скорочує витрати клієнта при 
сплаті страхових платежів 

Пропонує страхування, зазвичай, за 
стандартними схемами 

Пропонує розробку індиві-
дуальної схеми страхування 

 

і 
Перестрахові брокери – юридичні особи, які здійснюють за 

винагороду посередницьку діяльність із перестрахування від 
свого імені на підставі брокерської угоди із страховиком, який 
має потребу в перестрахуванні як перестрахувальник. 
Дозволяється здійснення діяльності страхового та пере 
страхового брокера однією юридичною особою за умови 
виконання нею вимог щодо здійснення діяльності страхового та 
перестрахового брокера. 

Посередницька діяльність страхових та перестрахових брокерів у 
страхуванні та перестрахуванні здійснюється як винятковий вид діяльності й 
може включати консультування, експертно-інформаційні послуги, роботу, 
пов’язану з підготовкою, укладанням та виконанням договорів страхування 
(перестрахування), в тому числі щодо врегулювання збитків у частині 
одержання та перерахування страхових платежів, страхових виплат та 

 51 



Журавльова Т.О., Дем’янчук М.А.  Страхування 
 

страхових відшкодувань за угодою відповідно із страхувальником або 
перестрахувальником, інші посередницькі послуги зі страхування та 
перестрахування за переліком, установленим уповноваженим органом. 
Посередницька діяльність на території України з укладання договорів 
страхування з іноземними страховиками не допускається, крім виконання 
договорів перестрахування. 

 
 

4.3 Сучасний стан страхового ринку України 
 
Основними показниками, які характеризують рівень розвитку страхової 

галузі, є: частка страхових послуг у валовому національному продукті, ступінь 
захищеності майнових інтересів страхувальників від найбільш розповсюджених 
ризиків; інвестиційний потенціал страхової галузі; рівень розвитку структури 
страхового ринку та ступінь його інтеграції до системи міжнародного 
страхового господарства; рівень користування страхуванням як інструментом 
реалізації державних програм, підвищення їх економічної ефективності; рівень 
зайнятості у страховій галузі та інші. 

Досвід останніх років свідчить, що на розвиток страхового ринку 
впливають дві групи показників: фінансові і нефінансові (табл. 4.3). 

 
Таблиця 4.3 - Показники, що впливають на розвиток страхового ринку 

Фінансові Нефінансові 
Річний збір премій та виплати 
відшкодувань 

Кваліфікація та досвід 
працівників 

Частка кожної окремої страхової 
компанії в зібраних преміях та у 
виплатах відшкодувань 

Досвід роботи страхових 
компаній на внутрішньому та 
міжнародному страховому ринку 

Загальна сума адміністративно-
технічних витрат 

Правові, організаційні, трудові 
ресурси 

Загальний капітал компаній Ефективність регулювання 
страхового ринку 

Величина технічних резервів Асортимент страхових продуктів 
Економічна ефективність інвестицій Культура обслуговування 

клієнтів компаній 
Ринкові страхові відносини виникають на стадії високої організації 

ринкової інфраструктури в той час, коли суспільство усвідомлює, що довірити 
та перекласти тягар витрат у зв’язку з різноманітними ризиками доцільно на 
професіоналів-страховиків.  

і Страхова культура – поширеність у суспільстві знань і навиків, 
необхідних для користування страховими послугами. Страхова 
культура є одним із зовнішніх факторів, що зумовлює стан 
розвитку страхового бізнесу в країні (рис. 4.2). 
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Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших 
небанківських фінансових ринків (табл. 4.4). Загальна кількість страхових 
компаній станом на 30.06.2016 становила 343, у тому числі СК "life"1 – 45 
компаній, СК "non-life" – 298 компаній, (станом на 30.06.2015 – 374 компанії, у 
тому числі СК "life" – 52 компанії, СК "non-life" – 322 компанії). Кількість 
страхових компаній має тенденцію до зменшення, так станом на 30.06.2016 
порівняно з аналогічною датою 2015 року, кількість компаній зменшилася на 31 
СК. 
 

Таблиця 4.4 – Основні показники страхового ринку України за 2013-2016 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 (за І 
півр.) 

Кількість зареєстрованих страховиків 407 382 361 343 
з них: компанії зі страхування життя 62 57 49 45 
Включено компаній до Державного 
реєстру за квартал 3 1 1 2 

Виключено з Державного реєстру за 
квартал 7 8 8 11 

Кількість укладених договорів 
страхування (тис. шт) 

185 
280,4 

134 
713,2 

202 
429,3 82 966,5 

Активи по балансу, млн. грн. 66 387,5 70 261,2 60 729,1 54 722,2 
Активи, визначені ст. 31 Закону України 
"Про страхування", млн. грн. 37 914,0 40 530,1 36 418,8 33 742,2 

Обсяг сплачених статутних капіталів, млн. 
грн. 15 232,5 15 120,9 14 474,8 12 534,8 

Сформовані страхові резерви, млн. грн. 14 435,7 15 828,0 18 376,3 19 036,8 
Валові страхові премії, млн. грн., з них: 28 661,9 26 767,3 29 736,0 16 327,0 
від страхувальників-фізичних осіб 10 267,5 9 519,9 10 239,5 6 060,9 
від перестрахувальників 5 521,4 4 897,1 6 881,9 3 962,9 
Валові страхові виплати, млн. грн., з них: 4 651,8 5 065,4 8 100,5 3 954,5 
страхувальникам-фізичним особам 2 637,5 2 862,6 3 197,5 1 777,7 
перестрахувальникам 112,5 184,7 523,4 139,7 
Рівень валових виплат, % 16,2 18,9 27,2 24,2 
Чисті страхові премії (валові страхові 
премії за мінусом частки страхових 
премій, які сплачуються перестраховикам-
резидентам), млн. грн. 

21551,4 18 592,8 22 354,9 12 982,0 

Чисті страхові виплати (валові страхові 
виплати за мінусом частки страхових 
виплат, які компенсовані 
перестраховиками-резидентами), млн. грн. 

4566,6 4 893,0 7 602,8 3 771,8 

Рівень чистих виплат, % 21,2 26,3 34,0 29,1 
Обсяг страхових платежів, сплачених 
перестраховикам, млн. грн. 8 744,8 9 704,2 9 911,3 5 729,8 

з них: перестраховикам-нерезидентам, 
млн. грн. 1 634,4 1 530,5 2 530,2 2 384,8 
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У порівнянні з І півріччям 2015 року на 2 861,5 млн. грн. (21,3%) 
збільшився обсяг надходжень валових страхових премій, обсяг чистих 
страхових премій2 збільшився на 2 150,8 млн. грн. (19,9%). Збільшення валових 
страхових премій відбулося майже по всім видам страхування, а саме: 
автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка") (збільшення валових 
страхових платежів на 753,6 млн. грн. (20,5%)); страхування життя (збільшення 
валових страхових платежів на 374,8 млн. грн. (39,9%)); страхування вантажів 
та багажу (збільшення валових страхових платежів на 275,3 млн. грн. (18,4%)); 
страхування майна (збільшення валових страхових платежів на 265,7 млн. грн. 
(16,2%)); страхування відповідальності перед третіми особами (збільшення 
валових страхових платежів на 227,3 млн. грн. (40,8%)); медичне страхування 
(збільшення валових страхових платежів на 147,6 млн. грн. (14,9%)); 
страхування кредитів (збільшення валових страхових платежів на 145,7 млн. 
грн. (64,5%)); страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 
(збільшення валових страхових платежів на 143,4 млн. грн. (15,0%)); 
страхування від нещасних випадків (збільшення валових страхових платежів на 
135,7 млн. грн. (54,6%)); страхування медичних витрат (збільшення валових 
страхових платежів на 135,7 млн. грн. (66,5%)). Питома вага чистих страхових 
премій у валових страхових преміях за І півріччя 2016 року становила 79,5%, 
що на 0,9 в.п. менше в порівнянні з І півріччям 2015 року. 

 
 

4.4 Страховий ринок зарубіжних країн  
 
Рубіж між другим і третім тисячоліттями ознаменувався посиленням 

нових тенденцій розвитку світової економіки під впливом розпаду біполярного 
світу і глобалізації: інтернаціоналізації, інтеграції, конвергенції, поглиблення 
глобальних проблем (продовольчої, демографічної, енергетичної, екологічної, 
соціальної, фінансової), що додають суперечливий характер світогосподарських 
зв'язків і прискорюючих їх динаміку. 

Особлива роль у сучасних процесах глобалізації належить фінансовим 
ресурсам. При цьому головними факторами впливу на світову економіку є 
зростаючі масштаби вкладених в міжнародний обіг фінансових коштів та їх 
висока мобільність. Фінансові ресурси світу знаходяться в активному русі, 
перерозподіляючись між різними учасниками міжнародних економічних 
відносин. Частина з них потрапляє в золотовалютні резерви, частина надається 
за рубіж на пільгових умовах у вигляді допомоги, але основна маса купується і 
продається на світовому фінансовому ринку. 

Міжнародний страховий ринок є частиною світового фінансового ринку, 
існує як самостійний економічний феномен, а також формується як сукупність 
національних і регіональних страхових ринків. 

У табл. 4.5 наведено досвід функціонування страхових ринків зарубіжних 
країн, а саме  
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Таблиця 4.5 – Досвід функціонування страхових ринків зарубіжних країн 
Країна Особливості 

1 2 
США Страхування отримало значний розвиток через необхідність зниження 

економічних ризиків. Його здійснюють приватні страхові компанії, страхові 
кооперативи, уряд. Приватні страхові компанії — одна з найбільш потужних 
ланоамериканської фінансово-кредитної системи. На сьогодні кількість 
страхових компаній і послуг, що надаються ними, в СІПА просто величезна, 
до великих відносяться тільки ті фірми, капітал яких перевищує мільярд: 
Prudential Ins. Co. of America, Equitable Life Assurance Soc. US, Teachers Ins.& 
Annuity Assoc. America, Metropolitan Life Ins. Co., Aetna Life Ins. Co., New 
York Life Ins. Co., John Hancock Mutural Life Ins. Co. Northwestern Mutural Life 
Ins. Co. 

У США немає єдиної для держави системи страхування. Кожний штат 
має власне страхове законодавство. При цьому страхові організації мають 
широкі повноваження в розробці власної страхової політи-ки, визначенні 
розмірів платежів, практики їх відрахування і відшкодування збитків, що є 
специфічною особливістю американського страхового ринку. 

Франція Страховий ринок орієнтований на страхування життя і автомобільне 
страхування. Тут виключно сильно розвинене страхування автомобілів і 
цивільної відповідальності власників автотранспорту. Французький ринок 
практично не має збитків у автомобільному страхуванні. 

У Франції дуже велика роль соціального страхування. Держава вжила ряд 
заходів по стимулюванню страхування життя, і за 10—15 років Франція 
наздогнала і обігнала в цьому відношенні своїх сусідів. Основна причина — 
впровадження серйозних податкових пільг зі страхування життя. На сьогодні 
їх дві. Перша: відсотки, що нараховуються за договором страхування на суму 
сплачених премій, не оподатковуються. Це означає, що договір страхування 
вигідніший, ніж банківський внесок. Ця пільга діє при терміні дії договору 
протягом 8 років. Друга: з капіталу, отриманого за договором страхування, у 
разі смерті страхува-льника не потрібно сплачувати податок на спадок (він 
може складати від 5 до 60 %). Крім того, страховка не входить до скпаду 
успадкованого майна, тобто не підлягає розділу між іншими спадкоємцями. 
Таким чином, страхування життя — це найкращий законний спосіб передачі 
грошей своїм спадкоємцям без оподаткування на спадок. 

Страховий ринок не має лідера з надання страхових послуг і тому 
залежить від роботи брокерських об'єднань (7% страхування життя і 18% 
інших видів страхування) і невеличких агентств (17% страхування життя), за 
допомогою яких відбувається його розширення. Особлива увага приділяється 
маркетингу, що значно розширює можливості розповсюдження послуг. 

Австрія 3 1966 р. функціонує національний фонд катастроф, кошти якого 
використовуються на відшкодування народному господарству збитків від 
природних катастроф (зливи, зсуви). Крім того, на державному і 
регіональному рівнях компенсується частина страхових внесків. 

Ізраїль Закони спрямовані на запобігання зловживанню при обігу досить 
великих коштів, тому чітко окреслюють не тільки сферу діяльності, але й 
обмежують свободу використання грошей застрахованих. Наприклад, кошти, 
зібрані на страхування життя, можуть бути використані тільки з цією метою. 
Переказати їх на інші види страхування суворо заборонено, і це жорстко 
контролюється фінансовими службами держави. Страхові компанії мають 
право вкладати кошти, отримані від населення у вигляді страхових внесків, 
тільки в державні облігації, і то не більше 50 %. При цьому компанії  
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 отримують гарантовані 4,5 % річних, тому в збитку страхові компанії не 

залишаються. He менш суворі і правила реєстрації компаній. Крім 
обов'язкової застави в 25 мільйонів доларів, претендент на цей вид діяльності 
зобов'язаний довести, що за ним не тягнеться «кримінальний хвіст». 
Перевірки проводяться досить суворо. 

Японія Страхування здійснюється приватними страховими компаніями, 
державними організаціями і кооперативами. При цьому приватні компанії і 
державні організації зайняті пошуком найбільш прибуткових сфер для 
вкладання коштів, нагромаджених від страхових внесків. Вони діють на 
національному і міжнародному рівнях, і їхньою метою є зростання власних 
доходів. Тому вони страхують тільки «на-дійних» партнерів. 

Кооперативні ж організації взаємного страхування зорієнтовані не на 
збільшення власного прибутку, a на задоволення потреб членів кооперативу. 
Кооперативні страхові організації приймають всіх фермерів без винятку, 
гарантуючи кожному компенсацію в обумовлених контрактом випадках. 
Кооперативне страхування контролюється всіма членами кооперативу і тому 
розвивається раціонально. Малі внески роблять кооперативні страхові 
організації більш привабливими для страхувальників, що посилює їх 
конкурентні позиції на національному ринку страхування. 

Велико-
британія 

Історично склалося так, що страховий ринок Британії розділився на дві 
самостійні частини: Лондонський та ін. Найбільший Лондонський 
міжнародний страховий ринок обслуговує фінансові потоки ряду країн і 
компаній. Авторитет Лондонського міжнародного страхового ринку 
спирається на значний ка-дровий потенціал фахівців страхового ринку, 
високорозвинену інфраструктуру та присутність широко відомої страхової 
корпорації «Ллойд». У Лондоні розташовані дочірні структури найбільших 
страхо-вих компаній світу, а також деякі структури національного страхового 
ринку (інститут Лондонських страховиків, інститут дипломованих 
страховиків і ін.). Тут сконцентровані також центральні офіси всіх 
найбільших міжнародних страхових і перестрахувальних брокерів. 
Працюють найстарші (засновані в 1760 р.) і найбільш авторитетні 
класифікаційні товариства, одним з яких є— Регістр судноплавства «Ллойд». 
Форми страхових компаній: приватні, спільні. 

Страховики не мають права займатися яким-небудь іншим видом бізнесу, 
окрім страхування. Базова структура Лондонського міжнародного страхового 
ринку — корпорація «Ллойд» представлена 400 страховими синдикатами, що 
поєднують фізичних осіб — андеррайтерів, які безпосередньо здійс-нюють 
страховий бізнес корпорації. Андеррайтери несуть відповідальність по 
зобов'язаннях згідно з договорами страхування в рамках синдикату. 
Динамічні і рухливі структури синдикатів утворюють економічне середовище 
міжнародного страхового ринку в системі корпорації «Ллойд». Кожен синди-
кат представлений на цьому ринку через лідируючого андеррайтера, який 
безпосередньо приймає ризики на страхування в синдикаті від посередника 
— брокера «Ллойда». Членство корпоративної струк-тури «Ллойда» відкрито 
для всіх громадян (резидентів) Великобританії та іноземців. 

Страхова справа має дві головні ознаки: 
— поширення довгострокового страхування життя: 
— короткостроковий характер загального страхування. 
Найліберальніша система страхування. Тут немає спеціальних органів 

нагляду за страховими компаніями. Нагляд здійснюється промисловим 
департаментом. 
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 Страхові компанії сплачують податок на прибуток від страхової 

діяльності, а також податок на майно. У деяких випадках страхові операції 
обкладаються гербовим збором, однак обсяг цих операцій дуже обмежений. 

Польща Більше 40 років Держстрах Польщі «PZU» — Panstwowe Zaktady Ubez. 
pieczeniowe мав монополію на внутрішньому ринку, у той час як страхування 
зовнішньоторговельних операцій і громадян, що виїж-джають за кордон, 
було монополізовано AT «Варта» («TU Warta S.A.»). Обидва державних 
страховики не мали дозволу на інвестування своїх коштів. Усі страхові фонди 
і резерви виплачувалися з держбюджету. 

Сучасним етапом розвитку стало прийняття Сеймом нового Закону «Про 
страхування» в 1990 році. Для узгодження його положень з діючими в 
Європейському союзі у жовтні 1995 року до нього були прийняті відповідні 
зміни та виправлення. Послуги зі страхування і перестрахування можуть 
здійснюватися на основі дозволу міністра фінансів, який видає відповідну 
ліцензію і який має повноваження щодо її анулювання. Страхові товариства в 
обов'язковому порядку повинні розділяти послуги зі страхуванню життя та 
інших видах страхування. 

Обов'язкове страхування в Польщі включає: страхування цивільної 
відповідальності власників автотранспорту, страхування 
сільськогосподарських будівель від пожеж та інших стихійних лих, 
страхування цивільної відповідальності працівників села в сільському 
виробництві. Всі інші види страхуван-ня — добровільні. Єдиною дозволеною 
формою для здійснення страхової діяльності є акціонерні товариства і 
товариства взаємного страхування. 

За прогнозами фахівців: розвиток страхового сектору Польщі у 
найближчі роки буде знаходитися під істотним впливом ряду факторів, серед 
яких: рух іноземного капіталу, приватизація «PZU S A.» і «PZU Life S А.», 
зростання пайової участі капіталу найважливіших страхових товариств, а 
також їхня консолідація і придбання учасниками ринку. Більш міцні зв'язки 
банківського і страхового секторів зможуть допомогти банкам і страховикам 
вижити в умовах зростаючої конкуренції. Таким чином, урахування світового 
досвіду може стати вирішальним у процесі становлення цивілізованого 
ринкового господар-ства в нашій країні, вихід на ринки розвинутих країн 
світу, здійснення більш радикальних адміністративних та структурних 
реформ, прискорення інтеграції у світові та європейські економічні і 
політичні структури. 

Німеччина Страховий ринок знаходиться під жорстким контролем держави. Його 
характерна особливість полягає в тісному зв'язку страхового бізнесу з 
крупним промисловим капіталом. Досить поширена взаємна участь у капіталі 
і управлінні. Конкуренція існує в основному на рівні збутових мереж. 
Страхові послуги традиційні, німецькі страхові компанії не схильні до 
ризикованих експериментів. 

Наприклад, Німеччина — єдина країна в Європі, окрім Росії, де до цих 
пір продають змішані договори страхування життя, що гарантують 100 % 
отримання страхової суми на випадок смерті клієнта і на випадок його 
доживання до встановленого терміну. Надзвичайно сильно розвинене 
перестрахування. Це світовий цент перестрахування. 

Федеративний пристрій є важливим чинником у розвитку каналів 
просування страхових послуг безпосереднім споживачам. Регіональні 
страховики   підтримують  свою   фізичну   присутність   у  всіх  федеральних  
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 землях Німеччини. Усі діючі в Німеччині національні й іноземні страхові 

компанії підлягають обов'язковому державному нагляду з боку Федерального 
відомства нагляду за діяльністю страхових компаній.Відсутній спеціальний 
централізований фонд для відшкодування збитків страхувальників через 
непербачуване банкрутство страховиків. Єдиним винятком є гарантійний 
фонд страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних 
засобів. 

До обов'язкових видів страхування відносять: страхування роботодавців 
за збиток найманим працівникам, страхування цивільної відповідальності 
власників автотранспортних засобів, страхування будівель від вогню 
незалежно від форм їх власності. 

Важлива особливість німецького ринку — банкострахування, коли 
страхова компанія у своїх торговельних точках займається не тільки 
страхуванням, але і наданням банківських послуг. Всі іноземні страхові 
компанії, які мають намір здійснювати операції прямого страхування в 
Німеччині, повинні пройти процедуру ліцензування. 

Доходи від страхової діяльності є об'єктом оподаткування. У цілому 
застосовується 50% ставка оподаткування прибутку від страхової діяльності. 
Податком 80 % обкладаються страхові премії по всіх укладених договорах 
страхування, крім страхування життя. Податок на додану вартість щодо сум 
страхових премій, що надходять на банківський рахунок страховика, не 
застосовується. 

 
Страхування в різних країнах демонструє значну різноманітність форм і 

пристосовується до соціаль-них і економічних умов життя населення. 
 
 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Дайте визначення терміну «страховий ринок». 
2. Охарактеризуйте структуру страхового ринку. 
3. Які об’єктивні закони діють на страховому ринку? 
4. Дайте визначення терміну «страховий продукт (послуга)». 
5. Що є особливостями страхових послуг? 
6. Охарактеризуйте внутрішнє та зовнішнє середовище 

страховика. 
7. Які обов’язки виконує страховик? 
8. Що є обов’язками страхувальника? 
9. Що містять правила страхування? 
10. Назвіть основні показники, які характеризують рівень 

розвитку страхової галузі. 
11. Назвіть показники, що впливають на розвиток страхового 

ринку. 
12. Назвіть різницю між агентом та брокером. 
13. Визначте переваги та недоліки етапів розвитку страхового 
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ринку України. 
14. Передумови розвитку та існування страхового ринку. 
15. Основні складові страхового ринку. 
16. Страхові посередники на страховому ринку.  
17. Характеристика посередників страхового ринку. 
18. Охарактеризуйте страхову культуру як один із факторів 

зовнішнього середовища, що зумовлює стан розвитку 
страхового бізнесу в країні. 

19. Назвіть фактори, які впливають на обсяг страхових премій. 
20. Основні шляхи розвитку національного страхового ринку. 
21. Призначення інфраструктури страхового ринку та її складові. 
22. Порівняйте страховий ринок Франції та Великобританії. 
23. В чому різниця функціонування страхового ринку України та 

Німеччини? 
24. Особливості регулювання страхового ринку США. 
25. Характеристика окремих видів страхування в США. 
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5.1 Організаційні форми страховиків 
 
Страхування є процесом економічних взаємовідносин двох учасників, 

один з яких купує страховий захист від обумовлених ризиків за визначену 
плату, а другий його продає. Саме страхова послуга виступає товаром на 
страховому ринку, а страхова індустрія є частиною сфери послуг. 

У багатьох країнах світу страхова справа розглядається як окрема галузь 
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. 

і Страхова організація – це установа, яка згідно з отриманою 
ліцензією бере на себе (за певну плату) зобов’язання 
відшкодувати страхувальнику (чи особі, зазначеній у договорі) 
завданий страховим випадком збиток або здійснити виплати 
страхових сум. 

Поширенням міжнародної ринкової термінології у нашій країні пояснюється те, 
що страховика часто називають компанією, а не страховою організацією. 

і Страхова компанія — це юридично оформлена одиниця 
підприємницької діяльності, яка бере на себе зобов’язання 
страховика і має на це відповідну ліцензію. Класифікацію 
страхових організацій представлено на рис. 5.1. 

Діяльність будь-якої страхової компанії як історично визначеної 
організаційної форми страхового фонду завжди перебуває в тісній залежності 
від економічного середовища, у межах якого здійснюють свою діяльність 
страховики. В економіці ринкового типу основною задачею страхової системи є 
надання комплексу страхових і консультаційних послуг, що забезпечують певні 
гарантії підприємствам і компаніям у безперервності виробничого або 
торгового циклу; індивідуальним клієнтам — надійне страхове обслуговування, 
досягнення довгострокових індивідуальних цілей. 
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і 
Страхова система – це сукупність страхових компаній, які 

функціонують у певному економічному середовищі. Основне 
завдання страхової системи – надання комплексу страхових і 
консультаційних послуг, які б забезпечили гарантії компаніям 
щодо безперервності виробничого або торгівельного циклу, 
індивідуальним клієнтам – щоденне та надійне страхове 
обслуговування, досягнення довгострокових індивідуальних 
цілей. 

В Україні, як і в багатьох інших державах, основу страхової системи 
становлять компанії у вигляді акціонерних товариств. 

і Акціонерне страхове товариство — форма організації 
страхового фонду на основі централізації коштів за допомогою 
продажу акцій. Набула поширення в країнах із розвинутою 
ринковою економікою. Перше Російське страхове товариство від 
вогню було створено в акціонерній формі в Росії у 1827 році. 

На вітчизняному страховому ринку існують дві форми акціонерних 
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Рис. 5.1. Класифікація страхових організацій 
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страхових компаній: 
− закриті акціонерні страхові компанії, акції яких розповсюджуються 

серед засновників; 
− відкриті акціонерні страхові товариства, акції яких вільно продаються 

та купуються. 
В Україні у страховій індустрії переважають акціонерні товариства 

закритого типу. Це пояснюється кількома мотивами. 
По-перше, створення відкритих акціонерних товариств тривалий час 

стримувалося низькими вимогами до розміру статутного фонду страховика і 
відсутністю розвиненого ринку цінних паперів. 

По-друге, як уже зазначалося, українське законодавство не передбачає 
можливості створення страхової компанії у вигляді ТОВ. 

По-третє, статус закритого товариства дає змогу контролювати 
поширення акцій серед певної категорії учасників страхової компанії, що може 
відповідати інтересам засновників. 

По-четверте, процедура створення закритого акціонерного товариства 
істотно спрощена, що дає змогу економити час і кошти. 

і Державна страхова компанія – це страховик, контрольний пакет 
акцій якого належить державі. Створення державних страхових 
компаній є однією із форм регулювання державою діяльності 
страхового ринку. 

В Україні основними ланками системи державного страхування є 
регіональні управління та інспекції, що входять в НАСК «Оранта». Зазвичай 
організація державної страхової компанії можлива або через створення її 
державою, або через націоналізацію вже діючої страхової компанії будь-якої 
організаційно-правової форми.  

і Урядові страхові організації – некомерційні компанії, діяльність 
яких заснована на субсидуванні. Вони спеціалізуються на 
страхуванні від безробіття, страхуванні компенсацій робітникам 
і службовцям, а також страхуванні непрофесійної 
працездатності. 

Більшість урядових страхових компаній звільнені від сплати державних і 
місцевих податків. 

і Недержавний пенсійний фонд – особлива форма організації 
особового страхування, яка гарантує рентні виплати 
страхувальникам по досягненні ними визначеного (зазвичай 
пенсійного) віку. 

Ці фонди в країнах з ринковою економікою є не тільки джерелом 
суттєвих інвестицій, але й невід’ємним елементом системи «стабілізаторів», що 
згладжують вплив економічних циклів на соціальну сферу. 

і Афільовані страхові компанії – це акціонерні страхові товариства, 
в яких пакет акцій менший від контрольного (зазвичай 5–50%). 
Афільованою є також одна з двох компаній (дочірня). 
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і Кептивна страхова компанія – акціонерна страхова компанія, 
яка обслуговує цілком або переважно корпоративні страхові 
інтереси засновників, а також самостійних суб’єктів 
господарювання, які входять у структуру концернів або крупних 
фінансово-промислових груп. 

Перевага кептиву – потенційна місткість значного сегмента страхового 
ринку, який обслуговується корпоративним страховиком. Проникнення 
конкуруючих страхових компаній у цей сегмент практично неможливе. 

і 
Страхові пули – добровільні об’єднання страховиків, які не є 

юридичними особами. Вони створюються при прийнятті на 
страхування небезпечних, крупних або нових, невідомих ризиків 
на основі угоди між страховиками з метою забезпечення 
фінансової стійкості страхових операцій на умовах солідарної 
відповідальності учасників пулу за виконання зобов’язань за 
договорами страхування. 

Страховий пул будує свою діяльність на таких принципах: 
• створення на основі єдиних правил і тарифів страховиків – учасників 

пулу найбільш сприятливих умов страхування для клієнтів; 
• укладання договорів страхування від імені учасників пулу за єдиними 

умовами страхування та тарифами; 
• перерозподіл страхових внесків, отриманих за договорами страхування, 

які укладені від імені учасників страхового пулу між страховиками, відповідно 
їхньої частки у прийнятому на страхування ризику, що визначається, виходячи 
з розміру статутного капіталу та власних коштів кожного з його учасників; 

• солідарна відповідальність учасників пулу за виконання зобов’язань за 
договорами страхування, які укладаються від імені учасників страхового пулу. 

Однією з форм організації страхового захисту є товариства взаємного 
страхування (ТВС), які створюються на основі централізації засобів шляхом 
пайової участі його членів. Особливістю є те, що учасники ТВС одночасно 
виступають і як страховики, і як і страхувальники.  

Основна суть ТВС та його головний принцип – солідарна відповідальність 
кожного перед кожним у межах товариства. Протягом фінансового року ТВС 
проводить поточні страхові виплати і на звітну дату визначає величину 
страхових резервів як за окремими видами страхування, так і загалом за усіма 
видами діяльності, а також проводить розрахунок платоспроможності 
товариства. 

 
 

5.2 Порядок утворення та ліквідація страховиків 
 
Головний учасник страхового ринку – страхове підприємство. 

Мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається видами 
страхування – іншими, ніж страхування життя, встановлюється в сумі, 
еквівалентній 1 млн євро, а страховика, який займається страхуванням життя, – 
1,5 млн євро за валютним обмінним курсом валюти України. Загальний розмір 
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внесків страховика до статутних капіталів інших страховиків України не може 
перевищувати 30% його власного статутного капіталу, в тому числі розмір 
внеску до статутного капіталу окремого страховика не може перевищувати 10%. 
Ці вимоги не поширюються на страховика, який здійснює види страхування 
інші, ніж страхування життя, у разі здійснення ним внесків до статутного 
капіталу страховика, який здійснює страхування життя.  

При створенні страховика-резидента або збільшенні зареєстрованого 
статутного капіталу статутний капітал повинен бути сплачений ви ключно в 
грошовій формі. Дозволяється формування статутного капіталу страховика 
цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в 
порядку, визначеному національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, але не більше 25% загального 
розміру статутного капіталу. 

Забороняється використовувати для формування статутного капіталу 
векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику та 
під заставу, і вносити нематеріальні активи. 

Процес створення компанії поділяють на два етапи: створення суб’єкта 
підприємницької діяльності (юридичної особи) та отримання ліцензії на 
страхову діяльність. 

ЗУ “Про внесення змін до Закону України “Про страхування” встановлені 
певні вимоги до формування статутного капіталу страховика, його фондів та 
резервів (рис. 5.2). 

 
Уповноважений орган видає страховикам ліцензію на проведення 

конкретних видів страхування.  
Страховики, які отримали ліцензію на страхування життя, не мають права 

займатися іншими видами страхування. Ліцензії на проведення страхування 
життя видаються без зазначення в них строку дії. Кабінет Міністрів України 
встановлює розмір плати за видачу ліцензій на проведення конкретних видів 
страхування. 

Керівниками страховика (голова виконавчого органу та головний 
бухгалтер страховика) мають бути дієздатні фізичні особи. Голова виконавчого 
органу страховика або його перший заступник повинен мати вищу економічну 
або юридичну освіту, а головний бухгалтер страховика повинен мати вищу 
економічну освіту.  

Рис. 5.2 Вимоги до страхової організації 
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Для одержання ліцензії страховик-резидент подає до Уповноваженого 
органу заяву, до якої додаються: 

- копії установчих документів; 
- довідки банків або висновки аудиторських фірм (аудиторів), що 

підтверджують розмір сплаченого статутного капіталу;  
- довідка про фінансовий стан засновників страховика, підтверджена 

аудитором (аудиторською фірмою), якщо страховик створений у формі повного 
чи командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю;  

- правила (умови) страхування;  
- економічне обґрунтування запланованої страхової (перестрахувальної) 

діяльності;  
- інформація про учасників страховика, голову виконавчого органу та 

його заступників, копія диплома голови виконавчого органу страховика або 
його першого заступника про вищу економічну або юридичну освіту, копія 
диплома головного бухгалтера страховика про вищу економічну освіту, 
інформація про наявність відповідних сертифікатів у випадках, передбачених 
Уповноваженим органом.  

Уповноважений орган зобов'язаний розглянути заяву страховика про 
видачу йому ліцензії у строк, що не перевищує 30 календарних днів з часу 
одержання всіх передбачених цією статтею документів.  

Про внесення змін у зазначені документи страховик зобов'язаний 
повідомити Уповноважений орган в десятиденний строк з часу реєстрації цих 
змін у встановленому порядку.  

Уповноважений орган встановлює окремий порядок видачі ліцензій, 
перелік документів, які додаються до заяви для одержання ліцензії філією 
страховика-нерезидента, терміни розгляду заяви філії страховика-нерезидента, 
виходячи з правил рівного доступу до ринків фінансових послуг. 

Підставою для відмови у видачі юридичній особі ліцензії на здійснення 
страхової діяльності може бути невідповідність документів, що додаються до 
заяви, вимогам чинного законодавства України.  

Про відмову у видачі ліцензії Уповноважений орган повідомляє 
юридичну особу в письмовій формі з зазначенням причини відмови.  

Спори про відмову у видачі або відкликанні ліцензії розглядаються у 
судовому порядку. 

ЗУ “Про страхування” передбачено також проведення примусової санації 
страховика-резидента у разі:  

- невиконання ним зобов'язань перед страхувальниками протягом трьох 
місяців;  

- недосягнення ним визначеного законом розміру статутного капіталу;  
- настання інших випадків, визначених чинним законодавством України.  
Примусова санація передбачає: 
- проведення комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності 

страховика-резидента, в тому числі обов'язкової аудиторської перевірки;  
- визначення Уповноваженим органом управляючої особи, без згоди якої 

не може здійснюватися фінансове, господарське і кадрове управління 
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страховиком-резидентом;  
- встановлення заборони на вільне користування майном страховика-

резидента та прийняття страхових зобов'язань без дозволу Уповноваженого 
органу;  

- встановлення обов'язкового для виконання графіка здійснення 
розрахунків із страхувальниками;  

- прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію страховика-
резидента. Ліквідація страховика-резидента здійснюється в порядку, 
передбаченому чинним законодавством України.  

Реорганізація страховика-резидента за рішенням Уповноваженого 
органу передбачає:  

- реорганізацію у страхового посередника відповідно до нормативних 
актів, що регулюють діяльність страхових посередників;  

- об'єднання кількох страховиків-резидентів із визначенням порядку 
передачі страхових зобов'язань за умови погодження на це власників 
страховиків-резидентів;  

- залучення до числа учасників страховика-резидента інших страховиків 
(у тому числі страховиків-нерезидентів) за умови проведення ними всіх 
розрахунків за зобов'язаннями та боргами страховика, строк сплати яких уже 
настав.  

При ліквідації страховика у разі, коли учасники страховика прийняли 
таке рішення і страховик не має зобов'язань перед страхувальниками, 
Уповноважений орган приймає рішення про виключення страховика з Єдиного 
державного реєстру страховиків (перестраховиків).  

Ліквідація страховика-резидента, що має зобов'язання перед 
страхувальниками, у разі визнання його банкрутом здійснюється у порядку, 
визначеному законом. 

При ліквідації платоспроможного страховика вимоги страхувальників за 
договорами страхування відносяться до вимог першої черги.  

Виключення страховика з державного реєстру суб'єктів підприємницької 
діяльності органами державної влади і органами місцевого самоврядування у 
зв'язку з його ліквідацією або реорганізацією здійснюється тільки після 
внесення відповідних змін у Єдиний державний реєстр страховиків 
(перестраховиків).  

У разі реорганізації страховиків різних форм власності та 
організаційно_правових форм виділяють такі поняття: 

• злиття – припинення діяльності двох або більше страховиків як 
юридичних осіб та перехід за передавальним актом усього майна, прав та 
обов’язків до страховика_правонаступника, що створюється в результаті 
реорганізації; 

• приєднання – припинення діяльності одного або більше страховиків як 
юридичних осіб та перехід за передавальним актом усього майна, прав та 
обов’язків до іншого страховика-правонаступника; 

• поділ – припинення діяльності одного страховика як юридичної особи та 
перехід за роздільним актом (балансом) у відповідних частинах усього майна, 
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прав та обов’язків до страховиків-правонаступників, створених у результаті 
реорганізації; 

• виділення – створення страховика або більше страховиків, до яких за 
роздільним актом (балансом) у відповідних частинах переходять майно, права 
та обов’язки страховика-юридичної особи, що реорганізовується; 

• перетворення – зміна організаційно-правової форми страховика, при 
якій до страховика, що створений у результаті реорганізації, за передавальним 
актом переходять усе майно, права та обов’язки страховика, що 
реорганізовується; 

 
 

5.3 Організаційні структури страхових компаній та 
управління ними 

 
Страхова компанія включає в себе орган управління, основні (виробничі) 

підрозділи разом з представництвами, агенціями та філіями і підрозділи 
забезпечення діяльності.  

і Структура страхової компанії – це зв’язки, що існують між 
різними частинами організації для досягнення її мети. Сюди 
входить поділ роботи на окремі завдання, що виконуються 
відділами, керівництвом, секторами та іншими підрозділами 
центрального офісу та регіональної мережі. 

Внутрішні структури страхових компаній відокремлюють за такими 
принципами: 

− підпорядкованості (лінійну, функціональну та лінійно-штабну); 
− технологічності (традиційну та маркетингову). 
Принцип лінійності означає, що вищій керівник наділяється правом 

давати розпорядження підлеглим з усіх питань, що випливають з їхньої 
діяльності.  

Принцип функціонального підпорядкування означає право давати 
розпорядження щодо виконання конкретних функцій, незалежно від того, хто їх 
виконує. Носій функцій може отримувати вказівки від кількох керівників 
відділів чи інших функціональних підрозділів і повинен звітувати перед ними 
про виконання цих функціональних робіт. 

Принцип лінійно-штабного підпорядкування означає наявність 
“мозкових центрів”, штабів, які виконують консультаційні функції у процесі 
стратегічного планування, підготовки рішень з інших найважливіших питань 
роботи компанії. Слід відмітити, що страхові компанії залежно від місця 
підрозділів в ієрархії управління використовують всі три принципи 
підпорядкованості. 

Традиційна організаційна структура страхової компанії переважно 
будується за принципом функціональності і передбачає існування двох 
основних виробничих підрозділів – розвитку страхування та визначення 
збитків, а також 2–3 допоміжних підрозділів у вигляді фінансово-облікових та 
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обслуговуючих служб. 
Організаційні структури з маркетинговим правлінням приділяють більш 

уваги до потреб клієнта і передбачають наявність відділу чи департаменту 
маркетингу, якому підпорядковуються відділи з розвитку страхування. Такі 
розвинені системи зорієнтовані на потреби клієнта страхових послуг. Для 
обслуговування клієнта вони, як правило, мають “контактні центри” 
(управління розвитку, управління андерайтингу та управління з ліквідації 
збитків). 

Розрізняють територіальну (зовнішню) і управлінську (внутрішню) 
структури страхової компанії. Територіально страхові компанії складаються з 
управління (“центрального офісу”, дирекції) та відокремлених підрозділів – 
філій, агентств та представництв. 

Територіальні структури можуть бути дво-, три- і чотирирівневими. 
Переважно українські страховики застосовують дво- і трирівневі територіальні 
структури (рис. 5.3).  

 
Для середніх і великих страхових компаній, що орієнтуються на роботу з 

населенням, має місце така приблизна функціональна структура (рис. 5.4). В 
основу поданої на рис. 5.4 організаційної структури страхової компанії 
покладено принципи функціональності та керованості по вертикалі (ієрархії).  

і Вищий орган страховика – загальні збори акціонерів для 
страховика, створеного у формі акціонерного товариства, або 
збори учасників для страховика, створеного у формі товариства 
з додатковою відповідальністю, повного або командитного 
товариства. 

Власна інфраструктура страховика включає: 
• представництва – підрозділи страхової компанії, які не мають статусу 

самостійної юридичної особи і займаються зби ранням інформації, рекламою, 
пошуком клієнтів в інтересах страховика в даному регіоні або в іншій країні. 
Представництва не здійснюють комерційної діяльності; 
 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Західний 
регіональний 

центр 

Південний 
регіональний 

центр 

Східний 
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Правління компанії 

Департамент регіональної мережі 
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(правління) 
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(регіональні 

центри) 

3-й рівень 
(філіали) 

Рис. 5.3. Трирівнева територіальна структура страхової компанії 
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• агентства страхової компанії вирішують усі функції представництва та 

визначені страхові операції – укладання та обслуговування договорів 
страхування; 

• філії – відокремлені підрозділи, які також не мають статусу самостійної 
юридичної особи, з відокремленим балансом та правом здійснювати страхову 
діяльність за видами страхування, на які компанія отримала ліцензію. 

Зі світової практики відомі три системи організації роботи страхових 
компаній з філіями. Кожна з них має свої переваги і недоліки. Вибір тієї чи 
іншої системи роботи з філіями залежить від конкретних обставин. 

Централізована система. Вона передбачає прийняття всіх рішень, що 
стосуються андеррайтингу та відшкодування збитків, на рівні центрального 
офісу (головної контори). Тут підписуються поліси, здійснюються розрахунки, 
пролонгуються поліси. На філії покладаються видача бланків, отримання і 
перевірка анкет на страхування та покриття збитків. Ці документи 
пересилаються до центрального офісу для прийняття рішень. Переваги цієї 
системи полягають у тому, що вона вимагає менше висококваліфікованих 
фахівців, скорочуються витрати на ведення справи. До недоліків слід віднести 
те, що працівники філій мають малі перспективи для кар’єри, на прийняття 
рішень витрачається багато часу, причому рішення не завжди враховують 
місцеві умови. 
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Рис. 5.4. Організаційно-штатна структура великої страхової компанії з 
філіальною мережею 
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Децентралізована система. За цієї системи більшість рішень, що 
стосуються укладення договорів і відшкодування збитків, приймаються у філії. 
Остання самостійно поновлює договори і веде облік. Звичайно, що рішення 
філії мають узгоджуватися з політикою, що її проводить компанія в цілому. 
Перевагою є те, що у філії працює більш кваліфікований персонал, ніж при 
централізованій системі, клієнти мають можливість оперативно отримати 
більше послуг. До недоліків можна віднести недостатній обсяг роботи для 
кваліфікованих працівників, ускладнення щодо перестрахування ризиків. 

Регіональна система. За такої системи серед філій виокремлюються 
головні для даного регіону. У них зосереджується група фахівців з 
андеррайтингу, оцінювання та відшкодування збитків. Вони обслуговують 
потреби кількох філій, що працюють у даному регіоні. Це компромісний 
варіант, де враховуються переваги і недоліки централізованої і 
децентралізованої систем. 

 
 

5.4 Забезпечення платоспроможності страховиків 
 
Страховики зобов'язані дотримуватися таких умов забезпечення 

платоспроможності:  
наявності сплаченого статутного фонду для страховиків-резидентів або 

гарантійного депозиту для філій страховиків-нерезидентів та наявності 
гарантійного фонду страховика;  

створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових 
сум і страхових відшкодувань;  

перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над 
розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.  

До гарантійного фонду страховика належить додатковий та резервний 
капітал, а також сума нерозподіленого прибутку.  

Страховики за рахунок нерозподіленого прибутку можуть створювати 
вільні резерви.  

і Вільні резерви - це частка власних коштів страховика, яка 
резервується з метою забезпечення платоспроможності 
страховика відповідно до прийнятої методики здійснення 
страхової діяльності. 

Для забезпечення виконання страховиками зобов'язань щодо окремих 
видів обов'язкового страхування страховики можуть утворювати централізовані 
страхові резервні фонди та органи, які здійснюють управління цими фондами. 
Положення про ці фонди затверджується Уповноваженим органом.  

Джерелами утворення централізованих страхових резервних фондів 
можуть бути відрахування від надходжень страхових платежів, внески власних 
коштів страховика, а також доходи від розміщення коштів централізованих 
страхових резервних фондів.  

Страховики відповідно до обсягів страхової діяльності зобов'язані 
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підтримувати належний рівень фактичного запасу платоспроможності (нетто-
активів).  

Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) страховика 
визначається вирахуванням із вартості майна (загальної суми активів) 
страховика суми нематеріальних активів і загальної суми зобов'язань, у тому 
числі страхових.  

На будь-яку дату фактичний запас платоспроможності страховика 
повинен перевищувати розрахунковий нормативний запас платоспроможності.  

Нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює 
види страхування інші, ніж страхування життя, на будь-яку дату дорівнює 
більшій з визначених величин, а саме:  

перша - підраховується шляхом множення суми страхових премій за 
попередні 12 місяців на 0,18 (останній місяць буде складатися із кількості днів 
на дату розрахунку). При цьому сума страхових премій зменшується на 50 
відсотків страхових премій, належних перестраховикам;  

друга - підраховується шляхом множення суми страхових виплат за 
попередні 12 місяців на 0,26 (останній місяць буде складатися із кількості днів 
на дату розрахунку). При цьому сума страхових виплат зменшується на 50 
відсотків виплат, що компенсуються перестраховиками згідно з укладеними 
договорами перестрахування.  

Нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює 
страхування життя, на будь-яку дату дорівнює величині, яка визначається 
шляхом множення загальної величини резерву довгострокових зобов'язань 
(математичного резерву) на 0,05.  

Загальна величина резерву довгострокових зобов'язань (математичного 
резерву) дорівнює сумі резервів довгострокових зобов'язань (математичних 
резервів), які визначаються на будь-яку дату окремо по кожному договору 
страхування життя.  

Якщо страхова сума за окремим предметом договору страхування 
перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного капіталу і сформованих 
вільних резервів та страхових резервів, страховик зобов'язаний укласти договір 
перестрахування. 

Страховики, які прийняли на себе страхові зобов'язання в обсягах, що 
перевищують можливість їх виконання за рахунок власних активів, повинні 
перестрахувати ризик виконання зазначених зобов'язань у перестраховиків 
резидентів або нерезидентів.  

Для забезпечення страхових зобов'язань із страхування життя і медичного 
страхування страховики формують окремі резерви за рахунок надходження 
страхових платежів і доходів від інвестування коштів сформованих резервів по 
цих видах страхування.  

Страхові резерви утворюються страховиками з метою забезпечення 
майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів 
страхування (перестрахування).  

Страховики зобов'язані формувати і вести облік страхових резервів у 
порядку та обсягах, встановлених цим Законом, станом на кожен день. 
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Установити, що страховики, які мають право укладати договори 
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів, формують та ведуть облік страхового резерву 
збитків, які виникли, але не заявлені, та страхового резерву коливань 
збитковості в обов'язковому порядку.  

Страхові резерви в обсягах, що не перевищують технічних резервів, а для 
страхових компаній із страхування життя - математичних резервів, 
утворюються у тих валютах, в яких несуть відповідальність за своїми 
страховими зобов'язаннями.  

Страхові резерви поділяються на технічні резерви і резерви із 
страхування життя (математичні резерви).  

Формування резервів із страхування життя, медичного страхування і 
обов'язкових видів страхування здійснюється окремо від інших видів 
страхування.  

Страховики зобов'язані вести облік договорів страхування і вимог (заяв) 
страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за 
формою, яка забезпечить отримання інформації, необхідної для врахування при 
формуванні страхових резервів. Уповноважений орган може встановити 
порядок та форму ведення обліку договорів страхування і вимог (заяв) 
страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування.  

Страховики зобов'язані формувати і вести облік таких технічних резервів 
за видами страхування (крім страхування життя):  

- незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум 
надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що 
відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату;  

- збитків, що включають зарезервовані несплачені страхові суми та 
страхові відшкодування за відомими вимогами страхувальників, з яких не 
прийнято рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхової суми чи 
страхового відшкодування.  

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

- частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, 
страхових внесків) за перші три місяці розрахункового періоду множаться на 
одну четверту;  

- частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, 
страхових внесків) за наступні три місяці розрахункового періоду множаться на 
одну другу;  

- частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, 
страхових внесків) за останні три місяці розрахункового періоду множаться на 
три четвертих;  
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- одержані добутки додаються.  
У цьому разі останній місяць розрахункового періоду буде складатися із 

кількості днів на дату розрахунку.  
Страховики можуть прийняти рішення про запровадження з початку 

календарного року згідно з встановленою Уповноваженим органом методикою 
формування і ведення обліку таких технічних резервів за видами страхування, 
іншими ніж страхування життя:  

- резерв незароблених премій;  
- резерв заявлених, але не виплачених збитків;  
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені;  
- резерв катастроф;  
- резерв коливань збитковості.  
Страховики зобов'язані письмово повідомити Уповноважений орган про 

запровадження формування і ведення обліку зазначених технічних резервів за 
видами страхування, іншими ніж страхування життя, не пізніше ніж за 45 днів 
до початку календарного року.  

Для забезпечення страхових зобов'язань із страхування життя та 
медичного страхування страховики формують окремі резерви за рахунок 
надходження страхових платежів і доходів від інвестування коштів 
сформованих резервів за цими видами страхування.  

Кошти резервів із страхування життя не є власністю страховика і мають 
бути відокремлені від його іншого майна. Страховик зобов'язаний обліковувати 
кошти резервів із страхування життя на окремому балансі і вести їх окремий 
облік. 

Кошти резервів із страхування життя не можуть використовуватися 
страховиком для погашення будь-яких зобов'язань, крім тих, що відповідають 
прийнятим зобов'язанням за договорами страхування життя, і не можуть бути 
включені до ліквідаційної маси у разі банкрутства страховика або його 
ліквідації з інших причин, і підлягають передачі іншому страховику за згодою 
страхувальника та застрахованої особи або підлягають передачі застрахованій 
особі.  

Окремий перелік резервів по медичному страхуванню, а також порядок їх 
формування та обліку може визначатися відповідними нормативно-правовими 
актами.  

Страховики зобов'язані створювати і вести облік таких резервів із 
страхування життя:  

- довгострокових зобов'язань (математичні резерви);  
- належних виплат страхових сум.  
Величина резервів довгострокових зобов'язань (математичних резервів) 

обчислюється актуарно окремо по кожному договору згідно з методикою 
формування резервів із страхування життя з урахуванням темпів зростання 
інфляції. Методика формування резервів із страхування життя, обсяги 
страхових зобов'язань залежно від видів договорів страхування життя, а також 
мінімальні строки дії договорів страхування життя встановлюються 
Уповноваженим органом.  
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Кабінет Міністрів України може змінювати перелік страхових резервів та 
порядок їх розрахунків.  

Кошти страхових резервів повинні розміщуватися з урахуванням 
безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості 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, іпотечні сертифікати;  
- цінні папери, що емітуються державою;  
- права вимоги до перестраховиків;  
- інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом 

Міністрів України;  
- банківські метали;  
- кредити страхувальникам - фізичним особам, що уклали договори 

страхування життя, в межах викупної суми на момент видачі кредиту та під 
заставу викупної суми. У цьому разі кредит не може бути видано раніше, ніж 
через один рік після набрання чинності договором страхування, та на строк, який 
перевищує період, що залишився до закінчення дії договору страхування;  

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

Страхові резерви філій страховиків-нерезидентів повинні бути розміщені 
на території України. 

Кошти резервів із страхування життя можуть використовуватися для 
довгострокового кредитування житлового будівництва, у тому числі 
індивідуальних забудовників, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України. 

Страховикам забороняється здійснення інших видів кредитної діяльності. 
Обмеження щодо максимальних обсягів активів кожної категорії, вимоги 

до якості таких активів, вимоги щодо наявності та рівня кредитного рейтингу 
активів певних категорій та/або банків та емітентів цінних паперів, у яких 
розміщуються кошти страхових резервів, встановлюються Уповноваженим 
органом. 

 
5.5 Органи управління страховою компанією та їхні функції 

 
Органи управління страховою компанією визначаються залежно від 

того, на яких засадах створено організацію. Як зазначалося, на українському 
страховому ринку переважна більшість страхових компаній має статус 
акціонерного товариства. 

Згідно із Законом України «Про господарські товариства» найвищим 
органом управління акціонерним товариством є загальні збори акціонерів. Їх 
скликають засновники компанії після фундаментальної підготовчої роботи. 
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До компетенції загальних зборів акціонерів належать: 
• затвердження статуту компанії і всіх змін до нього, включаючи розмір 

статутного фонду; 
• прийняття рішення щодо виду, кількості та вартості акцій, що 

підлягають продажу або викупу; 
• затвердження річного звіту, зокрема розподіл прибутків і порядок 

покриття збитків компанії; 
• обрання наглядової ради, ревізійної комісії, голови та членів правління 

товариства; 
• прийняття при потребі рішення про зміну статусу акціонерного 

товариства (із закритого на відкрите або навпаки); 
• прийняття рішення про ліквідацію товариства. 
Наглядова рада обирається з числа акціонерів у кількості від трьох до 

дев’яти осіб. Цей орган контролює стан справ у компанії в період між 
загальними зборами акціонерів. За наявності певних повноважень, наданих 
загальними зборами акціонерів, наглядова рада може приймати рішення про 
призначення і відкликання голови та членів правління, затверджувати річний 
звіт, вирішувати ряд інших важливих питань, що не є виключною 
прерогативою загальних зборів. 

У деяких компаніях за прикладом західноєвропейських страховиків 
створюється Рада директорів. До її складу входять керівники, обрані 
загальними зборами акціонерів, що мають повноваження, визначені статутом. 
До складу Ради залучаються також директори з числа керівників компанії, 
окремих інфраструктур останньої і зовнішні директори — здебільшого радники 
або провідні акціонери (директори без портфеля). Вони часто мають 
незалежний і добре аргументований погляд з питань, що розглядаються Радою 
директорів. Завдяки цьому рішення зазначеного органу стають більш 
обґрунтованими та позитивно впливають на роботу компанії. 

Правління страхової компанії є виконавчим органом, який керує 
роботою компанії згідно з повноваженнями, визначеними статутом компанії і 
положенням про правління. Робота правління має будуватися з додержанням 
принципу колегіальності. Спектр питань, які вирішуються правлінням, дуже 
широкий. Це планування діяльності, розставляння відповідальних кадрів, у 
тому числі затвердження генерального директора або головного менеджера 
компанії (у переважній більшості товариств ця посада окремо не вводиться, а її 
функції виконує голова правління), а також кошторису, інвестиційної політики 
компанії. 

Голова правління може виконувати водночас функції і голови Ради 
директорів. Дозволяється також поєднувати в одній особі посади голови 
правління і головного менеджера. Якщо такого поєднання немає, то функції 
голови правління здебільшого обмежуються організацією міжнародних 
контактів і координацією взаємодії компанії з органами влади тощо. 

Президент — це посада, що за ієрархією йде після голови правління. 
Важлива особливість: якщо президент є одночасно і головним менеджером, то 
за рангом він може бути вищим за голову правління. 
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залежно від того, на кого покладені функції управління оперативною 
діяльністю компанії — голову правління чи президента, — призначаються 
їхні заступники або віце-президенти. Їх кількість і розподіл обов’язків 
визначаються потребами кожної компанії. 

У Західних країнах оперативне керівництво компанією, як правило, 
здійснює головний менеджер. На нього покладаються дуже важливі функції. 
Насамперед такі: організація виконання рішень загальних зборів акціонерів, 
наглядової ради, ради директорів та правління компанії, внесення пропозицій 
щодо планів діяльності компанії, затвердження функціональних обов’язків 
посадових осіб. Можна прогнозувати, що зі збільшенням обсягів роботи й 
українські страховики частіше вводитимуть цю посаду до штатного розкладу. 

При керівних органах компанії є секретаріат, на який покладаються 
важливі функції з контролю за виконанням їхніх рішень. Секретар ради веде 
облік акціонерів, а також книгу протоколів засідань цього органу. У багатьох 
компаніях, які переймають повчальний зарубіжний досвід менеджменту, 
чергове засідання наглядової ради, Ради директорів або правління 
розпочинається з інформації про остаточну редакцію попередніх рішень і стан 
їх виконання. При секретаріаті є група працівників, які встановлюють зв’язки з 
громадськістю, інформуючи її про діяльність компанії. 

Ревізійна комісія — контрольний органстраховика, що відстежує 
виконання статуту, рішень загальних зборів акціонерів, додержання чинного 
законодавства. Останніми роками ревізійні комісії контактують з аудиторами, 
що дає змогу підвищувати професійний рівень перевірок і висновків. 

Ефективність діяльності компанії залежить, насамперед, від можливостей 
добору талановитих, чесних керівників, які знаються на страховій справі. Але 
такі особи повинні мати належно забезпечені мотиви до продуктивної праці. І в 
розвинених країнах відповідні мотиви створюються. 

Таких працівників усіляко заохочують: крім достатньо високої заробітної 
плати вони мають ще й інші блага. Наприклад, у США, коли відповідальний 
працівник страховика звільняється, виходячи на пенсію, йому виплачують 
вихідну допомогу в розмірі трирічної заробітної плати. А оскільки середній 
річний заробіток відповідального працівника страхової галузі перевищує 
40 тис. доларів, то зрозуміло, яку відчутну матеріальну підтримку одержує 
такий пенсіонер. 

У Німеччині керівний склад компанії нагороджують найбільш 
престижними автомобілями. У Великій Британії увійшла в практику оплата за 
рахунок компанії сімейних турне. 

Робити такі щедрі подарунки керівникам і відповідальним працівникам 
компаній українські страховики ще не мають матеріальної змоги. Зауважимо, 
що нині середня страхова компанія в ЄС збирає за рік понад 110 млн євро 
страхових премій. Це близько 20 % загального обсягу страхових премій, 
зібраних в Україні. 

Спільним у практиці багатьох країн є виділення для штатного керівного 
складу певної кількості (приблизно до 5 %) акцій своєї компанії. Вони можуть 
бути передані безплатно, зі знижкою до ціни або в борг. Це стимулює керівний 
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персонал до ефективної роботи компанії. Такий спосіб заохочення працівників 
із додержанням чинного законодавства прийнятний і для України. 

Дієвим стимулом, що не потребує значних грошових витрат, є своєчасна 
і, по можливості, об’єктивна рейтингова оцінка діяльності страховиків. 

 
 

5.6 Об'єднання страховиків та їх функції 
 
У багатьох країнах світу страховики створюють свої професійні 

об’єднання (асоціації), які ставлять за мету захищати й обстоювати інтереси 
своїх членів, вживати погоджених заходів у разі, коли цих інтересів торкнуться 
дії або наміри органів влади, співробітничати з будь-яким іншим об’єднанням, 
що має споріднений напрямок діяльності. 

Міжнародними страховими асоціаціями i спілками, що здійснюють 
регулювання страхових операцій є: 

1. Міжнародна асоціація по страхуванню кредитів (МАСК) - 
International Credit Insurance & Surety Association (ICISA). МАСК утворена 
1946 р. в Цюріху. В асоціацію входить понад 20 страхових компаній 
розвинених країн (у їх числі: Австрія, Бельгія, Великобританія, Італія, Франція, 
ФРН). Найвищий орган – загальні збори, рішення яких ухвалюються більшістю 
голосів. Засоби MACK складаються зі вступних і щорічних членських внесків. 
Члени асоціації зобов'язані подати в секретаріат організації зведення по своїх 
країнах про обсяг валової продукції, експорт і імпорт, індекси промислового 
виробництва і цін, чисельність робітників, інші економічні показники. Крім 
того, секретар MACK на запит зацікавленої країни—учасниці MACK — може 
доручити членові асоціації з'ясувати фінансове становище окремих фірм в 
країні, що користуються кредитом. Мета MACK, згідно зі статутом, - вивчення 
актуальних питань страхування кредитів, захист інтересів членів асоціації і 
розвиток взаємин між ними. МАСК проводить велику росту з обміну досвідом і 
інформацією, а також встановленню зв’язків між компаніями, що займаються 
страхуванням короткострокових експортних кредитів (на термін від 3 місяців 
до 1 року). 

2. Міжнародна спілка страховиків кредитів і інвестицій (МССК). 
(International Union of Credit and Investment Insurers - Berne Union)МССК 
займається страхуванням довгострокових кредитів. МССК (Спілка Берна) — 
неофіційне об'єднання державних урядів страхових суспільств і установ, що 
знаходяться під контролем, а також приватних страхових компаній розвинених 
країн, що гарантують платежі за експортними кредитами і прямими іноземними 
інвестиціями. Створений в 1934 р. в Берні. Найвищий орган - загальні збори, в 
компетенції яких — ухвалення нових членів і встановлення розмірів членських 
внесків, перегляд статуту, затвердження річного звіту. До союзу входять 
близько 40 організацій з 28 країн. Мета спілки застосування умов кредитування 
міжнародної торгівлі, гарантування експортних кредитів, обмін досвідом і 
інформацією щодо страхування експортних кредитів, що надаються, як 
правило, на термін від 1 до 5 років. 
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3. Міжнародна спілка з морського страхування (МСМС) (International 
Union of Marine Insurance (IUMI). МСМС — об'єднання національних 
асоціацій страхових компаній, що проводять страхування морських судів, 
вантажів і фрахту. Заснована в 1874 р. в Берліні при активній участі страхових 
компаній Росії. Членами союзу є асоціації більшості країн світу. Мета МСМС 
— захист інтересів компаній-членів і сприяння розвитку їх операцій. 

4. Міжнародна спілка авіаційних страховиків (МСАС) (International 
Union of Aerospace Insurers (IUAI). МСАС - об'єднання страхових компаній, 
що страхують літаки, вантажі, екіпаж і пасажирів, а також цивільну 
відповідальність, пов'язану з експлуатацією засобів авіатранспорту. Заснована в 
1934 р. в Лондоні з метою сприяння створенню єдиної міжнародної системи 
авіаційного страхування, встановлення контактів між страховими компаніями. 
Найвищий орган — загальні збори, що проводяться 1 раз на рік. 

5. Міжнародна спілка страховиків технічних ризиків (МССТР) 
(International Association of Engineering Insurers (IMIA). МССТР - міжнародна 
організація, що має на меті обмін інформацією і досвідом між страховими 
компаніями, що проводять страхування технічних ризиків: машин від поломок, 
гарантійних зобов'язань, страхування будівельно-монтажних ризиків і т. п. 
Заснована в Німеччині, в Мюнхені. 

В Україні існують такі об’єднання страховиків:  
1. Ліга страхових організацій України (ЛСОУ), функціями якої є: 
• співпрацює з органами державної влади та управління щодо розробки 

напрямків удосконалення страхової діяльності; 
• забезпечує своїх членів кваліфікованими методичними, 

методологічними та інформаційно-консультаційними послугами та допомогою 
у всіх справах, що стосуються страхової діяльності; 

• створює з відповідними учбовими закладами центри і курси підготовки 
та перепідготовки кадрів; 

• співпрацює з засобами масової інформації, готує інформаційні бюлетені 
та інші матеріали; 

• координує діяльність учасників ринку страхових послуг у сфері 
спільних інтересів членів Ліги; 

• залучає представників членів Ліги до участі у заходах, що про-водяться 
органами державної влади та управління з метою подальшого розвитку 
страхової діяльності в Україні; 

• здійснює координацію розробки типових правил страхування. 
2. Моторне (транспортне) страхове бюро України (М(Т)СБУ). 

Функції: 
• гарантування платоспроможності страховиків (страхових організацій) 

— членів Моторного (транспортного) страхового бюро щодо страхових 
зобов'язань; 

• укладання за погодженням з Міністерством фінансів України угод з 
уповноваженими організаціями зі страхування цивільної відповідальності 
власників транспортних засобів інших держав про взаємне визнання договорів 
такого страхування, взаємне врегулювання питань стосовно відшкодування 
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шкоди та забезпечення виплати страхового відшкодування третім особам, якщо 
настання страхового випадку було спричинене власником транспортного 
засобу, застрахованим в Україні відповідно до зазначених угод; 

•  управління централізованими страховими резервними фондами; 
• співробітництво з відповідними організаціями інших держав у галузі 

страхування цивільної відповідальності, координація обов'язкового 
страхування цивільної відповідальності нерезидентів — власників (водіїв) 
транспортних засобів у разі в’їзду їх на території України та резидентів — 
власників (водіїв) транспортних засобів у разі їх виїзду за межі України; 

• встановлення розмірів страхових платежів за договорами обов'язкового 
страхування цивільної відповідальності в межах, установлених Кабінетом 
Міністрів України; 

• виплати компенсацій, передбачених Положенням про Моторне 
(транспортне) страхове бюро та страхового відшкодування згідно з 
Положенням про порядок і умови проведення обов'язкового страхування 
цивільної відповідальності власників транспортних засобів. 

3. Ядерний страховий пул. Функції: 
• розробка єдиних для всіх членів пулу правил страхування, зразків 

договорів страхування та інших документів; 
• організація перестрахування ядерних ризиків та координація 

взаєморозрахунків із зарубіжними ядерними пулами по страхових виплатах; 
• організація проведення експертиз з оцінки безпеки ядерних об'єктів і 

розмірів заподіяної ядерної шкоди; 
• сприяння в реалізації міжнародних договорів, конвенцій і 

домовленостей у сфері страхування ядерних ризиків, членом яких є Україна. 
 
 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Дайте визначення термінам «страхова компанія» та «страхова 
організація». 

2. Що таке страхова система та її основне завдання? 
3. Визначне існуючі форми страхових компаній. 
4. Охарактеризуйте порядок утворення страховиків. 
5. Які існують вимоги до страхової організації? 
6. Що передбачає примусова санація? 
7. Що передбачає реорганізація страховика-резидента? 
8. Охарактеризуйте порядок ліквідації страховиків. 
9. Дайте визначення терміну «структура страхової компанії». 
10. Назвіть принципи, за якими відокремлюють внутрішні 

структури страхових організацій? 
11. Що включає власна інфраструктура страховика? 
12. Охарактеризуйте організаційно-штатну структуру великої 

страхової компанії з філіальною мережею. 
13. Які Вам відомі системи організації роботи страхових компаній з 

філіями? 
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14. Визначте етапи вдосконалення організаційної структури 
страхової компанії. 

15. Що передбачає діяльність страхової компанії з обслуговування 
споживачів? 

16. Які кількісні цілі переслідує діяльність страховика? 
17. У чому полягають якісні цілі діяльності страхової компанії? 
18. Дайте визначення термінам «стратегія» та «стратегічне 

планування страховика». 
19. Яким чином забезпечується платоспроможність страховиків? 
20. Охарактеризуйте ресурси страхової компанії. 
21. Які Вам відомі органи управління страховою компанією та які 

функції вони виконують? 
22. Визначте існуючі асоціації та об'єднання страховиків. 
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Тема 6 Державне регулювання 
страхової діяльності 

 
6.1 Система регулювання страхової діяльності в Україні 
6.2 Стратегія розвитку страхового ринку України 
6.3 Структура, завдання та функції органів державного нагляду 

за страховою діяльністю 
6.4 Договір страхування, його основні елементи 

 
6.1 Система регулювання страхової діяльності в Україні 
 
Страхова діяльність пов’язана з формуванням та використанням великих 

страхових фондів, які утворені за рахунок страхувальників (юридичних та 
фізичних осіб), а також статутних фондів компаній і тому акумулює у собі 
інтереси як суб’єктів підприємницької діяльності так і чималих верств 
населення. У той самий час неефективне використання цих коштів або їх втрата 
може призвести до зниження надійності страхового захисту або його втрати і 
тим самим спровокувати економічні, політичні та соціальні негаразди. Таким 
чином, враховуючи важливість страхової діяльності держава здійснює її 
регулювання. 

Метою державного регулювання страхової діяльності (ДРСД), яке 
здійснюється на правовій основі, є (рис. 6.1): 

− проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері 
фінансових послуг; 

− захист інтересів споживачів фінансових послуг; 
− створення сприятливих умов для розвитку та функціонування ринків 

фінансових послуг;  
− створення умов для ефективної мобілізації і розміщення фінансових 

ресурсів учасниками ринків фінансових послуг з урахуванням інтересів 
суспільства; 

− забезпечення рівних можливостей для доступу до ринків фінансових 
послуг та захисту прав їх учасників; 

− додержання учасниками ринків фінансових послуг вимог 
законодавства; 

− запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної 
конкуренції на ринках фінансових послуг; 

− контроль за прозорістю та відкритістю ринків фінансових послуг; 
− сприяння інтеграції в європейський та світовий ринки фінансових 

послуг. 
Система державного регулювання страхової діяльності (ДРСД) являє 

собою поєднання правових, економічних, адміністративних засобів і методів та 
зв’язків між ними. Таким чином, ДРСД визначає рамки та правила 
функціонування страхового ринку і діяльності страхових компаній на ньому. 
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При державному регулюванні страхової діяльності застосовується 

поєднання: 
• правових способів – розробка і застосування законів та інших 

нормативних і методичних актів, які регламентують страхову діяльність; 
• економічних способів – стимулювання розвитку страхування через 

податкову систему; 
• адміністративних способів – видача ліцензій на право займатися 

страховою діяльністю, а також застосування певних норм і нормативів, яких 
повинні дотримуватися страхові компанії. 

Сутність правового регулювання страхового ринку полягає у 
встановленні державою певного порядку взаємодії суб’єктів цього ринку і 
захисті інтересів його учасників шляхом встановлення певних правил, критеріїв 
та стандартів відносно надання страхових послуг. 

Слід відмітити, що основними джерелами страхового права України є 
Конституція, акти Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів та 
центральних органів державної влади. 

і Правове регулювання діяльності на страховому ринку – це 
нормативне упорядкування на страховому ринку. Правове 
регулювання страхового ринку може здійснюватися державними 
органами (державно-правове регулювання) і окремими 
інститутами (інституційно-правове регулювання). 

Державно-правове регулювання діяльності на страховому ринку України 
здійснюється органами законодавчої, виконавчої та судової влади, 
(безпосереднім органом з питань нагляду за страховою діяльністю є Мінфін 
України, а саме Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг  – Нацкомінпослуг).  

Інституційно-правове регулювання на страховому ринку здійснюється 
інститутами-регуляторами: Лігою страхових організацій України, Моторним 

Державне регулювання страхової діяльності 

Мета 

Дотримання вимог 
законодавства 
України про 
страхування 

Сприяння 
ефективному 

розвитку 
страхових послуг 

Запобігання 
неплато-

спроможності 
страховиків 

Захист 
інтересів 

страхувальників 

 
Засоби та методи регулювання 

Правові Економічні Адміністративні 

 
Рис. 6.1. Державне регулювання страхової діяльності 
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(транспортним) страховим бюро України, Авіаційним страховим бюро, 
Морським страховим бюро, Ядерним пулом тощо. Таким чином, державно-
правове та інституційно-правове регулювання відносин у сфері страхування 
взаємно доповнюють одне одного, але пріоритет зберігається за першим: воно 
може делегувати деякі регулятивні повноваження інституційно-правовому, але 
не навпаки. Крім цього, державно-правове регулювання є загальним, а 
інституційно-правове конкретно-обов’язковим, тобто обов’язковим лише для 
членів цих об’єднань. 

Необхідність державного нагляду визначається важливою роллю 
страхування в економічному житті суспільства, яка пов’язана з ліквідацією 
наслідків несприятливих подій та акумуляцією інвестиційних ресурсів, а також 
потребою захисту інтересів страхувальників. Виділяють три стадії здійснення 
державного нагляду за страховою діяльністю страховиків: 

• попередня стадія – на якій нагляд може бути ефективно здійснений при 
прийнятті рішення про видачу ліцензії на право здійснення страхової 
діяльності; 

• поточна стадія – на якій контроль за діяльністю страховика 
здійснюється як органами державного нагляду, так і незалежними аудиторами. 
Предметом контролю при цьому є ведення страховиками фінансових операцій, 
в тому числі пов’язаних із формуванням страхових резервів, розміщенням 
активів, наявністю вільних активів у розмірі, не меншому установленого 
нормативом, а також відповідність діяльності виданій ліцензії; 

• наступна стадія – нагляд здійснюється на основі перевірки фінансової 
звітності, що надається страховиками до органів страхового нагляду. 

і Право страхового нагляду – сукупність правових норм, які 
регламентують правовідносини між державою та страховими 
компаніями, страховими посередниками та іншими суб’єктами 
страхового ринку, з приводу здійснення страхової діяльності. 

Формування повноцінного та всебічного права страхового нагляду є 
одним із завдань української держави з формування ринкової економіки. Мета 
права страхового нагляду полягає в забезпеченні дотримання вимог чинного 
законодавства про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, 
захисту прав та інтересів страхувальників, страховиків, інших зацікавлених осіб 
і держави. 

Типи систем державного регулювання страхової діяльності: 
ліберальний, авторитарний, змішаний. 

Ліберальний тип передбачає, що операції зі страхування хоча й 
підлягають ліцензуванню, проте нагляд за діяльністю страхових компаній 
відносно слабкий (характерно для Великої Британії). 

Авторитарний тип – це коли кожний конкретний вид страхування 
проходить процедуру ліцензування і повинен відповідати певній системі вимог 
щодо правил страхування, фінансово-господарської діяльності страхової 
компанії; конкуренції між страховиками чітко регламентується (характерно для 
Німеччини). 
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Змішаний тип використовує певною мірою два зазначених підходи – 
виважена система регламентації діяльності страхових компаній поєднується з 
досить гнучкими підходами, які дають можливість забезпечити достатній 
рівень конкуренції (характерно для Франції). 

 
 

6.2 Стратегія розвитку страхового ринку України 
 
Стратегія розвитку страхового ринку України на 2012 – 2021 роки 

розроблена відповідно до статті 27 Закону України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг». Стратегія спрямована на 
забезпечення прозорості та передбачуваності державної політики щодо 
страхового ринку, координацію діяльності владних та недержавних інститутів, 
учасників страхового ринку. 

Стратегія є складовою частиною середньострокових програм соціально-
економічного розвитку держави, формулює особливості (мету, основні 
завдання та заходи для їх виконання) державної політики щодо страхового 
ринку на найближчу перспективу. 

Метою Стратегії є відродження первинної ролі страхування як 
суспільно-корисної функції захисту майнових інтересів громадян, суб’єктів 
економічної діяльності та держави на основі розбудови 
конкурентоспроможного, відкритого, платоспроможного, оснащеного 
найсучаснішими інфраструктурою, технологіями страхового ринку з 
привабливим і широким асортиментом якісних страхових послуг та 
інструментів, гарантованим рівнем захисту прав споживачів та сучасними 
методами регулювання і нагляду із залученням інститутів саморегулювання. 

Досягнення мети Стратегії є одним з найважливіших пріоритетів 
довгострокової економічної політики держави у фінансовій сфері.  

Основними завданнями  та заходами щодо реалізації Стратегії є:  
1) оздоровлення страхового ринку та подолання наслідків кризи, для чого, 

зокрема, необхідно забезпечити: 
- методологічну єдність страхової звітності;  
- впровадження контролю достовірності звітності страховиків, оцінки 

розмірів резервів, якості та вартості активів, зокрема, з проведенням 
незалежного аудиту;  

- підвищення вимог до аудиторів, які здійснюють аудит страховиків, та 
перегляд реєстру таких аудиторів; 

- спрощені процедури передачі страхового портфеля та перетворення 
страховика у страхового посередника; 

- впровадження інституту субординованого боргу; 
- підтримання добросовісної конкуренції та протидію неправомірним 

перевагам у конкуренції, отриманим внаслідок  порушення законодавства; 
- впровадження принципу першочерговості задоволення вимог 

страхувальників у загальній черзі інших кредиторів та виключення з 
ліквідаційної маси страхової компанії страхових резервів за всіма видами 
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страхування; 
- перегляд умов ліцензування страховиків, передбачивши обов’язок 

доведення здатності страховика виконувати свої зобов’язання в майбутньому; 
2) розбудова ефективного, прозорого, недискримінаційного, інституційно 

спроможного, передбачуваного державного нагляду за страховим ринком, для 
чого, зокрема, необхідно: 

- забезпечити інституційну спроможність Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (надалі – 
Орган нагляду), а саме: позбавити її невластивих та наділити необхідними 
повноваженнями; підвищити кваліфікаційний рівень працівників, у тому числі 
шляхом встановлення їх заробітної плати на рівні заробітної плати у 
піднаглядних установах; впровадити сучасні інформаційні технології, зокрема 
перевести піднаглядні установи виключно на електронну звітність; забезпечити 
необхідними джерелами фінансування, зокрема шляхом впровадження 
платежів нагляду;  

- надати політичну незалежність Органу нагляду, переглянувши, зокрема, 
порядок призначення  та звільнення голови і членів Органу нагляду; 

- удосконалити розподіл повноважень щодо регулювання і нагляду між 
центральними органами виконавчої влади та Органом нагляду; 

- забезпечити інформаційну прозорість та передбачуваність діяльності 
Органу нагляду; 

- надати Органу нагляду право використовувати обов’язкові для розгляду 
рекомендації для оперативного припинення дій, що містять ознаки порушень 
законодавства; 

- систематизувати порушення законодавства та встановити 
відповідальність щодо кожного з цих порушень з урахуванням  ступеня їх 
суспільної небезпеки; 

3) впровадження реального захисту прав споживачів, для чого, зокрема, 
необхідно: 

- забезпечити контроль за достовірністю фінансової звітності 
страховиків; 

- забезпечити регулярне оприлюднення інформації про діяльність 
страховиків інших учасників страхового ринку в електронних і друкованих 
засобах масової інформації; 

- впровадити для страховиків систему пруденційного нагляду, вимоги до 
акціонерів (учасників), до оцінки вартості активів, консолідований нагляд у 
фінансових групах;  

- впровадити інститут «страхового омбудсмена»; 
- впровадити вимоги до регулятивного капіталу на підставі системи 

управління ризиками страховиків; 
- унормувати діяльність інших, окрім страховиків, учасників страхового 

ринку, зокрема, посередників, аудиторів, актуаріїв, аварійних комісарів, 
експертів, аджастерів, сюрвеєрів; 

- впровадити стандарти корпоративного управління страховиків; 
- створити ефективну систему протидії страховому шахрайству; 
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- запровадити дозвільну процедуру щодо операцій з активами 
страховиків, до яких застосовується захід впливу у вигляді затвердження 
плану відновлення фінансової стабільності;  

4) удосконалення системи управління ризиками в державі та суспільстві, 
для чого, зокрема, необхідно: 

- визначити ризики, які утримуються державою та органами 
самоврядування, сформувати джерела  їх покриття коштами державного і 
місцевого бюджетів та іншими коштами, наприклад Стабілізаційного фонду 
тощо, та ризики, які мають бути передані страховикам, та забезпечити реальне 
управління такими ризиками. При цьому передбачити запровадження заборони 
використання коштів державного та місцевого бюджетів для компенсації 
збитків, що можуть бути відшкодовані за договорами страхування, укладеними 
на звичайних ринкових умовах, одним платникам податку за рахунок інших ; 

- визначити ризики приватного сектору, які створюють значну небезпеку 
для суспільного життя, переглянути сфери обов’язковості їх страхування та 
диференціацію рівня регламентації умов страхування залежно від ступеня 
значимості ризику для суспільства та розвиненості відповідного ринку;  

- удосконалити систему відповідальності суб’єктів державного та 
приватного сектору за заподіяну шкоду, в т.ч. об’єктами підвищеної небезпеки, 
з використанням механізмів фінансового забезпечення, зокрема, страхування 
таких ризиків, визначення лімітів страхових сум залежно від специфіки 
діяльності та шкоди, яка може бути заподіяна;    

5) сприяння розвитку основних видів страхування, для чого, зокрема, 
необхідно здійснити: 

- залучення страховиків до системи другого рівня пенсійного 
забезпечення, в тому числі як адміністраторів відкритих пенсійних фондів; 

- розбудову правових засад для впровадження обов’язкового соціального 
медичного страхування (ОСМС), яке має здійснюватися з участю страхових 
організацій, базуватися на конкурентних засадах та праві вибору громадянином 
сімейного лікаря (лікаря загальної практики),  закладу охорони здоров’я і 
страховика;  

- розбудову передбачуваної, прозорої, ефективної та надійної системи 
страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою як 
ефективного інструменту державної політики в сфері сільського господарства, 
що не суперечить вимогам СОТ, базується на ринкових засадах та принципах 
державно-приватного партнерства, згідно з якими держава здійснює 
регулювання, нагляд та надає фінансову підтримку (субсидування страхових 
премій, участь у відшкодуванні катастрофічних збитків), а приватний 
страховий сектор – безпосередньо страхування, перестрахування та інвестує 
кошти в розбудову страхової мережі й інших елементів інфраструктури 
системи; 

- удосконалення оподаткування учасників страхового ринку, а саме: 
запровадження на законодавчому рівні стимулюючої податкової політики щодо 
розвитку особистого страхування, довгострокового страхування життя, участі 
страховиків у системі недержавного пенсійного забезпечення, обов’язкового 
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медичного страхування шляхом віднесення частки внесків з цих видів 
страхування на валові витрати юридичних осіб і вдосконалення оподаткування 
доходів фізичних осіб; 

- поетапне збільшення лімітів відповідальності та перехід на пряме 
врегулювання збитків з обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів, запровадження 
вільних тарифів за цим видом страхування, спрощення процедур сплати 
страхового відшкодування за шкоду, завдану життю та здоров’ю;  

6) інтеграція страхового ринку України до світового фінансового 
простору, для чого, зокрема, необхідно: 

- адаптувати законодавство України у сфері страхування до 
законодавства Європейського Союзу, зокрема, шляхом прийняття нової 
редакції Закону України «Про страхування»;  

- усунути суперечності між чинними нормативно-правовими актами з 
метою вдосконалення договірних відносин у сфері страхування, класифікації 
ризиків і видів страхування;  

- впровадити міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності страховиків; 

- укладати двосторонні та багатосторонні договори між Органом нагляду 
та органами  страхового  нагляду  інших  країн щодо взаємодії у сфері 
регулювання страхової (перестрахової) діяльності; 

- запровадити взаємний обмін інформацією між Органом нагляду та 
органами страхового нагляду  інших  держав  щодо  діяльності  страховиків,  їх  
філій, страхових посередників та страхових груп (страхових холдингів). 

Реалізація Стратегії має покращити якість страхового ринку, стати 
значним кроком на шляху впровадження в Україні ефективних механізмів 
управління ризиками державою та приватними особами, створити належну 
взаємодію держави та страхового ринку при відшкодуванні збитків від 
стихійних явищ та катастроф, зменшити негативний вплив їх наслідків із 
використанням інституту страхування, забезпечити формування потужного 
джерела внутрішніх довгострокових інвестицій для сталого, інноваційного 
розвитку економіки України. Водночас, для сучасної України важливим є 
діяльність страхових компаній в частині зниження рівня соціальних ризиків, 
заповнення прогалин, які утворилися в результаті зниження ролі держави в 
соціальному забезпеченні громадян, а також в частині зв’язування та  
інвестування в українські активи довгострокового консервативного ресурсу. 

 
 

6.3 Структура, завдання та функції органів державного 
нагляду за страховою діяльністю 

 
Державний нагляд за страховою діяльністю на території України 

здійснюється Уповноваженим органом (Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг) та його органами на 
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місцях.  
До складу Національної комісії входять: 
- Організаційно-розпорядчий департамент ; 
- Департамент ресурсного забезпечення та інформаційних технологій; 
- Департамент страхового регулювання та нагляду; 
- Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами; 
- Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного 

співробітництва; 
- Управління персоналом; 
- Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; 
- Департамент юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових 

установ; 
- Департамент консолідованого нагляду та методології, на ринках 

фінансових послуг; 
- Департамент регулювання та нагляду за установами накопичувального 

пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН; 
- Департамент регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг 

фінансовими компаніями; 
- Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності; 
- Сектор внутрішнього аудиту та службових перевірок. 
Нацкомфінпослуг є державним колегіальним органом, підпорядкованим 

Президенту України, підзвітним Верховній Раді України. 
Нацкомфінпослуг здійснює державне регулювання ринків фінансових 

послуг у межах, визначених законодавством. 
Нацкомфінпослуг у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету 
Міністрів України, іншими актами законодавства. 

Основними завданнями Нацкомфінпослуг є: 
1) формування та забезпечення реалізації політики державного 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг (крім ринку банківських послуг 
і ринків цінних паперів та похідних цінних паперів); 

2) розроблення і реалізація стратегії розвитку ринків фінансових послуг 
та вирішення системних питань їх функціонування; 

3) забезпечення розроблення та координації єдиної державної політики 
щодо функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування; 

4) здійснення в межах своїх повноважень державного регулювання та 
нагляду за наданням фінансових послуг і дотриманням законодавства у 
відповідній сфері; 

5) захист прав споживачів фінансових послуг шляхом застосування у 
межах своїх повноважень заходів впливу з метою запобігання і припинення 
порушень законодавства на ринку фінансових послуг; 

6) узагальнення практики застосування законодавства України з питань 
фінансових послуг і ринків та розроблення пропозицій щодо їх вдосконалення; 

7) розроблення і затвердження обов'язкових до виконання нормативно-
правових актів з питань, що належать до її компетенції; 
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8) координація діяльності з іншими державними органами; 
9) запровадження міжнародно визнаних правил розвитку ринків 

фінансових послуг. 
Нацкомфінпослуг відповідно до покладених на неї завдань веде: 
- Державний реєстр фінансових установ; 
- у визначених нею випадках реєстри осіб, які не є фінансовими 

установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги; 
- Єдиний реєстр бюро кредитних історій; 
- Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків); 
- Державний реєстр страхових та перестрахових брокерів, видає 

свідоцтва про включення зазначених брокерів до такого реєстру; 
- Реєстр саморегулівних організацій учасників ринків фінансових послуг; 
- Реєстр аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки 

фінансових установ, та визначає порядок його ведення. 

і 
Державний реєстр страхових і перестрахових брокерів – 

систематизована інформація про страхових і перестрахових 
брокерів, які отримали свідоцтво на право здійснення 
брокерської діяльності. Ведеться Державною комісією з 
регулювання ринків фінансових послуг України. 

Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) – 
систематизована інформація про страхові та перестрахові 
компанії України, які отримали ліцензії на здійснення страхової 
та перестрахувальної діяльності. Ведеться Державною комісією 
з регулювання ринків фінансових послуг України. 

Нацкомфінпослуг з метою організації своєї діяльності: 
1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання 

корупції, контроль за їх здійсненням в апараті Нацкомфінпослуг; 
2) забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки та 

мобілізації держави в межах повноважень і реалізацію державної політики з 
питань цивільної оборони (цивільного захисту); 

3) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики 
стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням; 

4) забезпечує оприлюднення інформації про свою діяльність, здійснює 
заходи щодо налагодження діалогу з громадськістю та створення умов для 
участі громадян у процесі формування та реалізації державної політики. 

 
 

6.4 Договір страхування, його основні елементи 
 
Договір страхування — це угода двох або кількох осіб, яка спрямована 

на встановлення, зміну або розірвання між ними правових зв’язків (прав і 
обов’язків). Такий договір виконує дві основні функції. 

По-перше, це — юридичний факт, з яким норми права пов’язують 
виникнення (а також зміни і припинення) зобов’язань. Відповідні зобов’язання, 
оскільки вони виникають на підставі договору, називаються договірними. 
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Кожне зобов’язання відбиває певні правовідносини. Це означає, що договір як 
угода сторін є юридичним фактом, на підставі якого виникають договірні 
зобов’язання і правові відносини. 

По-друге, оскільки сторони договору не лише встановлюють між собою 
правовий зв’язок, а й тією чи іншою мірою визначають його зміст, то договір є 
ще й засобом регулювання відносин, формування умов, на яких будується 
правовий зв’язок його учасників. 

З
міс
т 
дог
ово
ру 
як 
юр
иди

чного факту визначається сукупністю його умов. Визначення змісту договору 
має велике практичне значення, оскільки від цього залежать особливості 
виникнення прав і обов’язків, можливість належного виконання зобов’язань. 

Як передбачено цивільним законодавством, договір вважається 
укладеним, якщо між сторонами в належній формі досягнуто угоди за всіма її 
істотними умовами. 

Істотними є умови про предмет договору, умови, які законодавством 
визнані суттєвими або необхідними для договорів даного виду, а також всі ті 
умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін має бути досягнуто згоди. 

Отже, під істотними умовами договору розуміємо умови (пункти), 
передбачені як обов’язкові норми права, що регулюють конкретні договірні 
відносини. До таких умов договору страхування, крім предмета страхування і 
розміру страхового внеску (премії), належить умова, що стосується страхового 
випадку. Події, визначені як страхові випадки, що тягнуть за собою виплату 
страхових сум, мають бути чітко зафіксовані в договорі й погоджені сторонами. 

Нині на практиці застосовуються розроблені страховими організаціями 
(компаніями) умови (правила) з різних видів особистого і майнового 
страхування, що відбивають діловий імідж і фінансово-підприємницькі 
можливості страхувальників. 

Нормативне забезпечення страхових угод складається з трьох рівнів: 
норм цивільного права; галузевого законодавства; відомчих нормативних актів 
та документів (рис. 6.2).  

Страхова угода, як правило, значно розтягнута в часі і це дозволяє 
розглядати її як певний процес, який дозволяє виділити чотири етапи. 

 
І – Подання страхувальником заяви про страхування. 
Заява про страхування виступає для страхової компанії найбільш 

поширеним засобом отримання інформації щодо ризиків, які потрібно 
застрахувати. В більшості випадків бланк спеціально розроблений страховиком. 

і 
Договір страхування є письмовою угодою між страховиком і 

страхувальником, за якою страховик бере на себе зобов’язання в 
разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату 
або відшкодувати збиток у межах страхової суми 
страхувальникові чи іншій особі, на користь якої укладено 
договір страхування (надати допомогу, виконати послугу тощо), 
а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у 
визначені терміни та виконувати інші умови договору. 

 91 



Журавльова Т.О., Дем’янчук М.А.  Страхування 
 

 
Заява про страхування (різна для різних видів страхування) заповнюється 

страхувальником і подається страховикові. Бланк заяви використовується 
страховою компанією у рекламних цілях. 

Заява не подається у складних випадках страхування, які здійснюються 
через брокерів. Брокер подає страховикові сліп (документ, який описує ризик). 

Заява містить перелік питань, як загальних, так і специфічних для 
кожного виду страхування у письмовій формі. 

Страхувальник має відповідати на питання абсолютно правдиво, з огляду 
на те, що заява містить, так звану декларація, і так зване попередження. 

В декларації записано, що страхувальник дав абсолютно правдиву 
інформацію на зальні і специфічні питання, а у попередження записано, що у 
випадку викриття нечесності страхова компанія повністю або частково 
звільняється від обов’язків відшкодувати збитки за цим договором. 
Страхувальник підписує цю заяву і вона вважається невід’ємною частиною 
договору страхування. 

ІІ – Андеррайтинг – розгляд страховиком запропонованого ризику, з 
метою вирішення питання про прийняття його на страхування. Термін 
андеррайтингу залежить від ступеня складності запропонованого на 
страхування ризику. 

Завданнями андеррайтингу є: 
1. Має оцінити запропонований на страхування ризик з точки зору 

характеристики самого об’єкту. 
- з точки зору імовірності настання збитків; 
- з точки зору особи страхувальника. 
2. На основі цієї оцінки вирішити питання страхувати цей ризик, чи ні. 
3. Виходячи із ступеню ризику, визначити строки, умови страхування, 

обсяги страхового покриття, як в вартісному вираженні, так і з точки зору 
настання подій на випадок настання яких страхується об’єкт, та інші суттєві 

Загальне регулювання економіки 

Загальна галузева специфіка страхування 

Регулювання окремих напрямів страхової 
діяльності 

Безпосереднє регулювання страхової 
діяльності 

Норми цивільного права 

Галузеве законодавство 

Відомчі нормативні акти та 
документи 

Документи, що розробляють-
ся страховими компаніями 

загальні умови 
страхування 

правила 
страхування 

форма заяви на 
страхування 

договір 
страхування 

страховий 
поліс 

Рис. 6.2. Нормативне забезпечення страхових угод 
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моменти страхового договору узгодити (за потребою). 
4. Вирахувати розмір страхової премії. 
При проведенні андеррайтингу страхова компанія стикається з 

небезпекою двох видів: 
І. – Фізична небезпека пов’язана із об’єктом страхування, умовами його 

зберігання (використання). 
ІІ. – Психологічна небезпека, яка пов’язана з особистістю 

страхувальника. 
Остання буває трьох видів: 
1. Полягає в тому, що страхувальник втрачає обережність у поводження 

із застрахованим об’єктом. Позбавитися цієї небезпеки можна встановивши 
франшизу або використовуючи систему неповного страхового забезпечення. 

2. Страхувальник є завідома шахраєм. 
3. Страхувальник не є шахраєм але розглядає страхування як засіб 

отримання додаткових доходів і характеризується “сутяждничеством” 
 
ІІІ – Підписання договору страхування. 
Зміст договору страхування за вимогами законодавства має відповідати 

змісту правил страхування, які страхова компанія розробляє для отримання 
ліцензії, і які проходять експертизу у наглядовому органі. 

Факт укладення договору підтверджується страховим полісом, який 
розглядається як спрощена форма договору. 

Крім полісу, для підтвердження договору страхування, використовуються 
ще й такі документи як: страхове свідоцтво і страховий сертифікат. 

Договір страхування набуває чинності за домовленістю сторін, але 
загальний підхід набуття чинності – це з моменту внесення першої страхової 
премії на поточний рахунок або в касу страховика. 

На території України страхові премії страхувальники резиденти мають 
право сплачувати лише у гривнях, а страхувальник нерезиденти у гривнях або у 
іноземній вільноконвертованій валюті. 

Якщо дія договору страхування поширена поза межами країни, то 
порядок валютних розрахунків між учасниками страхової угоди регулюється не 
страховим, а валютним законодавством України. 

Виплата страхового відшкодування здійснюється тією ж самою валютою, 
якою страчувалися страхові премії. 

ІV – Врегулювання претензій страхувальника. (Виплата 
відшкодування). 

Останній етап страхової угоди. Страхова компанія стикається з двома 
різноспрямованими проблемами: з одного боку – вона має врегулювати 
претензії і здійснити виплату якомога швидше, від цього залежить зростання і 
стійкість її страхового портфеля; з іншого - механізм врегулювання претензій 
повинен виключати необґрунтовані виплати і запобігати страховому 
шахрайству. 

Страхове шахрайство призводить до щорічних втрат у західній Європі 
страховиками до 2% страхових премій. Це складає 10 мільярдів євро. 
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Страхова компанія починає здійснювати процес врегулювання збитків з 
моменту отримання від страхувальника або будь-якої третьої особи, 
повідомлення про настання страхової події (не обов’язково письмового 
повідомлення). 

Але вирішення питання щодо виплати має ґрунтуватися на письмовій 
заяві страхувальника або його представника. 

Подання заяви є обов’язком страхувальника. 
Отримавши заяву про відшкодування, страхова компанія має перед 

здійсненням виплати переконатися у наступному: 
1. Чи настав на момент страхової події термін дії договору страхування і 

відповідальності страхової компанії. 
2. Чи відповідає місце нанесення шкоди, місцю яке зазначено в договорі 

страхування . 
3. Чи належать постраждалі об’єкти до складу застрахованих. 
4. Необхідно зібрати додаткову інформацію щодо осіб зацікавлених у 

страхуванні цього об’єкту і отримання страхового відшкодування. 
5. Має страховик визначити приймаючи до уваги картини збитку, і 

керуючись відповідними нормативними актами попередню вартість шкоди. 
6. Перевірити дотримання страхувальником або його персоналом, 

членами сім’ї, встановлених заздалегідь правил техніки безпеки. 
7. Встановити чи є особа винна у заподіянні збитку. 
8. Приводити політику, спрямовану на врахування всіх чинників, які як 

збільшують так і зменшують суму страхового відшкодування. 
9. Перевірити дотримання страхувальником вимог щодо своєчасності 

повідомлення про страховий випадок до компетентних органів (міліції, служби 
пожежного нагляду, органів метрологічної служби) і дотримання вимог 
стосовно неприпустимості зміни картин збитку. 

10. Визначити перелік предметів, які є непошкодженими та 
виключеними із страхового покриття. 

11. Скласти висновок про те, чи є збиток страховим, і чи підлягає він 
відшкодуванню і в якій сумі, при цьому враховуються системи страхового 
забезпечення і франшиза, якщо вона була. 

Складність процедури врегулювання претензій і збитків залежить від: 
1. Виду страхування. 
2. Обсягів страхового забезпечення. 
3. Є страхувальник фізичною чи юридичною особою. 
Розмір страхової виплати, як правило, обмежується страховою сумою. 
Обов’язками страховика є: 
1) ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;  
2) протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання 

страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних 
документів для своєчасного здійснення страхової виплати або страхового 
відшкодування страхувальнику;  

3) при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або 
виплату страхового відшкодування у передбачений договором строк. 
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Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової 
виплати (страхового відшкодування) шляхом сплати страхувальнику неустойки 
(штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування або 
законом;  

4) відшкодувати витрати, понесені страхувальником при настанні 
страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це 
передбачено умовами договору;  

5) за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили 
страховий ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним договір 
страхування;  

6) не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове 
становище, крім випадків, встановлених законом;  

7) надавати відповідним підрозділам Міністерства внутрішніх справ 
України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, інформацію про 
укладення договорів обов'язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають 
обов'язковому технічному контролю. 

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші 
обов’язки страховика. 

Обов’язки страхувальника: 
1) своєчасно вносити страхові платежі;  
2) при укладанні договору страхування надати інформацію страховикові 

про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки 
страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового 
ризику;  

3) при укладенні договору страхування повідомити страховика про інші 
чинні договори страхування щодо цього предмета договору;  

4) вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих 
внаслідок настання страхового випадку;  

5) повідомити страховика про настання страхового випадку в строк, 
передбачений умовами страхування. 

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші 
обов’язки страхувальника. 

Припинення дії договору страхування здійснюється за згодою сторін, а 
також у випадку: 

1. Закінчення терміну дії; 
2. Виконання страховиком у повному обсязі своїх зобов'язань перед 

страхувальником; 
3. Відсутності оплати страхувальником страхових платежів у 

встановлений термін; 
4. Ліквідації страхувальника — юридичної особи або смерті 

страхувальника як фізичної особи; 
5. Ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством 

України; 
6. Прийнятті судового рішення про визнання договору страхування 
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недійсним; 
7. В інших випадках, передбачених законодавством України. 
Дія договору може бути припинена достроково за вимогою страховика 

або страхувальника, якщо це передбачено умовами договору страхування. 
Перерахунок страхових платежів здійснюється в таких випадках. 
1. Страхувальник за власним бажанням розриває договір — із суми 

страхових платежів, що залишилася, віднімаються кошти на ведення справи й 
інші виплати, що були зроблені. 

2. За бажанням страховика — страхові платежі виплачуються повністю. 
Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було 

здійснено в безготівковій формі за умови дострокового припинення договору 
страхування. 

Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку. 
 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Що є метою державного регулювання страхової діяльності? 
2. Які Вам відомі засоби державного регулювання страхової 

діяльності? 
3. У чому полягає суть державного регулювання страхової 

діяльності? 
4. Ким здійснюється правове регулювання діяльності на 

страховому ринку? 
5. Дайте визначення терміну «страховий нагляд»? 
6. Охарактеризуйте суспільні відносини, які діють у сфері 

страхування? 
7. Яким чином досягається ефективність державного нагляду за 

діяльністю страхових компаній? 
8. Визначте основні ознаки класифікації страхових 

правовідносин. 
9. У чому полягає необхідність державного нагляду? 
10. Які нормативні документи входять до системи правового 

регулювання? 
11. Охарактеризуйте елементи страхових правовідносин та їх 

ознаки. 
12. Які Вам відомі типи систем державного регулювання страхової 

діяльності? 
13. Що передбачає стратегія розвитку страхового ринку України? 
14. Які мету переслідує стратегія розвитку страхового ринку 

України? 
15. Сформулюйте основні завдання та заходи щодо реалізації 

стратегії розвитку страхового ринку України. 
16. Яким уповноваженим органом здійснюється державний нагляд 

за страховою діяльністю на території України? 
17. Охарактеризуйте структуру Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 
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18. Назвіть основні завдання Нацкомфінпослуг. 
19. Розкрийте основні положення страхового нагляду у країнах 

Європейського Союзу. 
20. Чим забезпечується нормативне забезпечення страхових угод? 
21. З яких етапів складається процес підписання страхової угоди? 

Охарактеризуйте їх. 
22. Сформулюйте обов’язки страховика. 
23. У чому полягають обов’язки страхувальників? 
24. За яких обставин припиняється дія договору страхування? 
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7.1 Необхідність та значення особистого страхування, його 
зв’язок із соціальним страхуванням 

7.2 Страхування життя та пенсій 
7.3 Страхування від нещасних випадків 
7.4 Медичне страхування 

 
 

7.1 Необхідність та значення особистого страхування, його 
зв’язок із соціальним страхуванням 

 
Особисте страхування є домінуючим видом страхування у світі. У США 

та Канаді на нього припадає понад 40 % загального збору премій, в Європі – 
приблизно 50 %, в Азії – понад 70 %, а в Україні – менше 1 %. 

Особисте страхування (рис. 7.1) має багато спільного з соціальним 
страхуванням і в першу чергу це стосується об’єктів страхового захисту 
громадян (здоров’я, працездатність тощо). 

і Соціальне страхування – це гарантована державою система 
заходів із забезпечення громадян у старості, на випадок 
захворювання, втрати працездатності, щодо підтримки 
материнства, а також охорони здоров’я членів суспільства в 
умовах безплатної медицини. 

Головна відмінність між соціальним та особистим страхуванням полягає 
в джерелах формування страхових фондів. Так, кошти соціального страхування 
в основному формуються за рахунок коштів підприємств, установ, організацій і 
лише незначною частиною за рахунок індивідуальних доходів, тоді як для 
особистого страхування головним джерелом є індивідуальні доходи, а кошти 
підприємств, установ та організацій – тільки при обов’язковому особистому 
страхуванні. 

Особисте страхування є формою захисту від ризиків, що загрожують 
життю, здоров’ю та працездатності людини, і поділяється: 

− на ризикове (від нещасних випадків, від захворювання); 
− накопичувальне (страхування життя, додаткової пенсії). 
Предметом особистого страхування є такі ризики: смерть, хвороба, 

каліцтво, травма, тривалість життя. 
До специфічних ознак особового страхування можна віднести такі 

ознаки: 
- об’єкт страхування не має вартісної оцінки; 
- страхова сума не обмежується вартісною оцінкою об’єкта страхування, 

а залежить від матеріального стану страхувальника; 
- суб’єктів страхових відносин може бути більше двох: страховик, 

страхувальник, застрахований, набувач; 
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- деякі підвиди особового страхування можуть бути виділені як 
довготривалі (страхування життя, пенсії тощо). 

 
В особистому страхуванні розглядають такі страхові ризики: смерть 

страхувальника (застрахованого); тимчасова втрата працездатності; постійна 
втрата працездатності; закінчення страхувальником (застрахованим) активної 
трудової діяльності у зв’язку із виходом на пенсію; дожиття страхувальника 
(застрахованого) до закінчення строку страхування. 

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

Поділ страхування на окремі підгалузі зумовлюється сукупністю ризиків, 
які вони об’єднують, тривалістю дії договорів страхування, а також порядком 
накопичення коштів для здійснення страхових виплат. Враховуючи останнє, 
страхування життя , що характеризується поступовістю такого накопичення 
протягом дії договору страхування, об’єднує накопичувальні види особистого 
страхування, а страхування від нещасних випадків і медичне страхування — 
ризиковані. 

 
 

7.2 Страхування життя та пенсій 
 
Ризики, які існують при страхуванні життя, пов’язані з невизначеністю 

тривалості останнього для кожного окремого страхувальника. Так, коротке 
життя людини, наприклад годувальника сім’ї, породжує значні проблеми для 
його дружини й дітей. Тривале життя створює проблему фінансового 
забезпечення в похилому віці. 

Особисте страхування 

Страхування від 
нещасних випадків 

Медичне 
страхування 

Страхування 
життя 

Страхування медичних і 
фармацевтичних 

працівників  на випадок 
ВІЛ (СНІДу) 

Медичне 
страхування 
(безперервне 
страхування 

здоров'я) 

Страхування 
капіталів: 

- на випадок 
смерті; 

- на дожиття; 
- змішані види 

Страхування на 
транспорті 

Медичний 
асистанс 

Страхування 
спортсменів вищих 

категорій тощо 

Страхування 
здоров'я на 

випадок хвороб 

Страхування 
ренти (ануїтетів): 

- пенсійне; 
- до шлюбу; 
- на освіту 

Рис. 7.1. Класифікація особистого страхування 
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і 
Страхування життя – це сукупність довготермінових видів 

страхування, які передбачають обов’язок страховика здійснити 
страхову виплату згідно договору страхування у разі: 

1. смерті застрахованої особи; 
2. дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії 

договору страхування; 
3. дожиття застрахованої особи до визначеного договором віку. 

Договори можуть містити комбінацію перелічених ризиків, але 
законодавство вимагає обов’язково передбачати у договорі страхування життя 
ризик смерті застрахованої особи, протягом всього терміну дії договору. 

Страхування життя передбачає відповідальність страхової компанії в 
разі смерті страхувальника (застрахованого) під час дії договору страхування 
або дожиття до певного обумовленого в договорі строку. Крім того, в договорі 
страхування додатково може бути обумовлена відповідальність страховика і 
при дожитті застрахованої особи до певної події, наприклад одруження, 
народження дитини, а також у разі втрати нею здоров’я від нещасного випадку. 

Основними принципами страхування життя є: 
• страховий інтерес. Страховий інтерес мають страхувальник щодо 

власного життя, роботодавець щодо життя своїх співробітників, одне із 
подружжя щодо життя іншого, родичі щодо життя дітей, партнери по бізнесу, 
кредитори щодо життя боржника; 

• участь у прибутку страхової компанії. Страхові компанії зі страхування 
життя, враховуючи довгостроковий характер цього виду страхування, 
залучають страхувальників до участі в прибутку, який вони отримують. 
Кожний рік страховик здійснює оцінку своїх активів і пасивів та частину 
отриманого прибутку спрямовує на збільшення страхових сум за договорами 
страхування. Ця додаткова сума називається бонусом та виплачується тільки 
після закінчення строку дії договору або настання страхового випадку. Існують 
дві форми нарахування бонусів: 

1) щорічні бонуси, що нараховуються у вигляді оголошеного процента від 
страхової суми (можуть бути прості та складні з урахуванням реінвестування); 

2) кінцевий бонус, що нараховується страховою компанією при закінченні 
строку дії договору або у разі претензії з метою підвищення зацікавленості 
клієнта у збереженні дії договору на весь строк або заохочення за тривалий 
строк оплати премії при довічному страхуванні; викуп страхового договору. 

і 
 

Викупна сума – це грошова сума, яку страховик готовий 
виплатити страхувальнику, що має намір з будь-якої причини 
розірвати договір страхування життя. 

Вона є вартістю накопиченого за договором довгострокового страхування 
життя резерву премій, що підлягають виплаті страхувальнику на день 
довгострокового розірвання договору відповідно до його умов. Існують й інші 
операції, які забезпечують право вимоги страхувальником суми резерву, 
нарахованого за його страховим договором: 
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1) цесія. Страхувальник може подарувати або продати власність договору 
іншій особі. У даному разі вартість накопиченого страхового резерву може 
перейти до іншого застрахованого. При цьому страховий договір не припиняє 
своєї дії; 

2) аванс або позика під страховий договір. Страхувальник може 
запозичити у страховика суму в розмірі до 92% вартості викупу, не 
припиняючи дії договору, за умови продовження оплати премій; 

3) передача полісу під заставу. Страховий поліс може передаватися у 
заставу особі, яка надає позику застрахованому. 

Базові типи полісів із страхування життя мають такі суттєві відмінності: 
1) тимчасове страхування життя – страхування життя на випадок смерті 

на визначений проміжок часу. В обмін на сплату страхових премій страховик 
зобов’язаний виплатити зазначену в договорі страхову суму у разі смерті 
застрахованого протягом строку дії договору; 

2) довічне страхування життя – страхування на випадок смерті протягом 
усього життя застрахованого. В обмін на сплату страхових премій страховик 
зобов’язується сплатити страхову суму у разі смерті застрахованого, коли б 
вона не відбулася; 

3) змішане страхування життя – страхування і на випадок смерті, і на 
дожиття протягом визначеного проміжку часу. Страховик зобов’язується 
сплатити страхову суму як у разі смерті застрахованого, якщо вона настане до 
закінчення строку дії договору, так і після закінчення строку дії договору, якщо 
застрахований залишається живим. 

Як показує світовий досвід, страхування життя завжди розглядалося як 
вигідне вкладення грошей. Страхувальник (застрахований) за договором 
страхування життя може розраховувати на страхову суму або пенсію в разі 
дожиття до закінчення договору, що є засобом накопичення коштів. 
Страхування життя може бути й захистом спадщини страхувальника, оскільки 
дає йому змогу передбачити наслідки своєї смерті для близьких і визначити 
частку спадщини, що призначається кожному з них. Отже, страхування життя 
дає змогу полегшувати передання майна, створювати грошові фонди для різних 
цілей (наприклад, витрат на успадкування або поховання). 

Окрім того, значне поширення страхування життя сприяє зменшенню 
соціальної напруги та навантаження на соціальний бюджет країни. 
Довгострокове страхування життя, договори за якими можуть бути укладені і 
на 10, і на 20, і на 40 років, дає можливість накопичувати досить великі страхові 
фонди, тимчасово вільна частина яких може бути використана як джерело 
інвестицій у народне господарство, що сприяє стабілізації фінансового стану 
держави. 

Договори страхування життя мають певні особливості. Так, у разі 
страхування життя відповідальність страхової компанії настає, якщо 
страхувальник (застрахований) помер з будь-якої причини (а не тільки від 
нещасного випадку, як це передбачено при страхуванні від нещасних випадків). 
Договір страхування вважається договором приєднання, оскільки цей договір, і 
особливо загальні його умови, виробляється лише страховиком. Страхувальник 
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погоджується на умови, які пропонує йому страховик. Це договір доброї волі, 
бо в його основу покладено довіру між страховиком і страхувальником. 
Наприклад, страхувальник, укладаючи договір, зобов’язаний відповідати на 
поставлені запитання, і відповідати чесно. Інакше договір страхування 
вважається недійсним. 

Договором страхування передбачається, що страхова компанія 
зобов’язується сплатити страхувальникові (застрахованому, вигодонабувачеві) 
фіксовану страхову суму чи пенсію або погасити суму кредиту, що його взяв 
страхувальник для придбання якогось товару. Фіксована сума виплачується 
вигодонабувачеві у випадку смерті застрахованої особи. Водночас фіксована 
виплата страхової суми передбачена і при дожитті страхувальника 
(застрахованого) до закінчення дії договору страхування. За умовами такого 
договору страхувальник (застрахований) може в обумовлений період або при 
досягненні певного віку одержати пенсійні виплати. 

Класифікація договорів із страхування життя здійснюється за такими 
ознаками: 

1) за об’єктом страхування життя: 
• договори щодо власного життя, коли застрахований і страхувальник – 

одна особа; 
• договори щодо життя іншої особи, коли застрахований і страхувальник 

– різні особи; 
• договори спільного страхування життя на основі принципу першої або 

другої смерті; 
2) залежно від предмета страхування: 
• страхування на випадок смерті; 
• страхування на дожиття; 
• змішане страхування життя; 
3) щодо порядку сплати страхових премій: 
• договори з одноразовою премією; 
• договори з періодичними преміями, які сплачуються протягом строку дії 

договору, або протягом обмеженого проміжку часу, меншого, ніж строк 
договору, або протягом усього життя; 

4) за періодом дії страхового покриття: 
• довічне страхування; 
• страхування життя на визначений строк; 
5) за формою страхового покриття: 
• страхування на чітко встановлену страхову суму; 
• страхування на страхову суму, яка зменшується; 
• страхування на страхову суму, яка збільшується; 
• зростання страхової суми відповідне до зростання індексу роздрібних 

цін; 
• зростання страхової суми за рахунок участі в прибутку страховика; 
• зростання страхової суми за рахунок прямого інвестування страхових 

премій у спеціалізовані інвестиційні фонди; 
6) за видом страхових виплат: 
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• страхування з одночасною виплатою страхової суми; 
• страхування з виплатою ренти (ануїтету); 
• страхування доходів родини; 
• страхування життя з виплатою пенсії; 
7) за способом укладання договори страхування поділяються на: 
• індивідуальні; 
• колективні. 
Найбільш поширеними видами страхування життя є: 
• змішане страхування. Змішаним страхуванням життя називають такий 

вид страхування життя, який об’єднує в одному договорі на одну особу кілька 
самостійних видів страхування. 

Змішане страхування охоплює страхування на дожиття, страхування на 
випадок смерті застрахованого, втрату страхувальником здоров’я від 
нещасного випадку. Страхувальниками в цьому виді страхування є тільки 
фізичні особи. Страхові компанії при укладанні договорів із цього виду 
страхування враховують такі обставини: стан здоров’я страхувальника, його 
вік, професію, стать, місце перебування. Звичайно, враховуються й інші 
фактори, зокрема, умови праці, життєдіяльність, генетична спадковість. Усе це 
в сукупності визначає рівень смертності страхувальників. 

Договір змішаного страхування життя не укладається лише з 
непрацюючими інвалідами першої групи. Можуть бути передбачені й інші 
обмеження щодо інвалідів ІІ групи, хворих на онкологічні захворювання, СНІД 
тощо. Ці та інші хвороби включені до списку тому, що вони можуть призвести 
до передчасної смерті страхувальника. 

За договором змішаного страхування життя розмір внесків 
встановлюється залежно від строку страхування, страхової суми і віку 
страхувальника. Страхувальник може сплачувати внески шляхом безготівкових 
розрахунків або готівкою; 

• страхування дітей. При страхуванні дітей страхувальниками є батьки та 
інші родичі дитини, які сплачують страхові внески на користь застрахованої 
дитини (застрахованною є дитина віком від дня її народження до 15 років). 
Крім того, договори страхування дітей можуть бути укладені юридичними 
особами. За договорами страхування дітей розмір внесків залежить від віку 
дитини, страхової суми, строку страхування і тривалості сплати страхових 
внесків. Страховими компаніями пропонується кілька варіантів страхування 
дітей: довгострокове нагромаджувальне страхування, короткострокове 
страхування щодо компенсації втрати здоров’я у зв’язку із нещасним випадком, 
різні програми добровільного медичного страхування; 

• страхування до одруження. Страхувальниками є батьки, бабусі, дідусі 
та інші родичі дитини віком від 18 до 80 років, які уклали договір на користь 
застрахованих дітей. Договори страхування можуть укладатися відносно дітей 
віком від дня народження до не більш як 18 років на момент закінчення дії 
договору страхування. Відповідальність страховика закінчується тоді, коли 
дитина досягла повноліття, але виплата здійснюється лише через певний 
проміжок часу. Після закінчення терміну страхування (18 років) починається 
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вичікувальний період, який закінчується реєстрацією шлюбу застрахованої 
особи або її дожиттям до 21 року. Якщо у період дії договору страхування має 
місце смерть страхувальника, то дія договору продовжується без подальшої 
сплати страхових внесків і дає право застрахованій особі на отримання повної 
страхової суми при реєстрації шлюбу. У разі смерті страхувальника протягом 
певного періоду дії договору страхування, зазвичай у перші 6 місяців, від 
захворювання серцево_судинної системи, онкологічного захворювання тощо, 
застрахованій особі виплачується частина страхових платежів, або викупна 
сума, якщо це передбачене договором страхування. Страхова премія 
визначається залежно від віку застрахованного та страхувальника, страхової 
суми, терміну страхування та інших умов договору; 

• страхування ренти та додаткових пенсій. Страхування ренти – це 
сукупність видів страхування, за умовами яких страховик зобов’язується 
виплачувати застрахованій особі при дожитті до встановленого договором 
строку регулярне страхове забезпечення, довічно або тимчасово. Страхування 
ренти передбачає, що страхувальник вносить до страхової компанії за один раз 
або розстроченими платежами певну суму, яку вона використовує з метою 
інвестування. Після визначеного у договорі строку страхувальник одержує 
певні виплати сам (якщо живий) або їх одержує особа, на користь якої був 
укладений договір страхування, чи спадкоємці. Специфіка страхування ренти 
полягає в тому, що воно призначене для створення додаткового регулярного 
джерела доходу певній особі. Існує кілька різновидів страхування ренти: 
довічна і тимчасова; негайна та відкладена. Все залежить від строків внесення 
внесків і строків виплати регулярного забезпечення. 

Для укладання пенсійного договору використовуються пенсійні плани 
або схеми. Зміст пенсійного плану: 

• накопичення страхової суми за пенсійним планом за рахунок сплати 
періодичних страхових внесків протягом трудової діяльності застрахованого; 

• купівля в страховій компанії ануїтету на суму, що отримана за 
пенсійним страхуванням, при виході застрахованого на пенсію; 

• виплата фіксованої суми при виході на пенсію як одноразової допомоги. 
Оскільки договір пенсійного страхування має за мету забезпечення 

доходу в старості, то він не може бути викуплений страхувальником. У разі 
смерті застрахованого протягом трудової діяльності визначена частина від 
накопичених пенсійних внесків може бути виплачена спадкоємцям. Пенсійне 
страхування може бути здійснене за колективним страховим договором разом із 
роботодавцем. 

і Ануїтет є страховим договором, за яким виплачується річна рента 
протягом будь-якого періоду життя застрахованого в обмін на 
сплату премії при укладанні договору страхування. На практиці 
річна рента може виплачуватися і щорічно, і щомісячно, але в 
сумі дорівнює нарахованій за рік. 

Найчастіше ануїтети купують при виході на пенсію або для оплати 
навчання дітей (на користь третьої особи). Розрізняють такі види ануїтетів. 

Простий ануїтет. При сплаті одноразової премії застрахованому 
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виплачується річна рента довічно. 
Відстрочений ануїтет. При укладанні договору обумовлюється період 

між укладанням договору та початком виплати ренти. За цей відкладений 
проміжок часу призначаються періодичні премії для оплати страхувальником 
ануїтету. 

Строковий ануїтет. Страховий договір передбачає виплату ренти тільки 
до чітко обумовленої дати або до передчасної смерті (до закінчення строку дії 
договору). 

Гарантований ануїтет. За договором передбачається виплата ренти 
довічно (до смерті) або протягом гарантованого строку залежно від того, який з 
цих двох періодів виявиться більш тривалішим. 

 
 

7.3 Страхування від нещасних випадків 
 
Страхування від нещасних випадків належить до ризикових видів 

страхування; його метою є страховий захист громадян на випадок втрати 
здоров’я або смерті внаслідок нещасного випадку. Страхувальниками за цим 
видом страхування можуть бути юридичні особи або дієздатні громадяни, які 
уклали зі страховиком договір страхування. Договір страхування не 
укладається з онкологічно хворими, хворими на тяжкі форми захворювання 
серцево-судинної системи, ВІЛ-інфікованими, які перебувають на обліку в 
наркологічних, психоневрологічних, туберкульозних, шкірно-венерологічних 
диспансерах. 

Організаційна схема страхування від нещасних випадків може бути дво- 
або триелементною (рис. 7.2). При двоелементній схемі страхувальник і 
застрахований – одна особа (характерна при добровільному страхуванні).  

  
 
Страховою подією за цим видом страхування є нещасний випадок, тобто 

будь-який раптовий, випадковий вплив на здоров’я застрахованого, який стався не 
з його вини та призвів до травми, інвалідності й смерті. Страховою подією 

Страхова 
виплата 

Страховий 
договір 

Страховий 
платіж 

Рис. 7.2. Організаційна схема страхування від нещасних випадків 

Страхувальник Страховик Застрахована 
особа 
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вважається: гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними речовинами, 
недоброякісними харчовими продуктами, ліками; травми; захворювання 
енцефалітом, поліомієлітом; поранення органів або їх вилучення внаслідок 
неправильних медичних маніпуляцій, або смерть застрахованої особи. 
Страховими випадками, за настання яких страховик повинен виконати 
зобов’язання, взяті при укладанні договору страхування від нещасних випадків, є: 

• тимчасова втрата застрахованою особою загальної працездатності; 
• постійна втрата загальної працездатності; 
• смерть застрахованої особи внаслідок нещасного випадку. 
Не вважається страховим випадком подія, яка відбулася внаслідок: 
• навмисних або неправомірних дій страхувальника, що призвели до 

настання страхового випадку; 
• дій страхувальника, який перебував у стані алкогольного, наркотичного 

або токсичного сп’яніння; 
• самогубства або замаху на самогубство страхувальника, за винятком тих 

випадків, коли страхувальник (застрахована особа) був доведений до такого 
стану протиправними діями третіх осіб; 

• навмисного спричинення страхувальником собі тілесних ушкоджень, у 
тому числі під впливом дій третіх осіб; 

• інші випадки. 
Обов’язкове страхування від нещасних випадків здійснюється за 

трьома напрямками: 
• обов’язкове страхування від нещасних випадків є одним із елементів 

системи соціального страхування і покриває ризики виробничого травматизму 
та професійних захворювань. Сфера його дії обмежується наслідками нещасних 
випадків, які відбуваються на робочому місці або у робочий час. Особливістю 
цього виду страхування є те, що страхові внески повністю сплачує 
роботодавець; 

• іншим напрямком організації обов’язкового страхування від нещасних 
випадків, що доповнює або компенсує соціальне страхування, є обов’язкове 
державне страхування життя та здоров’я тих категорій державних службовців, 
чия професійна діяльність пов’язана з підвищеним ризиком нещасного випадку 
при виконанні своїх службових обов’язків; 

• третім напрямком обов’язкового страхування від нещасних випадків є 
обов’язкове особове страхування пасажирів, які перевозяться автомобільним, 
повітряним, залізничним і водним транспортом за міжміськими та 
туристичними маршрутами. 

При здійсненні обов’язкового особового страхування від нещасного 
випадку на транспорті застрахованими вважаються: 

• пасажири з моменту оголошення посадки в морське або річкове судно, 
поїзд, автобус або інший транспортний засіб до моменту завершення поїздки; 

• водії тільки на час обслуговування поїздки. 
Страховий платіж утримується з пасажира транспортною організацією, 

яка має агентську угоду із страховиком, на лініях залізничного, морського, 
внутрішнього водного, автомобільного та електротранспорту на міжобласних і 
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міжміських маршрутах у межах однієї області, Автономної Республіки Крим у 
розмірі до 2 відсотків вартості проїзду, на маршрутах приміського сполучення 
до 5 відсотків вартості проїзду. Кожному застрахованному транспортна 
організація, що є агентом страховика, видає страховий поліс. Він може 
видаватися на окремому бланку або міститися на зворотному боці квитка. 

При страхуванні пасажирів усіх видів транспорту міжнародних сполучень 
страховий платіж включається у вартість квитка і утримується з пасажира 
транспортною організацією у розмірі до 2 відсотків вартості проїзду в 
національній валюті України. 

Пасажири, що мають право на безкоштовний проїзд відповідно до 
чинного законодавства, підлягають обов’язковому особовому страхуванню без 
сплати страхового платежу і без отримання ними страхового полісу. 

Страхувальниками водіїв є юридичні особи або дієздатні громадяни-
суб’єкти підприємницької діяльності, які є власниками транспортних засобів чи 
експлуатують їх і уклали із страховиком договори страхування. Страховий 
платіж із обов’язкового особового страхування водіїв на залізничному, 
автомобільному та електротранспорті визначається у розмірі до 1 відсотка 
страхової суми за кожного застрахованого. 

Розмір страхової суми для кожного застрахованого становить 500 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Страховики виплачують 
страхові суми: 

а) у разі загибелі або смерті застрахованого внаслідок нещасного випадку 
на транспорті сім’ї загиблого або його спадкоємцю у розмірі 100 відсотків 
страхової суми; 

б) у разі одержання застрахованим травми внаслідок нещасного випадку 
на транспорті при встановленні йому інвалідності: 

І групи – 90 відсотків страхової суми; 
ІІ групи – 75 відсотків страхової суми; 
ІІІ групи – 50 відсотків страхової суми. 
в) у разі тимчасової втрати застрахованим працездатності за кожну добу – 

0,2 відсотка страхової суми, але не більше 50 відсотків страхової суми. 
У разі смерті або встановлення інвалідності застрахованному після 

тимчасової втрати працездатності та отримання ним страхового відшкодування 
потерпілому або його спадкоємцеві виплачується різниця між максимальною 
страховою сумою, передбаченою підпунктами «а» і «б» цього пункту, та вже 
отриманим відшкодуванням. Страхова сума виплачується незалежно від виплат 
із соціального страхування, соціального забезпечення та в порядку 
відшкодування збитків. 

При здійсненні обов’язкового страхування спортсменів вищих 
категорій страховому захисту підлягають спортсмени збірних команд України 
(застраховані). Страхові платежі сплачують Мінмолодьспорт, Міноборони, 
МВС, Служба безпеки до 25 числа кожного місяця у розмірі 5% відсотків 
фонду оплати праці, включаючи встановлені чинним законодавством доплати 
та надбавки застрахованим за минулий місяць. 

Страховик виплачує страхові суми у разі: 
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а) загибелі або смерті застрахованого під час підготовки до змагань та 
участі в них його спадкоємцям – у розмірі десятирічного грошового утримання 
застрахованого за останньою посадою, яку він займав; 

б) втрати застрахованим працездатності внаслідок поранення, контузії, 
травми або каліцтва, що сталися під час підготовки до змагань та участі в них, – 
у розмірі, який визначається з розрахунку середньої заробітної плати 
пропорційно терміну втрати працездатності, встановленого медичним 
закладом, за умови, що ушкодження здоров’я застрахованого віднесене до 
категорії тяжких травм згідно з медичною класифікацією травм, затвердженою 
МОЗ; 

в) встановлення застрахованому інвалідності в період чинності договору 
страхування, до якої призвів нещасний випадок, що стався під час підготовки 
до змагань або участі в них: 

І групи – 100 відсотків страхової суми; 
ІІ групи – 80 відсотків страхової суми; 
ІІІ групи – 60 відсотків страхової суми. 
Виплата страхових сум, зазначених у підпунктах «б» і «в» цього пункту, 

проводиться з урахуванням раніше виплачених страхових сум за цей самий 
страховий випадок. 

Із вимогою про виплату страхової суми застрахований або його 
спадкоємці можуть звернутися до страховика протягом трьох років з дня 
настання страхового випадку. Виплата страхових сум проводиться у 
семиденний термін з дня одержання страховиком усіх необхідних документів 
від застрахованого або його спадкоємців. У разі відмови щодо виплати 
страхової суми страховик у семиденний термін письмово повідомляє про це 
застрахованного або його спадкоємців і страхувальника із зазначенням причин 
відмови. 

При здійсненні обов’язкового страхування членів екіпажу 
повітряного судна та іншого авіаційного персоналу страхувальником є 
експлуатант повітряного судна. Максимальний розмір страхового тарифу на 
один рік не повинен перевищувати двох відсотків страхової суми, визначеної 
договором обов’язкового страхування. 

Страховим випадком вважається подія, внаслідок якої заподіяна шкода 
життю і здоров’ю членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного 
персоналу (смерть, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час 
виконання ними службових обов’язків (з початку передпольотної підготовки до 
закінчення післяпольотних робіт). Страхова сума, встановлена договором 
обов’язкового страхування, не повинна бути меншою, ніж 100000 гривень за 
кожну застраховану особу. 

Страховик виплачує страхові суми у разі: 
а) загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку 

– спадкоємцю загиблого (померлого) – 100 відсотків страхової суми; 
б) встановлення застрахованій особі інвалідності І групи – 100 відсотків, 

ІІ групи – 80 відсотків, ІІІ групи – 60 відсотків страхової суми; 
в) тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну 
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добу – 0,2 відсотка, але не більше, як 50 відсотків страхової суми. 
Страховик, не пізніше, ніж через 10 днів після отримання необхідних 

документів, за умови встановлення факту настання страхового випадку згідно з 
договором обов’язкового страхування повинен здійснити страхові виплати. 

При здійсненні обов’язкового страхування працівників замовника 
авіаційних робіт, осіб, пов’язаних із забезпеченням технологічного процесу 
під час виконання авіаційних робіт зазначені особи вважаються 
застрахованими з моменту заходження на борт повітряного судна, з метою 
виконання ними своїх обов’язків, до моменту сходження з нього. 
Страхувальником є фізична або юридична особа, яка є замовником авіаційних 
робіт і уклала відповідну угоду з виконавцем авіаційних робіт. Максимальний 
розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати двох відсотків 
страхової суми, визначеної договором обов’язкового страхування. 

Страховим випадком вважається подія, внаслідок якої заподіяна шкода 
життю і здоров’ю застрахованих осіб (смерть, інвалідність, тимчасова втрата 
працездатності) під час виконання ними службових обов’язків щодо 
забезпечення технологічного процесу при виконанні авіаційних робіт. Страхова 
сума, встановлена договором обов’язкового страхування, не повинна бути 
меншою, ніж 100000 гривень для кожної застрахованої особи. 

Страховик виплачує страхові суми у разі: 
а) загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку 

спадкоємцю загиблого (померлого) – 100 відсотків страхової суми; 
б) встановлення застрахованій особі інвалідності І групи – 100 відсотків, 

ІІ групи – 80 відсотків, ІІІ групи – 60 відсотків страхової суми; 
в) у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за 

кожну добу – 0,2 відсотка, але не більше, як 50 відсотків страхової суми. 
Страховик, не пізніше, ніж через 10 днів після отримання необхідних 

документів, за умови встановлення факту настання страхового випадку згідно з 
договором обов’язкового страхування повинен здійснити страхові виплати. 

При здійсненні обов’язкового страхування життя і здоров’я 
спеціалістів ветеринарної медицини страхуванню підлягають лікарі, 
фельдшери та техніки ветеринарної медицини, які здійснюють діагностичні, 
профілактичні, оздоровчі, лікувальні роботи у тваринництві, ветеринарно-
санітарну експертизу тваринницької продукції та надають інші ветеринарні 
послуги власникам тварин. Страхові платежі сплачуються установами 
державної ветеринарної медицини, які мають позабюджетні надходження. 
Щорічний страховий внесок за кожного застрахованого встановлюється у 
розмірі 8% мінімального розміру заробітної плати. Якщо протягом року розмір 
мінімальної заробітної плати змінювався, то не пізніше як через місяць після її 
зміни проводяться перерахунки страхових платежів. 

Страховик виплачує страхові суми: 
а) спадкоємцям застрахованого – у розмірі п’ятирічної заробітної плати 

застрахованого за останньою посадою, яку він займав до настання страхового 
випадку або його наслідків, що виникли протягом року, в результаті яких 
застрахований загинув (помер); 
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б) застрахованому – у розмірі чотирирічної заробітної плати 
застрахованого за останньою посадою, яку він займав до встановлення 
інвалідності, якщо в результаті страхового випадку або його наслідків, що 
виникли протягом року, застрахованому встановлено першу або другу групу 
інвалідності; 

в) застрахованому – у розмірі трирічної заробітної плати застрахованого 
за останньою посадою, яку він займав до встановлення інвалідності, якщо в 
результаті страхового випадку або його наслідків, що виникли протягом року, 
застрахованому встановлено третю групу інвалідності. 

Виплата зазначених у підпунктах «а», «б», «в» цього пункту страхових 
сум проводиться за вирахуванням раніше виплачених сум за цей самий 
страховий випадок. При цьому страхова сума за обов’язковим страхуванням 
спеціалістів ветеринарної медицини виплачується незалежно від виплат за 
обов’язковим соціальним страхуванням, соціальним забезпеченням та в 
порядку відшкодування збитків. 

Виплата страхових сум проводиться у семиденний термін з дня 
одержання страховою компанією всіх необхідних документів від 
застрахованого або його спадкоємців. 

При здійсненні обов’язкового особового страхування працівників 
відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних 
дружин страхувальником є підприємство, установа, організація, які утримують 
підрозділи відомчої та сільської пожежної охорони і добровільні пожежні 
дружини (команди), та виконавчий комітет відповідної Ради, за рахунок 
бюджету якої утримується підрозділ сільської пожежної охорони. 
Застрахованим є працівник відомчої та сільської пожежної охорони, член 
добровільної пожежної дружини (команди), який виконує згідно із чиним 
законодавством функції з гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварії. 

Максимальний страховий тариф становить 2 відсотки страхової суми за 
кожного застрахованого на рік. Максимальний обсяг відповідальності 
страховика встановлюється у розмірі десятирічної заробітної плати 
застрахованого за його посадою на день страхування. За шкоду, заподіяну 
здоров’ю застрахованого внаслідок виконання ним обов’язків щодо гасіння 
пожеж або ліквідації наслідків аварії, страховик провадить одноразову виплату 
у разі встановлення застрахованому: 

І групи інвалідності – 100 відсотків страхової суми; 
ІІ групи інвалідності – 90 відсотків страхової суми; 
ІІІ групи інвалідності – 70 відсотків страхової суми. 
При тимчасовій втраті працездатності внаслідок страхового випадку 

застрахованому виплачується 0,2 відсотка страхової суми за кожну добу, але не 
більше, як 50 відсотків страхової суми. 

У разі загибелі або смерті застрахованого його спадкоємцям виплачується 
100 відсотків страхової суми. Якщо проведена виплата страхової суми, страхова 
відповідальність страховика залишається до закінчення терміну дії 
страхування, при цьому страхова сума обчислюється як різниця між 
початковою та виплаченою страховою сумою. 
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З вимогою про виплату страхової суми застрахований або його 
спадкоємці можуть звернутися до страховика не пізніше трьох років з дня 
настання страхового випадку. 

Страхування громадян, які виїжджають за кордон – комплексний вид 
страхування, який неможливо класифікувати однозначно. Основним змістом 
цього виду страхування є компенсація медичних витрат, які можуть виникнути 
в закордонній поїздці внаслідок раптового захворювання або нещасного 
випадку. Цей аспект страхування громадян, які від’їжджають за кордон, тісно 
пов’язується із звичайним страхуванням від нещасних випадків (в частині 
відшкодування медичних витрат). На відміну від медичного страхування, 
відшкодуванню підлягають лише ті витрати, які виникають внаслідок 
раптового захворювання або нещасного випадку. Відмінність звичайного 
страхування від страхування від нещасного випадку полягає в території дії 
полісу. 

Якщо йдеться про звичайне страхування від нещасного випадку або 
медичне страхування, то відповідальність страховика, зазвичай, територіально 
обмежується країною постійного проживання застрахованого. У страхуванні 
громадян, які від’їжджають за кордон, навпаки, покриття розповсюджується на 
закордонні країни і не діють на території країни постійного проживання. 
Традиційно цей вид страхування прийнято відносити до страхування від 
нещасних випадків, але в ньому також присутні елементи й майнового 
страхування, і страхування невідкладної допомоги. 

Організація страхування громадян, які від’їжджають за кордон, можлива 
у двох формах: 

• компенсаційній, коли елемент страхування невідкладної допомоги 
відсутній; застрахований у подорожі не тільки самостійно оплачує медичні 
послуги, але й бере на себе їх організацію. Після повернення з подорожі він на 
основі наданих документів (рахунків, рецептів тощо) отримує від страховика 
компенсацію тих витрат, які включені до страхового покриття; 

• сервісній, що з позиції клієнта виглядає таким чином. Перед поїздкою 
клієнт укладає з вітчизняною страховою компанією договір страхування, який, 
зазвичай, гарантує йому оплату обумовлених медичних витрат, а також надання 
певних послуг. У страховому полісі зазначені телефони оперативних 
(сервісних) центрів, по одному з яких застрахований зобов’язаний повідомити 
про факт захворювання або нещасного випадку. З цього моменту організацією 
та оплатою допомоги застрахованому займається виключно оперативний центр. 

 
 

7.4 Медичне страхування 
 
Система медичного страхування передбачає адміністративно-

господарську самостійність лікувально-профілактичних установ, 
бездефіцитність їх фінансування, забезпечення соціальних гарантій при наданні 
медичних послуг соціально незахищеним прошаркам населення. Медичне 
страхування або страхування здоров’я включає усі види страхування із захисту 
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майнових інтересів страхувальників і застрахованих, пов’язані із розладом 
здоров’я та втратою працездатності. Безпосереднім інтересом страхувальника 
(застрахованого) тут є можливість компенсації витрат на медичне 
обслуговування за рахунок коштів страховика. Медичне страхування 
здійснюється за рахунок відрахувань від прибутку підприємств або особових 
коштів населення шляхом укладання відповідних договорів. 

і Ринок медичних послуг – це особлива галузь грошових відносин, 
де об’єктом купівлі-продажу є медична послуга, формуються 
страховий захист, пропозиція та попит на нього. Об’єктивна 
основа його розвитку – забезпечення безперервності лікувально-
профілактичної допомоги. 

Цей ринок можна розглядати також як форму організації грошових 
відносин щодо формування та розподілу страхового фонду для забезпечення 
захисту населення, а також як сукупність страхових організацій, які беруть 
участь у наданні медичної допомоги. 

і 
Асистанс – особливий вид страхування туристів або спеціалістів, 

які перебувають за кордоном, з метою надання їм допомоги на 
місці в технічній (ремонт автомобіля), грошовій або іншій 
формі. Асистанс – це перелік послуг (у рамках договору), що 
надаються у необхідний момент в натурально-речовій формі 
і/або грошовими коштами через технічне, медичне та фінансове 
сприяння. 

Асистанс належить до соціального страхування, яке забезпечує безпеку 
мандрівників людей та їхніх сімей. За кордоном його пропонують великі фірми: 
VAP Assistance, Europe Assistance, Alvia, Gesa та інші. Головна мета – надання у 
критичних ситуаціях, наприклад при аварії, при проведенні рятувальних 
операцій, моральної, медичної та технічної підтримки. 

Втрата працездатності має такі різновиди: 
• постійна повна втрата загальної працездатності – повна та абсолютна 

непрацездатність, яка не дозволяє застрахованій особі займатися будь-якою 
трудовою діяльністю та яка триває до кінця його життя; 

• часткова повна втрата загальної працездатності – втрата кінцівок, 
зору, слуху або мови. Таким чином, цей вид втрати працездатності 
прирівнюється до певного виду тілесних ушкоджень або іншого погіршення 
функцій організму. Зазвичай у таких випадках страхове покриття надається у 
вигляді страхового забезпечення згідно з таблицями розмірів страхових виплат 
(складаються страховиками самостійно при наданні послуг з добровільного 
страхування); 

• тимчасова втрата працездатності – неспроможність за станом 
здоров’я, що підтверджується лікарем, виконувати роботу протягом відносно 
невеликого проміжку часу – до трьох місяців, після закінчення якого хворий 
повинен бути направлений на огляд для встановлення ступеня втрати загальної 
спроможності до праці. 

Добровільне медичне страхування (ДМС) являє собою сукупність видів 
страхування, що передбачають зобов’язання страховика із страхових виплат у 
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розмірі часткової або повної компенсації додаткових витрат застрахованого, що 
викликані його зверненням до медичної установи за медичними послугами, які 
включені до визначеної програми медичного страхування. ДМС має аналогічну 
мету, що й обов’язкове, – надання громадянам гарантії отримання медичної 
допомоги шляхом страхового фінансування. Однак загальна мета у ДМС 
досягається іншими способами. 

По-перше, добровільне медичне страхування, на відміну від 
обов’язкового, є видом не соціального, а комерційного страхування. 

По-друге, зазвичай, добровільне медичне страхування є доповненням до 
обов’язкового медичного страхування, яке забезпечує можливість отримання 
громадянами медичних послуг понад ліміти, встановлені у програмах ОМС в 
рамках державної бюджетної медицини. 

По-третє, ОМС використовує принцип страхової солідарності, а ДМС – 
принцип страхової еквівалентності. За договором добровільного медичного 
страхування застрахований отримує ті види медичних послуг і в тих розмірах, 
за які була сплачена страхова премія. 

По-четверте, участь у програмах ДМС не регламентується державою і 
реалізує потреби та можливості кожного окремого громадянина або 
професійного колективу. 

Основні види ДМС розрізняються залежно від наслідків настання 
хвороби, обсягу страхового покриття, типу страхового тарифу, ступеня 
доповнення системи ОМС. При укладанні договору з ДМС громадяни мають 
право на вибір форми страхування, вибір страхової компанії, вибір лікувально-
профілактичної установи, отримання медичної допомоги на всій території 
(незалежно від місця проживання) та ін. 

Обов’язкове медичне страхування (ОМС) полягає у забезпеченні всім 
громадянам рівних гарантованих можливостей отримання медичної, лікарської 
та профілактичної допомоги у розмірах, що встановлені державними 
програмами ОМС. Основна мета ОМС полягає в зібранні та капіталізації 
страхових внесків і наданні за рахунок зібраних коштів медичної допомоги всім 
категоріям громадян на законодавчо встановлених умовах і в гарантованих 
розмірах. Страхувальниками, які оплачують страхові послуги при ОМС, 
можуть бути: 

• для непрацюючих громадян – органи самоврядування, адміністрації 
областей, міст, районів та ін.; 

• для працюючих – підприємства, установи, організації та ін. 
Основними функціями страхової медицини є вироблення єдиної політики 

упровадження та функціонування системи ОМС в Україні, вирівнювання 
фінансування територій регіонів України за принципом єдиного подушного 
нормативу, створення страхового запасу на випадок надзвичайних ситуацій, а 
також фінансування науково-дослідницьких програм. 

Програма ОМС передбачає мінімально необхідний перелік медичних 
послуг, що гарантує кожній людині, яка має страховий поліс, право на 
користування медичними послугами. 

При здійсненні обов’язкового страхування медичних працівників та 
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інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час 
виконання ними професійних обов’язків страхуванню підлягають 
працівники, зайняті наданням медичної допомоги населенню, проведенням 
лабораторних і наукових досліджень з проблем ВІЛ-інфекції, виробництвом 
біологічних препаратів для діагностики, лікування і профілактики ВІЛ-інфекції 
та СНІДу. Страхування здійснюється за рахунок власника (уповноваженого 
ним органу) закладу охорони здоров’я, науково-дослідних установ та 
виробника біологічних препаратів для діагностики, лікування і профілактики 
ВІЛ-інфекції та СНІДу. Обов’язкове страхування працівників бюджетних 
установ і організацій здійснюється за рахунок коштів, передбачених на цю мету 
в кошторисах на їхнє утримання. 

Страхові платежі вносяться в розмірі 0,01 неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян за кожного застрахованого працівника. Загальна сума 
страхових платежів визначається страхувальником з урахуванням фактичної 
чисельності працюючих осіб, посади яких віднесені до категорії медичних 
працівників та інших осіб, які підлягають обов’язковому страхуванню на 
випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними 
професійних обов’язків, станом на 31 грудня. 

Страховики виплачують страхові суми: 
а) у разі смерті працівника від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-

інфекції внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час 
виконання ним професійних обов’язків, – у розмірі десятирічної заробітної 
плати померлого за останньою займаною ним посадою; 

б) у разі визнання працівника інвалідом внаслідок інфікування вірусом 
імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов’язків: 

І групи – у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
ІІ групи – у розмірі 75 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
ІІІ групи – у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
в) у разі тимчасової втрати працездатності працівником внаслідок 

інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним службових 
обов’язків – за кожну добу 0,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, 
але не більш як 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час 
тимчасової втрати працездатності протягом дії договору обов’язкового 
страхування; 

г) у разі інфікування працівника вірусом імунодефіциту людини під час 
виконання ним службових обов’язків – у розмірі 50 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

Страхові суми виплачуються з урахуванням рівня неоподатковуваного 
мінімуму доходів громадян на день виплати. Виплата страхової суми у разі 
смерті чи настання інвалідності застрахованого працівника провадиться за 
вирахуванням раніше сплачених страхових сум. 
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Питання для самоперевірки: 

1. У чому полягає необхідність та значення особистого 
страхування? 

2. Які види особистого страхування Вам відомі? 
3. Дайте визначення терміну «соціальне страхування. Що є 

предметом особистого страхування? 
4. Охарактеризуйте специфічні риси особистого страхування. 
5. Які Вам відомі підгалузі особистого страхування? 
6. Дайте визначення терміну «страхування життя»? 
7. Сформулюйте основні принципи страхування життя. 
8. Поясність базові типи полісів зі страхування життя. 
9. Класифікуйте договори зі страхування життя. 
10. Які основні випадки при проведенні страхування життя? 
11. Охарактеризуйте таблицю смертності. 
12. За яких обставин можливе дострокове припинення дії 

договору? 
13. Поясніть зміст укладання пенсійного договору. 
14. Дайте визначення терміну «ануїтет». Які види ануїтетів Вам 

відомі? 
15. Які аспекти відрізняють договори страхування життя від інших 

страхових договорів? 
16. Охарактеризуйте найбільш поширені види страхування життя. 
17. Що розуміється під терміном «страхування пенсій»? 
18. За якими напрямками здійснюється обов’язкове страхування 

від нещасних випадків? 
19. Охарактеризуйте обов’язкове страхування від нещасного 

випадку на транспорті. 
20. Охарактеризуйте обов’язкове страхування спортсменів вищих 

категорій. 
21. Охарактеризуйте обов’язкове страхування членів екіпажу 

повітряного судна та іншого авіаційного персоналу. 
22. Охарактеризуйте обов’язкове страхування працівників 

замовника авіаційних робіт, осіб, пов’язаних із забезпеченням 
технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт. 

23. Охарактеризуйте обов’язкове страхування життя і здоров’я 
спеціалістів ветеринарної медицини. 

24. Охарактеризуйте обов’язкове страхування працівників відомчої 
та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних 
дружин. 

25. Охарактеризуйте обов’язкове страхування від нещасного 
випадку на транспорті. 

26. Поясність необхідність страхування громадян, які виїжджають 
за кордон. 

27. Охарактеризуйте ринок медичних послуг. 
28. Дайте визначення терміну «асистанс». 
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29. Які Вам відомі різновиди втрати працездатності? 
30. Що розуміється під добровільним медичним страхуванням? 
31. У чому полягає обов’язкове медичне страхування? 
32. Охарактеризуйте обов’язкове страхування медичних 

працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом 
імунодефіциту людини під час виконання ними професійних 
обов’язків. 
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Тема 8  Майнове страхування 
 

8.1 Загальна характеристика майнового страхування 
8.2 Страхування майна юридичних осіб 
8.3 Страхування майна сільськогосподарських підприємств 
8.4 Страхування технічних ризиків 
8.5 Страхування фінансово-кредитних ризиків 
8.6 Страхування транспортних засобів та вантажів 
8.7 Страхування майна громадян 

 
 

8.1 Загальна характеристика майнового страхування 
 
Страхування майна належить до загального (ризикового) страхування. Це 

комплексна підгалузь, в якій залежно від способу класифікації можна виділити 
різні підгалузі. За економічним змістом до майна юридичних і фізичних осіб 
належать різні види матеріальних активів, будівлі, транспортні засоби, тварини, 
врожай сільськогосподарських культур, багаторічні насадження. В практиці 
страхування вони розглядаються як самостійні види.  

Згідно з ЗУ “Про страхування” об’єктом майнового страхування є майнові 
інтереси, пов’язані з володінням, користуванням, розпорядженням майна. 

Предметом майнового страхування є ризик втрати (знищення), нестачі 
або пошкодження певного майна, ризик збитків у підприємницькій діяльності. 

Специфічними ознаками майнового страхування є: 
- об’єкт страхування має вартісну оцінку; 
- страхувальник повинен мати страховий інтерес до об’єкта страхування; 
- страхова сума не може перевищувати дійсної вартості майна на момент 

укладання договору страхування; 
- необхідною умовою здійснення страхового відшкодування є наявність 

збитку в результаті настання страхового випадку; 
- суб’єктів страхових відносин може бути три: страховик, страхувальник, 

набувач. 
Класифікація майнового страхування за видом небезпеки наведена на рис. 

8.1.  
Тарифні ставки в майновому страхуванні диференційовані за галузевою 

незалежністю, за видами підприємств та організацій, за категоріями страхувальників, за 
ступенем ризику окремих видів транспорту, за групами тварин тощо. Використання 
франшизи також впливає на зменшення розміру тарифної ставки. 

Страхова сума визначається страховиком, узгоджується зі 
страхувальником з урахуванням кон’юнктури ринку. Оцінювання майна 
проводиться за його ринковою, балансовою, ліквідаційною та відновленою  

 118 



Тема 8                  Майнове страхування 
 

 

М
ай

но
ве

 с
тр

ах
ув

ан
ня

 

С
тр

ах
ув

ан
н

я 
ма

йн
а 

ю
ри

ди
чн

их
 

ос
іб

 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
ма

йн
а 

сі
ль

сь
ко

го
сп

од
ар

сь
ки

х 
пі

дп
ри

єм
ст

в 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
те

хн
іч

ни
х 

ри
зи

кі
в 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
кр

ед
ит

ни
х 

і 
фі

на
нс

ов
их

 
ри

зи
кі

в 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
тр

ан
сп

ор
тн

их
 

за
со

бі
в 

і 
ва

нт
аж

ів
 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
ма

йн
а 

гр
ом

ад
ян

 
(ф

із
ич

ни
х 

ос
іб

) 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
вр

ож
аю

 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
де

ре
в 

і к
ущ

ів
 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
сі

ль
сь

ко
го

сп
од

ар
сь

ки
х 

тв
ар

ин
, 

пт
иц

і, 
бд

ж
іл

 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
бу

ді
ве

ль
, 

сп
ор

уд
 т

ощ
о 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
бу

ді
ве

ль
но

го
 

пі
дп

ри
єм

ця
 в

ід
 

ус
іх

 р
из

ик
ів

 
(C

A
R

) 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
вс

іх
 м

он
та

ж
-

ни
х 

ри
зи

кі
в 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
ма

ш
ин

 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
ел

ек
тр

он
ни

х 
ри

зи
кі

в 

М
ор

сь
ке

 
ст

ра
ху

ва
нн

я 

А
ві

ац
ій

не
 

ст
ра

ху
ва

нн
я 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
на

зе
мн

ог
о 

тр
ан

сп
ор

ту
 

К
А

С
К

О
 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
ва

нт
аж

ів
 К

А
РГ

О
 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
кр

ед
ит

ни
х 

ри
зи

кі
в 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
де

по
зи

ті
в 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
ві

д 
вт

ра
т 

пр
иб

ут
ку

 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
бу

ді
ве

ль
 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
до

ма
ш

нь
ог

о 
ма

йн
а 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
тв

ар
ин

 

Ри
с.

 8
.1

. К
ла

си
фі

ка
ці

я 
ма

йн
ов

ог
о 

ст
ра

ху
ва

нн
я 

за
 в

ид
ом

 н
еб

ез
пе

ки
 

 



Журавльова Т.О., Дем’янчук М.А.  Страхування 
 

вартістю (вартість заміщення). Так, майно може бути застраховане за 
відновною вартістю, яка визначається: 

− для житла – за вартістю будівництва з урахуванням зносу та 
експлуатаційно-технічного стану; 

− для меблів, одягу, предметів довгострокового користування 
(холодильників, пральних, кухонних комбайнів тощо) – відповідно до суми, 
необхідної для придбання предмета, аналогічного пошкодженому або 
знищеному. 

Розрахунок збитку визначаються залежно від виду небезпеки (виду 
ризику). Збитком при страхуванні майна вважається у випадку: 

− знищення чи крадіжки – його дійсна вартість з урахуванням зносу на 
момент настання страхового випадку або дійсна вартість, виходячи з ринкових 
цін; 

− пошкодження – різниця між заявленою (вказаною, визначеною) 
дійсною вартістю і вартістю майна з урахуванням знецінення в результаті 
страхового випадку. 

У майновому страхуванні застосовуються дві основні системи страхового 
забезпечення: пропорційна і першого ризику. За пропорційної системи 
відшкодування виплачується в розмірі такої частини збитків, яку страхова 
сума становить щодо страхової оцінки (страхової вартості) об’єкта страхування. 
Якщо страхова сума менша за практичну вартість майна, то певна частка збитку 
завжди лежить на страхувальникові, іншими словами, ступінь повноти 
відшкодування залежить від співвідношення між страховою сумою та вартістю 
застрахованого майна (страховою вартістю). 

Система першого ризику передбачає виплату страхового відшкодування 
в розмірі збитку, але в межах страхової суми. За такої системи страхового 
забезпечення збитки в рамках страхової суми (перший ризик) повністю 
погашаються страховиком, а збитки понад страхову суму (другий ризик) не 
погашаються. При системі першого ризику рівень відшкодування, як правило, 
вищий, ніж у разі пропорційної системи. 

Методика та розмір збитку визначаються залежно від роду небезпеки 
(виду ризику) та ін. Так, збитком при страхуванні майна вважається: 

− у разі його знищення чи крадіжки – його дійсна вартість з урахуванням 
зносу на момент настання страхового випадку або дійсна вартість, виходячи із 
ринкових цін; 

− у разі пошкодження – різниця між заявленою (вказаною, визначеною) 
дійсною вартістю і вартістю майна з урахуванням знецінення в результаті 
страхового випадку; 

− витрати, пов’язанні з рятуванням майна, – обмеження його 
пошкодження і знищення, відшкодовування страховиком страхувальнику. 

Страховий збиток при страхуванні основних і оборотних активів 
включає: 
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− вартість знищеного майна за страховою оцінкою; вартість 
пошкодженого майна з урахуванням його знецінення; 

− втрати, пов’язані з рятуванням майна, запобіганням та зменшенням 
збитків (переміщення майна в безпечне місце, відкачка води тощо); 

− вартість робіт приведення застрахованого майна в належний вигляд 
(прибирання, сушіння, сортування тощо). 

Із розміру страхового збитку вираховуються: 
− вартість придатних для використання частин майна; 
− вартість придатних для використання, але знецінених, частин майна 

(дошки, цегла, запчастини, інструменти тощо). 
Страховик, який виплатив страхове відшкодування, має право вимагати 

компенсації від особи, винної за спричинені збитки. У разі, коли 
страхувальнику повернуто украдену річ, він зобов’язаний повернути 
страховику отримане страхове відшкодування за вилученням витрат на ремонт 
або доведення до ладу поверненої речі. При цьому страхова сума за діючим 
договором зменшується на вилучену суму витрат ремонту та доведення до ладу 
речі. Якщо страхувальник отримав від особи, винної за спричинені збитки, 
повне їх відшкодування, він втрачає право на отримання страхового 
відшкодування від страховика, якщо часткове – страховик виплачує належне 
страхове відшкодування за вилученням частини, отриманої від винуватця 
спричинених збитків. Право позову до суду зберігається за страхувальником 
протягом трьох років. 

 
 

8.2 Страхування майна юридичних осіб 
 
Страхування майна промислових підприємств від вогню є 

традиційним і найпоширенішим видом страхування. Сутність страхування від 
вогню — відшкодування збитку від раптових і непередбачених випадків 
пожежі або вибуху, а також деяких інших випадкових і непередбачених подій 
(ризиків), додаткових щодо ризиків пожежі та вибуху, що призвели до спалаху 
застрахованого майна (страхування «від вогню та інших випадків»). Під 
поняттям «пожежа» слід розуміти неконтрольоване горіння, яке спричинило 
матеріальний збиток. Страхові компанії відшкодовують також збитки, які 
виникли внаслідок безпосередньої дії вогню (пожежі), а також дії побічних 
явищ (тиск повітря або газу, тепло, дим). 

За основним договором страхуванню підлягає все майно, що належить 
підприємству: будівлі, споруди, передавальні пристрої, силові, робочі та інші 
машини, обладнання, транспортні засоби, риболовецькі судна, знаряддя лову, 
об’єкти незавершеного будівництва, інвентар, готова продукція, сировина, 
товари, матеріали та інше майно. 

За додатковими договорами може бути застраховане: 
• майно, одержане підприємством згідно з договором майнового найму 
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(якщо воно не застраховане у наймодавця), або прийняте від інших підприємств 
та населення для переробки, ремонту, перевезення, зберігання, на комісію 
тощо. 

• майно на час проведення експериментальних або дослідницьких робіт, 
експонування на виставках. 

Підприємство має право страхувати будь-яку частину свого майна за 
повною вартістю (вибіркове страхування). 

Окремо від власного майна можуть страхуватися основні фонди, що 
передані в оренду іншим підприємствам та організаціям. 

Не приймаються на умовах добровільного страхування: 
а) гроші готівкою; 
б) акції, облігації та інші цінні папери ; 
в) рукописи, креслення й інші документи, бухгалтерські та ділові книги; 
г) дорогоцінні метали; 
д) технічні носії інформації, комп’ютерних та аналогічних систем 

(магнітні плівки, касети, магнітні диски і т. ін.); 
е) майно, яке знаходиться в застрахованому приміщенні, але не належить 

страхувальникові. 
Не можуть бути застрахованими також будівлі, споруди, які перебувають 

в аварійному стані чи розташовані в зоні, якій загрожують обвали, зсуви, повені 
та інші стихійні явища. 

Не підлягають відшкодуванню збитки: 
• завдані внаслідок перебігу процесів, яких не можна уникнути в роботі 

або таких, що природно випливають з них (корозія, природне спрацювання та 
інші природні властивості окремих предметів); 

• завдані через те, що страхувальник не вжив належних заходів для 
рятування майна, забезпечення його зберігання і запобігання подальшому 
пошкодженню чи знищенню; 

• завдані внаслідок викрадення майна, якщо факт крадіжки не 
підтверджено міліцією або іншими правоохоронними органами. 

 
 

8.3 Особливості страхування майна сільськогосподарських 
підприємств 

 
За правилами добровільного страхування за першим варіантом об’єкти 

страхування розбито на чотири групи. 
• Урожай сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень 

плодоносного віку. 
• Дерева й плодово-ягідні кущі, що зростають у садах, та 

виноградники. Не приймаються на страхування багаторічні насадження, знос 
або зрідження яких становить понад 70 %, а також ті, що підлягають списанню 
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з балансу. 
• Сільськогосподарські тварини, птиця, кролі, хутрові звірі, сім’ї бджіл у 

вуликах. 
• Будівлі, споруди, сільськогосподарська техніка, об’єкти незавершеного 

будівництва, передавальні пристрої, силові, робочі та інші машини, 
транспортні засоби, сировина, матеріали, продукція. Не підлягають 
страхуванню тимчасові, дуже старі та не придатні для використання будівлі, а 
також споруди, що перебувають у зоні зсуву, обвалу, повені або іншого 
стихійного лиха (із моменту відповідного оголошення, зробленого органами 
влади, гідрометеослужбою і т. ін.). Не є об’єктом страхування ділова деревина 
та дрова на лісосіках і під час сплаву, документи, цінні папери, готівка. 

Страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних 
насаджень здійснюється на випадок їх пошкодження або загибелі з таких 
причин: вимерзання, град, злива, буря, ураган, повінь, пожежа. Крім того, до 
страхових подій належать вимокання, випрівання, спричинені стихійним 
лихом. На прохання страхувальника перелік страхових випадків можна 
доповнювати або скорочувати. 

Страхування багаторічних насаджень здійснюється на випадок повної 
загибелі внаслідок вимерзання, сильних снігопадів, повені, бурі, зливи, граду, 
землетрусу, пожежі. 

Зауважимо, що й після уточнення наведений перелік страхових ризиків 
значно ширший, ніж застосовуваний у країнах із розвиненою ринковою 
економікою. Так, у Великій Британії, Нідерландах і багатьох інших країнах 
страхування врожаю сільськогосподарських культур обмежується такими 
ризиками: пожежа, повінь, град, обприскування хімічними речовинами 
(третьою стороною). 

Страховими подіями за цим видом страхування можуть бути: 
• вимерзання озимих культур і багаторічних сіяних трав посіву минулих 

років; 
• градобій, злива, буря, ураган або затоплення посівів (якщо воно є 

наслідком стихійного лиха); 
• вогонь на пні колосових та інших сіяних культур. 
Страхування тварин охоплює: 
• свиней, хутрових звірів і кролів віком від чотирьох місяців, домашню 

птицю яйценосних порід віком від п’яти місяців, птицю в господарствах, що 
спеціалізуються на вирощуванні бройлерів віком від одного місяця, велику 
рогату худобу, овець і кіз віком від шести місяців, коней віком від одного року, 
а також бджолині сім’ї — на випадок загибелі, знищення, або вимушеного 
забою внаслідок пожежі, стихійного лиха (удар блискавки, буря, ураган, буран, 
град, злива, повінь, землетрус, сель), або нещасного випадку (попадання під 
рухомий транспорт або під дію електричного струму) та вимушеного забою 
(знищення) за розпорядженнями ветеринарних служб у зв’язку із заходами 
боротьби з інфекційними хворобами; 
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• молодняк тварин, які не досягли віку, зазначеного в попередньому 
переліку, на випадок загибелі, падежу, вимушеного забою або знищення (за 
висновком спеціалістів ветеринарної служби) унаслідок стихійного лиха, 
пожежі й дії електричного струму. 

Будівлі, споруди, сільськогосподарська техніка, об’єкти незавершеного 
будівництва, передавальні пристрої, силові, робочі та інші машини, 
транспортні засоби, сировина, матеріали, продукція страхуються на випадок 
знищення або пошкодження внаслідок пожежі, вибуху, повені, паводку, 
землетрусу, бурі, урагану, смерчу, зливи, граду, зсуву, обвалу, селю, 
затоплення, у тому числі через аварії комунікаційних мереж. 

Крім того, тварини, обладнання, машини та інше майно можуть бути 
застраховані за окрему плату на випадок крадіжки та неправомірних дій третіх 
осіб. 

Вартість урожаю сільськогосподарської продукції для цілей страхування 
можна визначити множенням планової площі посіву тієї чи іншої культури на 
середньорічну урожайність (у розрахунку на один гектар) за останні 5 років і на 
погоджену зі страховиком ціну за одиницю продукції. Страхова сума не 
повинна бути вищою за 70 % вартості врожаю (50 % — у разі обов’язкового 
страхування врожаю). 

Решта вартості продукції в разі її знищення через страховий випадок має 
покриватися за рахунок ресурсів господарства. Безперечно, така велика й 
фактично примусова франшиза не виправдана. Страхувальники, здебільшого, 
не мають змоги створювати адекватні внутрішньогосподарські резерви. Отже, 
на випадок ризиків господарства захищені лише наполовину. Доцільно, щоб 
рівень франшизи визначався за домовленістю між учасниками страхового 
договору. Їм потрібно дати право диференціювати розмір франшизи залежно 
від виду сільськогосподарських культур. 

Тварини приймаються на страхування за договірною сумою, але не 
вищою за дійсну вартість. Так само визначається страхова сума щодо 
матеріалів, кормів, насіння, готової продукції та інших матеріальних цінностей. 
Стосовно тварин і зазначених щойно інших активів може передбачатися 
франшиза. Основні засоби приймаються на страхування за договірною ціною, 
але не вищою від залишкової вартості. Тварини, будівлі, обладнання тощо 
можна застрахувати й на суму, меншу за їх вартість. У такому разі всі 
відповідні об’єкти вважаються застрахованими в тому відсотку їх вартості, в 
якому їх узято на страхування в цілому. 

Страхові платежі визначаються в цілому за договором і за кожним видом 
майна, що передається на страхування. Для цього від страхової суми віднімають 
франшизу, різницю перемножують на тарифну ставку і ділять на 100. 

Розмір збитку в разі загибелі (пошкодження) сільськогосподарських 
культур визначається після збирання врожаю згідно з вартістю втраченої 
внаслідок страхової події продукції за певною культурою або групою культур 
(залежно від того, як вони були прийняті на страхування) і розраховується 
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множенням на всю площу посіву різниці між вартістю прийнятого на 
страхування врожаю з 1 га, прийнятого на страхування та вартістю фактично 
одержаної продукції в поточному році з 1 га. 

Якщо на всій площі або її частині, де загинула (була пошкоджена) 
основна культура, або на частині такої площі здійснено пересів (підсів), збиток 
визначається з урахуванням вартості фактично одержаного валового врожаю 
цієї культури (за цінами, про які досягнуто домовленості під час укладання 
договору страхування), а також фактичної вартості врожаю на площі пересіву 
(підсіву) за цінами реалізації відповідної продукції. 

У разі, якщо будь-яку культуру посіяно на площі, більшій за ту, котру 
було взято в розрахунок під час страхування, розмір збитку при її загибелі 
(пошкодженні) визначається з розрахунку всієї фактичної площі посіву даної 
культури. 

 
 

8.4 Страхування технічних ризиків 
 
У сучасних умовах прискореного науково-технічного прогресу, розвитку 

капіталомістких галузей виробництва, зростання в міжнародному 
зовнішньоторговельному потоці частки машин і обладнання (включаючи 
постачання комплектних підприємств і виконання будівельно-монтажних та 
пусконалагоджувальних робіт на території країн-імпортерів) значного розвитку 
в усьому світі набуває страхування технічних ризиків, а також 
відповідальності перед третіми особами, пов’язаної з проведенням зазначених 
щойно робіт. 

Страхування технічних ризиків охоплює сфери транспортування 
будівельних матеріалів, обладнання, техніки, їх зберігання, будівельно-
монтажні і пусконалагоджувальні роботи та технічне обслуговування об’єктів 
(рис. 8.2).  

У світовій практиці, коли йдеться про страхування технічних ризиків, 
розрізняють, як правило, види страхування, які надають покриття ризиків або 
виробника, або експлуатаційника: 

• страхування будівельного підприємця від усіх ризиків (CAR - contractors 
all risks) - страхування всіх видів будівельних об’єктів, у рамках якого 
надається страховий захист як від збитків, завданих будівельному об’єкту, 
спорудам на будівельному майданчику і/або будівельним машинам, так і від 
претензій третіх осіб внаслідок матеріального збитку або тілесного 
ушкодження, пов’язаних з будівництвом об’єкта; 

• страхування всіх монтажних ризиків (EAR - erection all risks) - в основу 
покладено ідею забезпечення страхувальникові необхідного і якомога 
повнішого страхового покриття всіх ризиків, які виникають при монтажі машин 
та механізмів, а також при зведенні сталевих конструкцій; 

 

 125 



Журавльова Т.О., Дем’янчук М.А.  Страхування 
 

 
• страхування машин - полягає в тому, щоб прийняти від страхувальника 

ризик, пов’язаний із виникненням непередбаченого чи раптового збитку, 
страхування машин дає змогу застрахованому підприємству відмовитися від 
створення резервів на випадок виникнення збитків; 

• страхування електронних пристроїв - страхування слабкострумових 
установок, ЕОМ. 

 
 

8.5 Страхування фінансово-кредитних ризиків 
 
Страхування від втрат прибутку. Цей різновид страхування, зазвичай, 

є доповненням до страхування майна підприємств. На відміну від багатьох 
видів страхування, предметом захисту яких є наявне майно, страхування від 
утрат прибутку є формою страхового захисту суб’єктів господарювання від 
утрат майбутньої користі. Страхування від втрати прибутку передбачає виплату 
відшкодування, яке замінює для застрахованого суб’єкта регулярне 
надходження грошових коштів, необхідних для фінансування господарського 
процесу, зберігання фінансової кондиції на такому рівні, який був би 
досягнутий при ненастанні страхового випадку. 

Страхова відповідальність охоплює такі види збитків: 
• витрати, які мають постійний характер і є необхідними навіть протягом 

перерви виробничого процесу; 
• прирости витрат на виробництво, а також додаткові витрати, спрямовані 

на стримання спаду виробництва в умовах, які склалися після страхового 

Сфера страхування 

Страхування 
вантажів 

Страхування машин, 
робочого обладнання 

Страхування 
технічного обладнання 

Процеси діяльності 

Перевезення - зберігання; 
- будівельно-монтажні 

роботи; 
- пусконалагоджувальні 

роботи 

Експлуатація 

Сфера страхування 

Вогневі ризики, удар блискавки, коротке замикання, стихійні лиха, 
протиправні дії третіх осіб, ДТП, поломки механізмів тощо 

Рис. 8.2. Страхування технічних ризиків 
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випадку; 
• втрата прибутку, обчислювана за спеціальною методикою. 
Страхова сума обчислюється на основі передбачуваного обсягу прибутку 

та обсягу постійних витрат, які можуть скластися у господарському році. 
Обсяг збитку залежить від тривалості перерви виробничої діяльності. В 

даному виді страхування є таке поняття, як термін відшкодування – це 
розрахунковий період діяльності підприємства, протягом якого 
нагромаджуються негативні результати від перерви виробництва через майнові 
збитки. Протягом цього терміну страховик несе відповідальність за втрату 
прибутку. 

При розрахунку страхового тарифу повинна враховуватися ймовірність 
настання таких ризиків: 

• базового ризику пошкодження або знищення майнових засобів; 
• ризику сповільнення або зупинення виробничого процесу. 
У діяльності суб’єктів господарювання можуть виникати кредитні 

та фінансові ризики. Фінансово-кредитні ризики можна охарактеризувати як 
сукупність імовірних небажаних подій при здійсненні фінансово-кредитних 
операцій, суть яких полягає в тому, що партнер підприємства чи банку не може 
виконати взятих на себе грошових зобов’язань, а підприємство чи банк не може 
домогтися їх виконання засобами, передбаченими договором. 

Фінансово-кредитні ризики можна розмежувати за суб’єктом, у якого 
вони виникають, а саме: 

• фінансові ризики – це ризики, які виникають у суб’єктів господарювання 
(насамперед, підприємств виробничої сфери) в ході розрахунків за поставлену 
продукцію, виконані роботи, надані послуги; прямі ризики втрати або 
зменшення прибутку внаслідок перерв у виробництві та ін.; 

• кредитні ризики – це ризики, які виникають у комерційних банків при 
здійсненні ними активних операцій. Найчастіше кредитний ризик проявляється 
у неповерненні позичальником отриманого кредиту і несплати відсотків за 
нього. 

Усі різновиди страхування фінансово-кредитних ризиків здійснюються в 
добровільній формі. 

Страхування кредитів базується на визнанні ризику неплатежу чи 
неплатоспроможності позичальників, який формується у процесі кредитування. 

Видове розмаїття кредитного страхування як із практичних, так і з 
теоретичних міркувань потребує класифікації за істотними критеріями та 
зведення в єдину систему ієрархічного типу. Головною ознакою, притаманною 
кожному виду кредитного страхування, є безпосередній чи посередній спосіб 
організації страхового захисту кредитних відносин. Згідно з цією істотною 
ознакою загальну систему видів кредитного страхування можна подати такою 
схемою (рис. 8.3): 

У разі делькредерної форми організації страхових відносин кредитори 
(банки, інвестори та інші) відіграють роль страхувальників і застрахованих 
одночасно, а тому страхові відносини обмежуються лише стосунками між 
двома сторонами — страховиком і страхувальником.  
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Делькредерне страхування складається з двох груп страхових відносин: 

страхування товарних кредитів і страхування фінансових (грошових) кредитів. 
У першій групі страховий захист забезпечується як внутрішньому, так і 
зовнішньому (експортно-імпортному) товарообігу, який здійснюється на 
кредитній основі. Другу групу делькредерного страхування становлять операції 
зі страхування фінансових кредитів, тобто переважно тієї частини споживчих 
кредитів та кредитів під інвестиційні потреби, яка видана у грошовій формі. 

Страхування кредитів довіри пропонує підприємцям захист від 
незадовільних фінансових наслідків, збитків, завданих власним персоналом, 
якому з огляду на виконувані ним службові обов’язки необхідно довіряти 
майнові цінності. Зазначене страхування дає змогу: 

• уникати зайвої турботи про матеріальні цінності, що полягає у 
виникненні особливих вказівок та інструкцій; 

• запобігати прямим збиткам і втратам; 
• уникати в кожному випадку потреби отримувати докази цілості 

матеріальних цінностей. 
Економічний зміст страхової гарантії зводиться до того, що страховик 

замість отриманої невисокої страхової премії бере на себе — замість боржника 
— роль гаранта оплати його повної заборгованості у визначених термінах на 
користь застрахованого (бенефіціанта) цієї гарантії. 

 
 

8.6 Страхування транспортних засобів та вантажів 
 
Морське страхування. Об’єктом морського страхування може бути 

будь-який майновий інтерес, пов’язаний із торгівельним мореплавством, – 
судно, вантаж, фрахт, а також плата за проїзд пасажира, плата за користування 
судном, очікуваний від вантажу прибуток та інші. Об’єкт морського 
страхування повинен бути зазначений у договорі страхування. 

Страхування каско-суден охоплює страхування корпусу судна 
(включаючи машини і обладнання), фрахту та деяких інших витрат, пов’язаних 

КРЕДИТНЕ СТРАХУВАННЯ 

Делькредерне 
страхування 
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Рис. 8.3. Класифікація видів страхування кредитів 
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з ризиками плавання. 
Обсяг страхової відповідальності встановлюється на основі однієї з 

таких умов: 
• з відповідальністю за повну загибель і пошкодження; 
• з відповідальністю за повну загибель; 
• без відповідальності за пошкодження; 
• без відповідальності за часткову аварію. 

і 
Диспаша – це розрахунок збитків по загальній аварії, яка 

відбулася на судні, та розподіл їх між фрахтувальником, 
судновласником та фрахтівником. Відповідно до їхніх часток 
здійснюється виплата страховки по аварії. Розрахунки 
здійснюються спеціалістами з морського страхування – 
диспашерами. 

Абандон – це відмова страхувальника від своїх прав на 
застрахований об’єкт (судно, вантаж) на користь страховика при 
отриманні від нього повної страхової суми. 

Абандон може застосовуватися, якщо майно застраховане від загибелі. 
При цьому страхувальник (або набувач) може заявити страховику про відмову 
від своїх прав на застраховане майно (абандон) та отримати всю страхову суму 
у випадках: 

• пропажі судна безвісті; 
• знищення судна та/або вантажу; 
• економічної недоцільності відновлення або ремонту судна; 
• економічної недоцільності усунення пошкоджень судна або доставки 

вантажу в порт призначення; 
• захвату судна або вантажу, застрахованого від такої небезпеки, якщо 

захоплення триває більше ніж шість місяців. 
У зазначених випадках до страховика переходять усі права на 

застраховане майно в повній вартості, права на частку застрахованого майна 
пропорційно відношенню страхової суми до страхової вартості при страхуванні 
майна не в повній вартості. 

Авіаційне страхування. Авіаційне страхування – це комплексна галузь 
страхування, яка включає в себе такі підгалузі: 

• страхування ризиків авіаційного підприємства; 
• страхування відповідальності за продукт в авіації. 
При більш широкому підході сюди можна включити страхування ризиків 

промислового виробництва повітряних транспортних засобів, їх вузлів та 
деталей. 

Страхування засобів авіаційного транспорту здійснюється на підставі 
Порядку і правил обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 12 жовтня 2003 р. 
№1535. Цим документом передбачене здійснення 5 видів обов’язкового 
страхування, в тому числі страхування авіаційних суден (аерокаско). 

При обов’язковому страхуванні повітряних суден страхувальником є 
юридична чи фізична особа – власник повітряного судна або його експлуатант, 
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який його експлуатує на законних підставах. Страхова сума не повинна бути 
меншою, ніж балансова вартість судна. 

Страховим випадком є повна загибель повітряного судна, а також 
пошкодження окремих його частин, систем та елементів конструкції. Повною 
загибеллю повітряного судна вважається: 

• повна втрата судном здатності виконувати політ у зв’язку з 
руйнуванням основних елементів несучих конструкцій або у разі, коли 
компетентною комісією встановлено, що ремонт цього повітряного судна 
технічно неможливий чи економічно недоцільний; 

• втрата повітряного судна у зв’язку з вимушеною посадкою на 
місцевість, яка не придатна для зльоту судна, або економічною недоцільністю 
його евакуації; 

• зникнення повітряного судна безвісті, коли судно, яке виконувало 
плановий політ у період дії договору обов’язкового страхування, не прибуло до 
пункту призначення і заходи щодо його розшуку протягом 60 діб не дали 
наслідків або коли його розшук офіційно припинено до закінчення зазначеного 
терміну. 

Розмір максимальних страхових тарифів на один рік для повітряних суден 
з максимальною злітною масою до 15000 кг не повинен перевищувати 8%, від 
15001 кг і більше – 6%, для вертольотів – 10% страхової суми, визначеної за 
договором обов’язкового страхування. 

До наземного транспорту належить автомобільний, залізничний і 
трубопровідний. Найбільш поширеним видом страхування є добровільне 
страхування автомашин (автокаско). При страхуванні наземного 
автомобільного транспорту об’єктами страхування є: 

• транспортні засоби та причепи до них, які підлягають реєстрації в 
органах ДАІ та перебувають у технічно справному стані; 

• додаткове обладнання до транспортного засобу. 
На страхування переважно за все не приймаються: 
• автотранспортні засоби, що перебувають в експлуатації більше 10 років; 
• автотранспортні засоби, що мають серйозні ушкодження та значну 

корозію; 
• автотранспортні засоби, що підлягають конфіскації за рішенням суду; 
• автотранспортні засоби, що є музейними експонатами, незалежно від 

того, в робочому вони стані чи ні; 
• автотранспортні засоби, що використовуються з метою, не 

передбаченою заводською конструкцією. 
Договори страхування автокаско укладаються на термін від одного місяця 

до одного року. Найбільш типовим ризиком є знищення, пошкодження або 
втрата транспортного засобу внаслідок: 

• дорожньо-транспортної пригоди; 
• вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ; 
• протиправних дій третіх осіб. 
Укладання договору на всі три ризики називається «повним каско», на 

один або два – «частковим каско». 
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Існують обмеження страхових випадків, за яких страховик не здійснює 
відшкодування, зокрема, якщо машину знищено під час військових дій або 
масових заворушень; гниття, корозії, втрати природних властивостей 
матеріалів, використаних в автотранспортному засобі, природного спрацювання 
транспортного засобу в цілому та ін. 

Страховий тариф залежить від кількості ризиків, типу і марки машини, 
терміну її експлуатації, вартості та інших факторів. Сумарний страховий тариф 
за повним каско в Україні коливається від 2 до 13 відсотків. 

Збиток визначається в розмірі вартості ремонту транспортного засобу. 
Підставою для цього є довідки з ДАІ про випадок, фотографії пошкодженого 
засобу, а також розрахунок вартості ремонту та пов’язаних з ним витрат. У 
зв’язку із значною трудомісткістю визначення збитків в останні роки для цього 
використовуються комп’ютеризовані системи Audatex і Eurotax. 

Страхування вантажів. Пошкодження та загибель, крадіжка та 
недоставка – це ризики, які супроводжують перевезення вантажів з давніх 
часів. 

Вантажі з метою перевезення можна класифікувати так: 
1) за характером вантажів, що перевозяться: 

а) страхування генеральних вантажів. Генвантажі – термін 
зовнішньоторгівельних операцій – включає вантажі, запаковані в стандартну, 
загальноприйняту тару, що не потребують особливих умов перевезення; 

б) страхування наливних, насипних, навальних вантажів; 
в) страхування сільськогосподарських та інших тварин; 
г) страхування дорогоцінних металів, банківських банкнот, монет; 

2) за способом транспортування: 
а) наземне страхування вантажів; 
б) страхування вантажів при перевезенні повітряним транспортом; 
в) страхування вантажів з перевезення внутрішніми водними шляхами; 
г) комбіноване страхування; 
д) страхування поштових відправлень; 

3) з погляду народногосподарських інтересів: 
а) страхування експортних вантажів; 
б) страхування імпортних вантажів; 
в) страхування внутрішніх перевезень; 
г) страхування транзитних перевезень. 
Вантажі перевозяться водним, наземним та повітряним транспортом. При 

кожному з цих видів транспортування вантажів можливе їх страхування. 
Найбільшого поширення воно набуло на водному, автомобільному та 
авіаційному транспорті. Незалежно від виду транспорту страхування вантажів 
здійснюється в добровільній формі. 

Карго страхування – передбачає покриття вантажу тільки на час його 
пересування. 

У міжнародній практиці транспортних операцій з 1936 року 
застосовуються міжнародні комерційні терміни, які називаються «Правила 
INCOTERMS». Ці правила містять 13 термінів, згрупованих у чотири базові 
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категорії, згідно з якими здійснюються міжнародні поставки вантажів. 
Відповідно до цих чотирьох категорій визначаються умови доставки вантажу і 
його страхування. 

Із 13 базових умов поставки тільки дві з них – СІФ та ФАС прямо 
пов’язані із страхуванням і означають, що обов’язок застрахувати продукцію 
лежить на продавцеві. В інших 11 базових умовах поставки страхування 
вантажу залежить від бажання покупця. Розглянемо сутність цих категорій: 

1. СІФ – вид зовнішньоторговельного договору, за яким продавець 
постачає вантаж у порт відправлення, забезпечує його навантаження на борт 
судна, зафрахтовує тоннаж і оплачує фрахт. Страхування звичайно відбувається 
на умовах «від усіх ризиків». 

2. КАФ – умови постачання вантажу морським транспортом за 
зовнішньоекономічним договором. Права й обов’язки за договором КАФ 
ідентичні з умовами договору СІФ, але страхування товару не входить в 
обов’язки продавця (продавець зафрахтовує тоннаж). 

3. ФОБ – умови договору, що використовуються в морській торгівлі. 
Продавець тільки зафрахтовує, тобто вчасно сповіщає про необхідні для 
страхувальника дані: покупець зобов’язаний застрахувати вантаж та оплатити 
вартість перевезення. 

4. ФАС – «вільно вздовж борту». Продавець постачає вантаж на причал 
до борту судна, і відповідальність за вантаж з нього знімається. 

В Україні базова умова СІФ застосовується лише при морському 
перевезенні вантажів, а умова ФАС – при морському, автомобільному, 
залізничному і повітряному перевезенні при здійсненні зовнішньоекономічної 
діяльності. При перевезенні вантажів усіма видами транспорту на території 
України ці базові умови не застосовуються. 

При перевезенні вантажів морським транспортом застосовуються 
«застереження» Інституту лондонських страховиків. Ці застереження є трьох 
типів «А», «В», «С» і означають перелік ризиків, від яких застрахований 
вантаж. Найширший захист дає умова «А», найвужчий – умова «С». 

При перевезенні вантажів наземним та авіаційним транспортом 
застосовуються дві системи ризиків: 1) з відповідальністю за всі ризики; 2) з 
відповідальністю за окремі ризики. Страхові суми встановлюються не вище 
вартості вантажів. Страхові тарифи залежить від виду транспорту, виду 
вантажу, пакування, маршруту перевезення тощо. 

 
 

8.7 Страхування майна громадян 
 
Страхування будівель громадян. Страхувальниками можуть бути 

фізичні особи, власники будівель або повнолітні члени їхніх родин, а також 
фізичні особи, які тимчасово користуються або розпоряджаються будівлями на 
законних підставах. 

Об’єктами страхування є житлові, садові та дачні будинки, господарські 
(сараї, погреби, гаражі) та зовнішні (тротуари, тераси, огорожі) будівлі, зведені 
 132 



Тема 8                  Майнове страхування 
 

на постійному місці, у тому числі й ті, під заставу яких страхувальник одержав 
кредит в установі банку. Одночасно з будівлями приймається на страхування 
додаткове обладнання до них (газопровід, водяні, газові лічильники тощо). 

При укладанні договору страхування страхувальник може обрати такі 
об’єкти страхування: 

• усі будівлі, які розташовані на його земельній ділянці; 
• окремі будівлі; 
• окремі конструктивні елементи; 
• будівлі, зведення яких не закінчене. 
Відповідальність страховика зі страхування будівель полягає у 

відшкодуванні збитків, що виникли внаслідок стихійного лиха, пожежі, вибуху, 
аварії опалювальної системи, проникнення води із сусіднього приміщення, 
протиправних дій третіх осіб та ін. 

Страхування будівель не передбачає відшкодування збитків, що виникли 
через гниття, знос, ремонтні роботи, навмисні дії страхувальника, конфіскацію 
майна, ведення воєнних дій, виникнення громадських заворушень та ін. 

Страхова сума визначається для кожної окремої будівлі, що приймається 
на страхування, за домовленістю страхувальника зі страховиком, але не може 
перевищувати страхової оцінки. Якщо договір укладено на страхову суму, 
меншу за страхову оцінку, то страховик у разі настання страхового випадку, 
виплачує Страхове відшкодування за вимогами системи пропорційної 
відповідальності. 

Компенсація збитків здійснюється аналогічно до принципів 
відшкодування при страхуванні будівель, що належать юридичним особам. 

Страхування домашніх тварин. Страхувальниками є фізичні особи, які 
є власниками тварин. Укладання договору страхування можливе за виконання 
таких вимог: 

• об’єктом страхування є лише здорові тварини з певними віковими 
обмеженнями (наприклад, собаки від 6 місяців до 10–12 років, свині від 6 
місяців і т. ін.); 

• собаки приймаються на страхування, якщо вони зареєстровані у спілці 
собаководів_аматорів, Українському товаристві мисливців та рибалок, 
товаристві сприяння обороні України; 

бджолосім’ї – після перевірки ветеринарно-санітарного паспорта пасіки; 
• обов’язкове дотримання рекомендацій щодо догляду, годівлі та 

відтворення тварин. 
Ризики, пов’язані із страхуванням тварин, можна поділити на такі групи: 
• страхування на випадок загибелі або падежу тварин від хвороб чи 

стихійного лиха, дії електричного струму, замерзання, отруєння травами, укусу 
змій або комах, утоплення, потрапляння під засіб транспорту, попадання в 
ущелину та інші травматичні пошкодження; 

• страхування на випадок вимушеного забою тварини, якщо вона 
травмована через нещасний випадок або забій, пов’язаний із вжиттям заходів, 
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спрямованих на боротьбу з інфекційними чи невиліковними хворобами, у 
зв’язку з чим неможливе її подальше використання; 

• страхування на випадок лікування тварини від хвороби чи травми, 
одержаної внаслідок нещасного випадку; 

• страхування на випадок викрадення або навмисних неправомірних дій 
третіх осіб. 

Страховий захист тварин обмежується територією, яка обумовлена як 
місце страхування, тобто за адресою, зазначеною в договорі страхування. Якщо 
тварини перебувають не за місцем страхування, то страховий захист 
припиняється. 

Страхова сума встановлюється на кожну тварину окремо і її розмір не 
може перевищувати ринкової вартості тварини. Для всіх тварин одного віку та 
виду страхова сума повинна бути однаковою. Компенсація збитків 
здійснюється аналогічно принципам відшкодування при страхуванні тварин, 
що належать юридичним особам. 

Страхування домашнього майна. Страхувальниками домашнього майна 
можуть бути фізичні особи – власники домашнього майна. 

Об’єктами страхування є різне майно, що належить на праві приватної 
власності страхувальникові та членам його родини, які разом з ним проживають 
і ведуть спільне господарство. До такого майна відносять: меблі, радіо_, відео_ 
та телеапаратуру, килимові вироби, одяг, взуття, вироби з дорогоцінних 
металів, господарський та спортивний інвентар, книги тощо. На страхування 
приймаються також будівельні матеріли, сільськогосподарські культури, 
елементи оздоблення та обладнання житлових і господарських приміщень. 

На страхування може прийматися все домашнє майно, яке є в господарстві, 
окремі групи предметів або окремі предмети. Особливо цінне (унікальне майно) 
майно може прийматися на страхування за спеціальним договором. Домашнє 
майно при страхуванні переважно поділяють на 2-3 групи – звичайне, 
довготривалого використання та унікальне. Майно загального користування 
береться на страхування, зазвичай, без огляду, а страхові тарифи коливаються від 
0,1 до 1 відсотка його дійсної вартості. Дороге майно страхується тільки з оглядом і 
з урахуванням його зношеності та реальної вартості. Для цього складається перелік 
застрахованих предметів, де вказуються їх ринкова вартість і характерні ознаки. 
Страхові тарифи тут становлять від 0,3 до 2–3 відсотків вартості майна. Унікальне 
майно страхується також на підставі огляду за умови забезпечення його надійного 
зберігання. Страхові тарифи встановлюються в індивідуальному порядку і 
становлять від 0,3 до 3–4 відсотків його вартості. 

Ризики, пов’язані із страхуванням домашнього майна, можна поділити на 
такі групи: 

• дія стихійних лих; 
• пожежа, вибух, аварія опалювальної системи, водопровідної або 

каналізаційної мережі, викидання газу і т. ін.; 
• протиправні дії третіх осіб. 
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Дія договору страхування домашнього майна обмежена місцем 
страхування, тобто за зазначеною в договорі адресою за місцем проживання 
страхувальника або розташуванням садового будинку. 

Страхова сума для кожного застрахованого предмета домашнього майна 
має відповідати страховій оцінці. Страховою оцінкою може бути дійсна або 
первісна вартість майна з урахуванням витрат, пов’язаних з його рятуванням 
або приведенням у порядок під час страхового випадку. Унікальні предмети 
приймаються на страхування в розмірі їх повної вартості згідно з експертною 
оцінкою відповідних компетентних органів. 

При визначенні розміру збитку є такі особливості: 
• розмір збитку визначається окремо за кожним предметом домашнього 

майна; 
• збиток визначається окремо за кожним ризиком, оскільки втрати в обох 

випадках можуть бути різними. 
Визначення збитку відбувається на підставі огляду пошкодженого чи 

знищеного майна: 
• у разі знищення майна – у розмірі страхової оцінки майна з урахуванням 

залишків; 
• у разі викрадення – в розмірі дійсної вартості майна; 
• у разі пошкодження майна – в розмірі втраченої вартості, що 

визначається як різниця між дійсною вартістю та вартістю з урахуванням 
знецінення. Якщо майно підлягає ремонту, то збиток визначається в розмірі 
витрат на ремонт. Якщо майно не підлягає ремонту, то збиток визначається в 
розмірі його вартості, але не вище від страхової суми; 

• у разі знищення або пошкодження елементів оздоблення чи обладнання 
приміщень – у розмірі вартості ремонту квартири за розцінками, що діють на 
день страхового випадку і застосовуються організаціями з надання послуг 
населенню. 

Відшкодування збитку при страхуванні домашнього майна здійснюється 
за системою першого ризику. 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Що є об’єктом майнового страхування? 
2. Назвіть специфічні ознаки майнового страхування. 
3. Охарактеризуйте види майнового страхування. 
4. Класифікуйте майнове страхування за видом небезпеки. 
5. Яким чином визначається страхова сума? 
6. Поясність значення термінів «збиток страхувальника», 

«страхове відшкодування», «аварійний сертифікат». 
7. Що вважається збитком при страхуванні майна? 
8. Охарактеризуйте страхування майна на випадок вогню, 

стихійного лиха та крадіжки. 
9. Як розраховується страхове відшкодування? 
10. Назвіть особливості страхування майна сільськогосподарських 
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підприємств. 
11. Як відбувається страхування технічних ризиків? 
12. Охарактеризуйте морське страхування. 
13. Дайте визначення термінів «диспаша» та «абандон». 
14. Яким чином здійснюється авіаційне страхування? 
15. Охарактеризуйте страхування вантажів. 
16. Що розуміється під страхуванням від втрат прибутку? 
17. Поясність значення терміну «делькредере». 
18. Який економічний зміст страхової гарантії? 
19. Що розуміється під страхуванням товарних кредитів? 
20. Поясніть механізм функціонування страхової угоди в умовах 

факторингу. 
21. Які взаємовідносини сторін при страхуванні лізингових 

операцій? 
22. Охарактеризуйте страхування будівель громадян, домашніх 

тварин, майна. 
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Тема 9  Страхування відповідальності 
 

9.1 
 

Юридичні поняття відповідальності та підстави для її 
страхування 

9.2 Страхування відповідальності виробника за якість продукції 
9.3 Страхування відповідальності роботодавців 
9.4 Страхування професійної відповідальності 
9.5 Страхування відповідальності за екологічне забруднення 
9.6 Страхування відповідальності на транспорті 

 
 

9.1 Юридичні поняття відповідальності та підстави для її 
страхування 

 
Згідно з вітчизняним законодавством види страхування, де об’єктами 

страхування є майнові інтереси, пов’язані з відшкодуванням страхувальником 
заподіяної ним шкоди юридичній або фізичній особі, її майну, належать до 
страхування відповідальності. 

і Страхування відповідальності – це галузь страхування, де 
об’єктом страхування є відповідальність перед третіми 
фізичними або юридичними особами внаслідок будь-якої дії або 
бездіяльності страхувальника.  

До специфічних ознак страхування відповідальності можна віднести 
такі ознаки: 

- суб’єктами страхових відносин є три сторони: страховик, страхувальник 
та застрахований (наперед не визначений); 

- не визначена вартість об’єкта страхування; 
- забезпечує відшкодування збитку третій особі й одночасно охороняє 

майнові інтереси самого страхувальника; 
- страхова сума встановлюється як ліміт відповідальності страхувальника. 
На відміну від майнового страхування, в якому страхуванню підлягають 

власність громадян, суб’єктів господарювання та їх майнові інтереси, та на 
відміну від особового страхування, яке здійснюється на випадок настання 
визначених подій, пов’язаних із життям, здоров’ям і працездатністю 
застрахованих, метою страхування відповідальності є страховий захист 
інтересів можливих спричинювачів шкоди. 

Страхування відповідальності спрямоване як на захист майнових прав 
осіб, постраждалих у результаті дії або бездіяльності страхувальника, так і на 
захист фінансового стану самого страхувальника. За наявності страхового 
полісу відшкодування збитків постраждалим гарантується страховою 
компанією і не залежить від платоспроможності страхувальника. 
Страхувальник на суму страхового відшкодування звільняється від витрат, 
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пов’язаних із компенсацією спричиненої ним шкоди. Суми компенсацій можуть 
бути дуже значними (збитки часто мають катастрофічний характер), та й 
процес урегулювання позовів за такими збитками доволі тривалий. 

Класифікація страхування відповідальності за видами діяльності наведена 
на рис. 9.1. 

 
 
 
 
 

9.2 Страхування відповідальності виробника за якість продукції 
 
Мета цього виду страхування — захищати страхувальника в разі 

претензій, що їх висувають споживачі його продукції (послуг, котрі ним 
надаються) і за які він несе відповідальність згідно із цивільним 
законодавством.  

Страхування відповідальності 

Страхування 
цивільної 

відповідальності 

Страхування 
професійної 

відповідальності 

Страхування 
інших видів 

відповідальності 

Страхування 
цивільної 

відповідальності 
власників 

транспортних 
засобів в Україні 

Страхування 
відповідальності 

перевізника 

Страхування 
цивільної 

відповідальності 
власників 

транспортних 
засобів за межами 

Україні 

Страхування 
відповідальності: 
- юристів 
- нотаріусів 
- аудиторів 
- ліквідаторів 

фінансових 
установ 

- представників 
будівельних 
професій 

- ріелторів тощо 

Страхування 
цивільної 

відповідальності: 
- роботодавців 
- власників зброї 
- власників собак 
- операторів 

ядерних 
установок 

- суб’єктів 
господарювання 
на об’єктах 
підвищеної 
небезпеки 

- суб’єктів 
туристичної 
діяльності 

- виробника за 
якість продукції 

Рис. 9.1. Класифікація страхування відповідальності за видами діяльності 
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Поняття продукції та дефекту. Поняття «продукція» охоплює будь-які 
товари, комплектуючі, сировину, електроенергію. Не входять до цього поняття 
природні ресурси, продукти тваринництва, рибальства, мисливства, а також 
сільськогосподарська продукція, не піддана промисловій переробці. 

Дефектною є продукція, безпечність якої не відповідає рівню, на який має 
право розраховувати споживач з огляду на всі обставини (призначення 
продукції, зовнішній вигляд, упаковка, наявність інструкцій та правил 
експлуатації і т. ін.). Під дефектом розуміють також недоліки конструкції, 
виробничі огріхи, помилки в інструкції, недоліки контролю за якістю продукції. 

Визначення відповідальності. Питання про вину виробника не 
порушується — відповідальність виникає із самого факту шкоди, заподіяної 
позивачеві, тобто «відповідальність без вини». Для одержання компенсації 
особа, котра постраждала, має довести, що їй було завдано шкоди і що шкода є 
наслідком дефекту цієї продукції. 

Способи захисту виробника. У разі висунення позову тягар доказів 
(тобто збір та надання доказів на свій захист) повністю лягає на виробника. При 
цьому він може знизити відповідальність, довівши таке: 

• він ужив усіх необхідних кваліфікованих заходів, аби унеможливити 
дефекти у продукції на етапі виробничого процесу, або діяв згідно з певним 
законодавчим актом; 

• не передав дефектну продукцію до сфери збуту; 
• поставка здійснювалась не в ході бізнесу з метою отримання прибутку 

(наприклад, подарунок); 
• він виготовив тільки частину продукції, а дефектною виявилась уся 

продукція, або причиною стала інструкція, надана на наступному етапі; 
• на момент передавання товару до збуту він не міг виявити цей дефект, 

виходячи з рівня наукових і технічних знань того періоду (так званий ризик 
розвитку; не всі члени ЄС прийняли цей вид захисту); 

• дефект настав у результаті неправильного, необережного використання 
продукту або ремонту, а також недотримання правил обережності й інструкцій, 
що додаються до продукту. 

Директива зберігає право виробника на регрес або відхилення розміру 
заявленого збитку за умови, що потерпілий сам винний у заподіянні шкоди. 

Позовна давність. Позивач за своїм вибором може подати позов або у 
країні виготовлення, поставки продукції, або у країні, в якій настав факт 
завдання шкоди. Це право позивача закріплене Брюссельською конвенцією ЄС 
«Про судові рішення та обов’язкове виконання судових рішень з цивільних та 
комерційних справ». Позивач має право подати позов протягом 10 років з 
моменту завдання шкоди. Протягом трьох років позов має бути вирішений. 

Умови страхування. За договором страхування відповідальності 
виробника за якість продукції страховик зобов’язується відшкодувати всі суми, 
які страхувальник буде зобов’язаний виплатити: 

• за випадкову шкоду, завдану здоров’ю деякої особи, включаючи смерть; 
• випадкові знищення і/або пошкодження майна, що трапились у період 

терміну страхування у визначених договором географічних межах, і причиною 
яких була продукція страхувальника (продана, надана, доставлена, встановлена, 
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відремонтована, перероблена або перевірена ним). 
Страховик несе відповідальність лише за прямі та ненавмисні збитки, що 

виникли протягом дії договору страхування у зв’язку з продукцією, яка 
покривається договором. При цьому продукція має перебувати поза контролем 
страхувальника, у тому числі поза приміщеннями, що належать 
страхувальникові або які він займає. 

Страхувальник має знати, що страхове покриття надається тільки за 
збитки, спричинені неякісними, дефектними товарами. Шкода самим товарам 
не відшкодовується. Наприклад, страхувальник розмістив промислову 
установку у приміщенні замовника. Під час експлуатації через дефект в 
установці відбувається пожежа. Страховик виплатить компенсацію за шкоду 
через травму, за втрату майна замовника, але вартість самої установки, вартість 
її заміни або ремонту звичайним полісом не покривається. 

Загалом страховики беруть на себе ризики продавців та посередників 
більш охоче, ніж безпосередніх виробників, з огляду на можливість 
використовувати право суброгації проти виробника. 

Винятки з договору страхування. Виключається відповідальність за 
шкоду споживачеві (третій особі), якої було завдано продукцією з таких 
причин: 

• радіація, радіоактивне зараження, ядерні вибухи; 
• страйки, політичні акції, воєнні дії, а також розпорядження військових і 

цивільних владних структур; 
• дефекти, які були відомі страхувальникові до реалізації продукції; 
• неправильне зберігання продукції на складі страхувальника; 
• транспортування продукції (цей ризик вноситься до інших полісів, 

наприклад щодо відповідальності перевізника); 
• шкода нематеріальних активів: патентів, знаків для товарів, ліцензій і 

т. ін. 
Як правило, відповідальність виключається, якщо дефект зумовлюється 

природними властивостями або коли шкода здоров’ю та майну вважається 
неминучою. Скажімо, у разі навмисних дій або грубої необережності 
страхувальника. 

Деякі із зазначених ризиків вносяться до розширеного страхового 
покриття. 

Територіальні межі страхування. Більшість договорів надають захист 
по всьому світу. Але страховик може внести умову, що обмежує територію 
страхування.  

Ліміт відповідальності страховика. Договір страхування передбачає 
агрегатний ліміт відповідальності за весь термін страхування. Це захищає 
страховика від катастрофічних збитків і водночас дозволяє уникнути суперечок 
у суді про те, що вважати одним випадком. Можуть також установлюватися 
субліміти щодо окремих груп продукції. 
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9.3 Страхування відповідальності роботодавців 
 
Визначення відповідальності. Роботодавець несе відповідальність перед 

службовцями в разі, коли: 
• він припустився особистої необережності (якщо роботодавець є 

фізичною особою); 
• не зміг забезпечити відповідного та безпечного обладнання, устаткувати 

безпечні робочі місця й підібрати кваліфікованих, компетентних службовців; 
• сталися порушення законодавчих актів, які можуть призвести до 

відповідальності роботодавця; 
• необережність одного зі службовців призвела до травми іншого 

службовця. 
Службовці — це особи, які працюють за наймом або навчаються, 

стажуються на підприємстві роботодавця. Службовцем вважається також будь-
яка особа, найнята за договором субпідряду. 

Кожний службовець під час роботи має додержувати розумної 
обережності щодо свого здоров’я та безпеки, а також щодо здоров’я та безпеки 
інших осіб, які можуть постраждати від його хибних дій. 

Обов’язок кожного роботодавця: 
• забезпечити охорону здоров’я, безпеку та благополуччя своїх 

службовців під час робіт; 
• вжити всіх заходів, щоб запобігати будь-якому ризику для здоров’я осіб, 

які не є службовцями роботодавця, та гарантувати їх безпеку; 
• усіма можливими засобами запобігати викидам у атмосферу отруйних і 

шкідливих речовин. 
Якщо працівникові було завдано шкоди під час виконання роботи в будь-

якому місці, не пов’язаному з діяльністю роботодавця, останній жодної 
відповідальності за це не несе і компенсація не виплачується. 

Умови страхування. За договором страхування відповідальності 
роботодавця страховики відшкодовують збитки страхувальникові в разі 
притягнення його до відповідальності за шкоду, якої було заподіяно життю та 
здоров’ю службовця, і сталося це в період дії договору страхування, коли 
службовець працював на страхувальника, виконуючи службові обов’язки. 
Додатково страховики сплатять витрати страхувальника, понесені ним за 
згодою страхової компанії і пов’язані з розслідуванням, медичними та 
технічними звітами про обставини пригоди, а також із захистом у суді. 

Компенсація за рішенням суду виплачується страхувальникові або за 
дорученням останнього — потерпілому працівникові, якщо це передбачено 
договором страхування. Проте в українській судовій практиці позови щодо 
відшкодування збитків працівникові трапляються поки що рідко. Роботодавець 
сам відшкодовує постраждалому збитки, не доводячи до суду. Тому в договорі 
страхування страховим випадком може визнаватися не лише рішення суду, а й 
претензія службовця. 

Винятки з договору страхування. Страховий захист надається лише 
стосовно відповідальності роботодавця за тілесні пошкодження, смерть та 
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професійні захворювання. Шкода майну, якої завдано службовцям, 
покривається полісом цивільної відповідальності. 

Страховик не відшкодовує витрати: 
• за будь-якими видами штрафів та неустойок; 
• викликані навмисними діями страхувальника; 
• особі, яка не є страхувальником або партнером страхувальника, на 

котрого поширюється страховий захист. 
Територіальні межі страхування. Здебільшого в полісі обумовлюється 

територія страхування — конкретна країна або навіть чітко визначені ділянки, 
наприклад територія заводу, будівельного майданчика. 

Для оцінки ризику андеррайтер зажадає від страхувальника таку 
інформацію: 

Вид виробництва. Рід діяльності страхувальника описується докладно з 
метою уточнення страхового захисту, селекції ризиків. Наприклад, у полісі 
страхування компанії, що здійснює прокладення комунікацій, може бути не 
передбачена робота у шахтах метрополітену. 

Умови праці службовців, дотримання техніки безпеки та розвиток 
соціальної сфери. На підставі цієї інформації можна судити про ступінь ризику 
та ймовірність розвитку професійних захворювань. 

Кількість службовців, їх кваліфікація, стаж. 
Річна заробітна плата. Саме цей показник береться за основу для 

визначення достатніх лімітів. 
Специфіка діяльності окремих категорій службовців. Вивчається 

характер робіт — чи пов’язані вони з використанням вибухових та 
вогненебезпечних речовин, хімікатів, механічних пристроїв, з роботою на 
висоті або під землею. Відповідно андеррайтер може виключити окремі ризики 
або ввести обмеження, наприклад, покриття надається для робіт, виконуваних 
на висоті не більш ніж 20 метрів. 

Робота на чужій території. 
Історія збитків за останні 5 років, сума найбільшого збитку. 
Розрахунок премії. Поліси, як правило, оформляються на регульованій 

основі. Страхувальник виплачує депозитну страхову премію, сума якої 
залежить від річної суми заробітної плати (брутто-заробітної плати за 
страховий рік, включаючи всі оподатковувані прибутки). 

Другий метод підрахунку страхової премії ґрунтується на сумах річного 
обігу — прибутків від продажу продукції та побічних операцій, а також від 
кількості зайнятих у виробництві. 

 
 

9.4 Страхування професійної відповідальності 
 
Відповідальність за помилки або упущення, що їх припустилася особа під 

час виконання професійних обов’язків, базується на законодавчих та 
нормативних актах, які регламентують зобов’язання сторін у тій чи іншій сфері 
діяльності. Основу професійної відповідальності становить порушення 
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контракту між професіоналом та клієнтом щодо надання послуг. Будь-яка 
особа, що придбає послугу, розраховує на компетентність та сумлінність 
професіонала. Якщо клієнтові завдано шкоди, він має право притягти до 
відповідальності професіонала в судовому порядку. 

Визначення відповідальності. Головним джерелом претензій до 
професіоналів є упущення, помилки або хибні дії, які призвели до фінансових 
збитків клієнтів або третіх осіб. Природа шкоди залежить від характеру 
професійної діяльності. 

Відповідальність професіонала полягає в додержанні необхідної 
обережності та майстерності під час виконання своїх обов’язків. При цьому він 
не обов’язково має бути компетентним в усіх питаннях. Рівень кваліфікації 
професійного працівника має бути не нижчим від рівня, якого один 
професіонал очікує від іншого в тій самій професійній галузі. 

Способи захисту професіонала. Захистом проти висунених претензій 
може бути доказ, що професіонал не перевищив своїх повноважень, був 
обережний та що його дії відповідали рівню кваліфікації, яка вимагається від 
професіоналів у цій галузі. Він повинен переконати суд, що діяв чесно та 
розумно. 

Великі суми позовів, а також відсутність резервів для таких виплат, які 
професіонал потенційно має бути готовий сплатити, змушують його вдаватись 
до страхування. Більше того, у деяких країнах страхування професійної 
відповідальності здійснюється обов’язково. 

Умови страхування. Страховик зобов’язується згідно з договором 
страхування виплатити страхувальникові компенсацію за будь-яким позовом 
третьої сторони за шкоду, заподіяну їй страхувальником через недбалість або 
помилку. Як правило, договір страхування укладається згідно з принципом 
«заявлених позовів». Позов може бути сплачений страховиками, якщо він 
пред’явлений під час дії договору страхування, незалежно від часу та місця, де 
сталася помилка або виникла підозра щодо її наявності. 

Винятки з договору страхування. Як правило, виключається 
відповідальність, що виникає з таких причин: 

• через дискредитацію та наклеп, поговір (хоча такий ризик може бути 
включений за додаткову плату); 

• через нечесність, шахрайство, кримінальні дії страхувальника. 
Виключаються позови, які підпадають під дію інших полісів страхування. 
Виникнення нових видів професійної діяльності, нових ризиків породжує 

нові винятки. У зв’язку з позовами, викликаними екологічним забрудненням, 
деякі страховики почали виключати ці ризики зі своїх полісів. Наприклад, 
фахівець з оцінювання земельних ділянок може не врахувати, що раніше на 
ділянці було звалище, куди часто вивозилися хімічні відходи. Використання 
цієї ділянки може зашкодити здоров’ю. Сума позову в такому разі може бути 
значною. 

Можуть виключатися позови щодо ліквідації пошкоджень, а також 
пов’язані з місцевими умовами, трудовим законодавством і т. ін. 

Термін страхування. Поліс покриває всі позови, які були подані в період 

 143 



Журавльова Т.О., Дем’янчук М.А.  Страхування 
 

його дії. Не має значення, коли припустилися необережності, що викликала 
позов, — під час дії цього полісу чи раніше. Тому страхувальник має бути дуже 
уважним, відповідаючи на запитання страховика під час укладання договору 
страхування. Це дозволить страховикові надати адекватне страхове покриття. 
Щоб уберегтися від можливої лавини «довгохвостих позовів», страховик може 
передбачити в договорі ретроактивну дату. Позови, шкоди за якими було 
завдано до такої дати, страховик не приймає. 

Територіальні межі страхування. Договір страхування передбачає 
покриття робіт, виконуваних у межах країни. Під час виконання робіт за 
кордоном страхувальник має додатково повідомляти страховика, щоб 
розширити страхове покриття. 

Ліміт відповідальності страховика. Здебільшого встановлюється 
агрегатний ліміт відповідальності за весь період страхування. Ліміт за однією 
подією, за одним позовом, як правило, не застосовується. Проте договір 
передбачає поновлення ліміту за додаткову платню. 

Судові витрати сплачуються страховиком понад обумовлений ліміт. При 
оплаті позовів, сума яких перевищує передбачений ліміт, страховик компенсує 
витрати пропорційно. Тобто, якщо ліміт дорівнює 40 000 гр. од., а сума позову 
— 50 000 таких одиниць, то страховик сплатить лише 80 % усіх витрат. 

 
 

9.5 Страхування відповідальності за екологічне забруднення 
 
Поняття забруднення. Розв’язуючи проблеми екології, передусім 

необхідно визначити, що містить поняття «забруднення». Будь-який викид 
шкідливих речовин, незалежно від їх природи та характеру, забруднює 
атмосферу, водні або земельні ресурси. До того ж, навіть нешкідливі речовини, 
вступаючи в реакції з хімічними речовинами, що містяться у ґрунті та воді, 
можуть утворювати шкідливі сполуки. 

Можна тлумачити забруднення і вужче. Забруднення — це викид та 
нагромадження шкідливих речовин в обсязі, який не може більше поглинатися 
навколишнім середовищем. 

Забруднення можна класифікувати на випадкові, на ті, що настали в 
результаті непередбачених подій, та на навмисні. На практиці визначення 
характеру викиду може викликати ускладнення, особливо при постійних або 
повторних викидах. Підприємство може періодично скидати шкідливі речовини 
у межах норм, визнаних безпечними. У якийсь момент ці викиди перестають 
бути безпечними. Шкода перестає вважатись випадковою, якщо вона стала 
явною та забруднювач усвідомив це. Необхідно враховувати й те, що шкода 
може виявитися через багато років. У такому разі важко встановити зв’язок між 
результатом забруднення (наприклад, захворюванням) та викидами. 
Забруднювальні викиди можуть здійснюватись кількома забруднювачами, що 
ще більше загострює проблему. 

Визначення відповідальності. Згідно з вітчизняним законодавством 
забруднювач несе відповідальність за забруднення навколишнього природного 
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середовища та зниження якості природних ресурсів, а також за порушення 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища. 

Підприємства, які є джерелами підвищеної екологічної небезпеки, 
звільняються від відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому 
природному середовищу, тільки коли доведуть, що шкода виникла внаслідок 
стихійних природних явищ чи навмисних дій потерпілих. Що ж до 
підприємств, не віднесених до власників джерел підвищеної екологічної 
небезпеки, то вони звільняються від відшкодування шкоди, якщо доведуть, що 
шкоду заподіяно не з їхньої вини. Особи, яким завдані збитки, мають право на 
відшкодування неодержаних прибутків за час, необхідний для відновлення 
здоров’я, якості навколишнього природного середовища, відтворення 
природних ресурсів до стану, придатного для використання за цільовим 
призначенням. 

Ряд директив ЄС порушують питання, що стосуються забруднення, 
примушують здійснювати обов’язкове страхування підприємств — джерел 
небезпеки. 

Початково ризик забруднення був введений багатьма страховиками у 
поліс страхування цивільної відповідальності. Страхове покриття 
поширювалося тільки на раптове та випадкове забруднення. Великі суми 
позовів, складності у виявленні характеру та винуватця забруднення призвели 
до виділення такого страхування в окремий вид. 

Умови страхування. Страхування відповідальності за шкоду, 
заподіювану навколишньому середовищу, базується сьогодні на таких умовах: 

• компенсувати страхувальникові усі суми, присуджені за законом 
постраждалим третім особам у зв’язку з настанням страхового випадку. До 
суми компенсацій вносяться також судові витрати; 

• страхуванням покриваються лише випадкові забруднення. Навмисні дії 
або помилки, які можуть збільшити ймовірність шкоди третім особам, 
страхуванням виключаються; 

• суми штрафів не включаються у страхове покриття. 
Винятки з договору страхування. Формулювання винятків можуть 

варіюватись у кожному конкретному випадку. Поліси страхування 
відповідальності за екологічні забруднення не покривають шкоди внаслідок 
навмисного порушення страхувальником законодавчих актів, постанов, 
розпоряджень та інших нормативних документів, що регулюють питання 
екології. 

Строк страхування. Хоч договір укладається на рік, розуміється 
продовження його в того самого страховика. Через високі страхові премії, 
великі адміністративні витрати при розробці умов страхування та укладанні 
договору чи програми превентивних заходів та здійсненні контролю і 
страховикові, і страхувальникові вигідно партнерство на строк не менш як 5—
10 років. 

Територіальні межі страхування. Географічні ліміти чітко 
обумовлюються, особливо в разі використання транспортних засобів, 
наприклад при перевезенні шкідливих речовин. 
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Ліміт відповідальності страховика. Страховики обмежують 
максимальну відповідальність грошовою сумою та періодом часу. Ліміти 
компенсацій, що надаються, не влаштовують підприємства-забруднювачі, 
оскільки вони є нижчими від реально необхідних. Проте висока вартість 
страхування не дозволяє придбати страхування з великими лімітами. Водночас 
навіть наявність пулів не вирішує проблему місткості національних та 
міжнародних ринків.  

Страхування витрат з очищення наслідків забруднення. Страхове 
покриття надається по відшкодуванню збитку третім особам. Тому страховик 
не відшкодовує витрати страхувальникові на превентивні заходи або на 
очищення його власного майна. Проте компенсуються витрати третіх осіб щодо 
мінімізації збитку, прийняті після настання нещасного випадку. Навіть якщо 
забруднення сталось у приміщеннях страхувальника, воно може бути джерелом 
небезпеки навколишньому середовищу та третім особам. Наприклад, 
забруднення ґрунтових вод з причини зараження шкідливими речовинами 
земельної ділянки страхувальника. У цьому випадку превентивні заходи та 
заходи з очищення служать не лише інтересам страхувальника, а значить, ці 
втрати не є його власним збитком. Тому в деяких країнах такі витрати, згідно з 
законами, повинні охоплюватися договором. 

Страховики неохоче йдуть на розширення страхового покриття. 
Додаткові складності виникають у випадку довгочасних викидів або викидів, 
що повторюються. Страховики воліють здійснювати окреме страхування 
подібних витрат. 

 
 

9.6 Страхування відповідальності на транспорті 
 
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних 

засобів у більшості країн світу належить до обов’язкових видів страхування, 
що зумовлюється кількома обставинами. 

По-перше, транспортний засіб є джерелом підвищеної небезпеки. Норми 
цивільного законодавства більшості країн світу у разі дорожньо-транспортної 
пригоди саме власника транспортного засобу визнають відповідальним за те, 
що було завдано шкоди здоров’ю або майну інших (третіх) осіб, окрім випадків, 
коли така пригода була наслідком непереборної сили або умислу потерпілого. 
Тобто цивільна відповідальність водія транспортного засобу перед третіми 
особами в разі дорожньо-транспортної пригоди настає майже завжди. 

По-друге, такі цивільно-правові відносини стосуються всього суспільства, 
мають масовий характер, оскільки потенційно учасником дорожньо-
транспортної пригоди може бути кожний громадянин. 

По-третє, навіть коли встановлено цивільну відповідальність власника 
транспортного засобу, немає гарантії, що потерпілому своєчасно та повно буде 
відшкодовано збитки, насамперед через відсутність достатніх коштів у 
власника (водія) транспортного засобу. У цьому розумінні саме механізм 
обов’язкового страхування цивільної відповідальності автовласників дає змогу 
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створити надійну систему соціального захисту як третіх осіб — потерпілих, так 
і власників транспортних засобів. 

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників 
транспортних засобів має на меті забезпечити відшкодування збитків, 
завданих дорожньо-транспортною пригодою. 

Обов’язковість такого страхування поширюється на резидентів та 
нерезидентів — власників транспортних засобів. Йдеться про власників 
автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі 
автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та 
мотоколясок, котрі експлуатують зазначені транспортні засоби на вулично-
дорожній мережі загального користування. Ці засоби підлягають державній 
реєстрації та обліку у відповідних органах Міністерства внутрішніх справ 
України. Виняток становлять транспортні засоби, власники яких застрахували 
цивільну відповідальність у державах, з уповноваженою організацією яких 
Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) уклало угоду про 
взаємне визнання договорів такого страхування. 

Суб’єктами обов’язкового страхування цивільної відповідальності є 
страхувальники, страховики, МТСБУ та треті особи — юридичні й фізичні 
особи, яким заподіяно шкоду транспортним засобом внаслідок дорожньо-
транспортної пригоди. 

Об’єктом обов’язкового страхування цивільної відповідальності є 
цивільна відповідальність власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну 
третім особам внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Йдеться про життя 
чи здоров’я громадян, їхнє майно і майно юридичних осіб. 

Страховою сумою за договором обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності є грошова сума, в межах якої страховик (страхова організація) 
згідно з умовами страхування зобов’язаний здійснити компенсацію збитків 
третій особі або третім особам (у разі, коли потерпілих у дорожньо-
транспортній пригоді кілька) після настання страхового випадку. 

Важливим фактором при встановленні порядку й умов здійснення 
обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних 
засобів є прив’язка рівня страхових сум до рівня відповідальності, яка може 
бути покладена на водія, що спричинив дорожньо-транспортну пригоду. 
Іншими словами, цивільно-правові відносини щодо страхування цивільної 
відповідальності автовласників мають у максимальній мірі враховувати базові 
юридичні принципи встановлення факту настання відповідальності та підходи 
до визначення її рівня. 

У разі виїзду за межі України страхувальник зобов’язаний мати чинний 
договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності на умовах, 
встановлених МТСБУ, якщо користування транспортним засобом за межами 
України потребує обов’язкового страхування цивільної відповідальності на 
умовах країн відвідання. 

Для відшкодування збитків, завданих унаслідок дорожньо-транспортної 
пригоди, як страхувальник, так і потерпіла третя особа (її спадкоємець, 
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правонаступник) мають право і зобов’язані (залежно від випадку) звернутися із 
заявою до страховика (страхової організації) або до МТСБУ. 

За шкоду, заподіяну здоров’ю третьої особи внаслідок дорожньо-
транспортної пригоди, страховик (страхова організація) здійснює виплату 
страхового відшкодування в межах страхової суми у разі: 

1. загибелі під час дорожньо-транспортної пригоди або смерті внаслідок 
цієї пригоди спадкоємцю третьої особи — не менше, ніж 36 мінімальних 
заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на день настання 
страхового випадку; 

2. установлення третій особі інвалідності І групи — в розмірі 36 
мінімальних заробітних  плат у місячному розмірі, встановлених законом на 
дату настання страхового випадку; II групи — 18 мінімальних заробітних плат, 
ІІІ групи — 12 мінімальних заробітних плат; у разі визнання неповнолітньої 
(малолітньої) особи дитиною-інвалідом - 18 мінімальних заробітних плат у 
місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку; 

3. Мінімальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) 
за шкоду, пов’язану з лікуванням потерпілого, становить 1/30 розміру 
мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на дату 
настання страхового випадку, за кожний день лікування, підтверджений 
відповідним закладом охорони здоров’я, але не більше 120 днів. 

Страховик не відшкодовує збитків: 
1. у разі заподіяння шкоди життю та здоров’ю власника транспортного 

засобу, винного у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди; 
2. за пошкоджене або знищене будь-яке майно (вантаж), що містилося у 

транспортному засобі страхувальника, винного у скоєнні дорожньо-
транспортної пригоди; 

3. за пошкоджений або знищений транспортний засіб його власникові, 
винному в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди; 

4. за забруднення або пошкодження об’єктів навколишнього природного 
середовища; 

5. за наслідки пожежі, яка виникла поза краєм проїзної частини та на 
прилеглій до неї території; 

6. за пошкодження або знищення антикварних речей, виробів з 
дорогоцінних металів, з коштовного та напівкоштовного каміння, предметів 
релігійного культу, колекцій картин, рукописів, грошових знаків, цінних 
паперів; 

7. якщо дорожньо-транспортна пригода сталася внаслідок навмисних дій 
або грубої необережності третьої особи, визнаних такими в установленому 
порядку; 

8. якщо дорожньо-транспортна пригода сталася внаслідок масових 
безпорядків і групових порушень громадського порядку, військових конфліктів, 
стихійного лиха, вибуху боєприпасів, пожежі транспортного засобу, не 
пов’язаної з цією пригодою. 

МТСБУ відшкодовує шкоду, заподіяну тільки життю і здоров’ю третьої 
особи, у разі: 
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1. коли транспортний засіб, який спричинив дорожньо-транспортну 
пригоду, не встановлений, або коли власник транспортного засобу, який не мав 
договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності, був винний у 
скоєнні дорожньо-транспортної пригоди і загинув; 

2. коли дорожньо-транспортна пригода скоїлась внаслідок угону чи 
викрадення транспортного засобу страхувальника; 

3. надання страхувальником свого транспортного засобу працівникам 
міліції та охорони здоров’я згідно з чинним законодавством; 

4. коли страховик (страхова організація) — член МТСБУ 
неплатоспроможний за своїми зобов’язаннями згідно з договорами 
обов’язкового страхування цивільної відповідальності; 

5. коли дорожньо-транспортна пригода була скоєна інвалідом—
громадянином України, що керував спеціально обладнаним автомобілем для 
перевезення інвалідів. 

МТСБУ забезпечує також відшкодування збитків, коли страховий 
випадок спричинений транспортним засобом, власник якого застрахував 
цивільну відповідальність у державі, з уповноваженою організацією якої 
МТСБУ уклало угоду про взаємне врегулювання питань щодо відшкодування 
збитків. 

Страховик (страхова організація) та МТСБУ мають право в межах, 
визначених чинним законодавством України, вимагати компенсації здійснених 
страхових виплат від страхувальника або особи, що керувала транспортним 
засобом, у разі: 

1. навмисного заподіяння шкоди третій особі; 
2. керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, під 

впливом наркотичних чи токсичних речовин, що знижують швидкість реакції 
та увагу; 

3. відсутності посвідчення на право керування транспортним засобом 
даної категорії; 

4. коли винуватець залишив місце дорожньо-транспортної пригоди, на 
порушення встановлених правил; 

5. коли страховий випадок стався через невідповідність технічного стану 
та обладнання транспортного засобу вимогам діючих Правил дорожнього руху 
України; 

6. коли страхувальник без повноважних причин протягом трьох робочих 
днів не повідомив страховикові про настання страхового випадку, не подав 
йому письмового пояснення про обставини дорожньо-транспортної пригоди 
або у разі потреби не надав свій транспортний засіб для огляду й експертизи; 

7. коли після виплати страхового відшкодування з’ясується, що 
страхувальник або третя особа надали неправдиві відомості, які призвели до 
підвищення суми страхового відшкодування або безпідставної виплати. 

Страхування відповідальності перевізника вантажів. Згідно з 
договором перевезення перевізник зобов’язується перевезти товари з одного 
місця до іншого за відповідну винагороду. Відповідальність перевізника за 
товар, що підлягає перевезенню або тимчасовому зберіганню, визначається 
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рядом факторів, зокрема: 
1. торговельною практикою; 
2. законодавчими актами, що регламентують перевезення; 
3. міжнародними конвенціями. 
Існуюча практика визначення відповідальності вантажоперевізника тісно 

пов’язана зі страхуванням відповідальності перевізника за товари, що 
приймаються до перевезення. Зауважимо, що страхування відповідальності 
перевізника не залежить від того, застрахований вантаж чи ні. Такі поліси 
можуть видаватися різними ринками страхування. Наприклад, традиційно 
відповідальність за вантаж авіаперевізника страхується на ринку 
авіастрахування, а вантаж, що перевозиться повітряним транспортом, як і 
іншими видами транспорту, — за умовами морського полісу на ринку 
страхування вантажів. Головна різниця цих полісів — у страховому покритті, а 
також у тому, чиї інтереси захищає страхування. 

Страхування відповідальності перевізників за вантаж (крім 
авіаперевізників) здійснюється добровільно. 

Страхувальником є транспортне підприємство, яке бере участь у 
вантажоперевезенні (тобто страхувальник може бути формальним 
перевізником). 

Об’єктом страхування є відповідальність вантажоперевізника за втрату, 
загибель або пошкодження вантажу, прийнятого ним до перевезення 
(відповідальність за вантаж). За додаткову страхову премію може бути включений 
ризик настання відповідальності перевізника за шкоду, заподіяну вантажу у 
результаті затримки в доставці. Об’єктом страхування може бути відповідальність 
вантажоперевізника перед третіми особами за шкоду їхньому життю, здоров’ю або 
майну, завдану під час транспортування вантажу (відповідальність перед третіми 
особами), відповідальність за забруднення навколишнього середовища. У цьому разі 
покриття надається на умовах, аналогічних страхуванню відповідальності перед 
третіми особами та за забруднення. 

Ліміт відповідальності. Відповідальність страхової компанії стосовно 
конкретного вантажоперевезення починається з моменту прийняття 
перевізником вантажу для транспортування та закінчується одночасно з 
відповідальністю перевізника після видачі вантажу одержувачу. Ліміт 
відповідальності (страхова сума) установлюється за угодою сторін. Він може 
визначатися за обсягами перевезень та цінністю вантажів, а також залежно від 
максимальних можливих сум претензій, що їх перевізник повинен буде 
виплатити за нормами права та чинною судовою практикою у країнах, де 
здійснюється бізнес перевізника. Як правило, для перевізника, що транспортує 
вантажі в межах країни, необхідні нижчі ліміти відповідальності, ніж у разі 
міжнародних вантажоперевезень. 

Договором можуть бути передбачені: 
1. види вантажів, відповідальність за які не покриватиметься таким 

договором; 
2. географічні ліміти дії страхового захисту, наприклад тільки на 

території області, України, СНД і т. ін.; 
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3. ліміти відповідальності страхової компанії за одним перевезенням або 
одним транспортним засобом; 

4. вимоги із забезпечення безпеки, а також щодо сигнальних та 
охоронних пристроїв, використаних на момент навантаження, розвантаження, 
транспортування та тимчасового зберігання; 

5. умови з прийняття претензій перевізником, строки та процедура 
повідомлення страхової компанії. 

 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Які особливості характерні для страхування відповідальності? 
2. Якою є мета страхування відповідальності? 
3. Що означає ліміт відповідальності страховика? 
4. Чим зумовлюється здійснення страхування цивільної 

відповідальності власників транспортних засобів в обов’язковій 
формі? 

5. Які види договорів укладаються при страхуванні цивільної 
відповідальності власників транспортних засобів? 

6. Визначте роль МТСБУ у страхуванні цивільної 
відповідальності власників транспортних засобів. 

7. У яких випадках відшкодування виплачує МТСБУ? 
8. Які основні причини зумовили створення системи страхування 

“Зелена картка”? 
9. Визначте основні принципи страхування відповідальності 

перевізника вантажів. 
10. В яких випадках можуть виникнути витрати роботодавця на 

компенсацію збитку, заподіяного здоров’ю його працівників? 
11. Визначте основні умови договору страхування відповідальності 

товаровиробників. 
12. Що є страховим випадком у страхуванні професійної 

відповідальності? 
13. Які характерні особливості притаманні договорам страхування 

професійної відповідальності? 
14. З якою метою запроваджується екологічне страхування? 
15. Які дії планується провести в нашій державі для запровадження 

екологічного страхування? 
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Тема 10  Перестрахування і 
співстрахування 

 
10.1 Необхідність та сутність перестрахування, його 

класифікація 
10.2 Особливості операцій перестрахування 
10.3 Види та форми перестрахових операцій 
10.4 Стан та перспективи розвитку перестрахування в Україні 
10.5 Співстрахування та механізм його дії 

 
 

10.1 Необхідність та сутність перестрахування,  
його класифікація 

 

і 
Перестрахування – це страхування одним страховиком 

(цедентом, перестрахувальником) на визначених умовах ризику 
виконання частини своїх обов’язків перед страхувальником у 
іншого страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, 
який має статус страховика або перестраховика, згідно з 
законодавством країни, в якій він зареєстрований. 

Об’єктом перестрахувальних операцій є майнова ситуація в певному 
страховому товаристві, що є цедентом. 

Перестрахування дає змогу страховику мінімізувати вплив таких ризиків, 
пов’язаних із страховою діяльністю: 

• ризик випадкових збитків; 
• ризик змін; 
• ризик помилок. 
Функції перестрахування: 
• надання додаткової фіансової місткості для прийняття прямим 

страховиком ризиків на страхування; 
• вторинний перерозподіл прийнятого на страхування ризику; 
• забезпечення збалансованості результатів діяльності страховика за 

кожний звітний рік; 
• вплив на покращення показників платоспроможності прямого 

страховика. 
Перестрахування класифікується за такими критеріями: 
1) за способом дії – на активне (передача ризиків у перестрахування) та 

пасивне (прийняття ризиків на перестрахування); 
2) за розміщенням ризиків – на вітчизняне і зарубіжне. 
Перестрахування може бути кількісним і якісним. Під першим 

розуміється поділ одного й того самого ризику на частини. 
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Якісним перестрахування є тоді, коли перший страховик передає 
перестраховику ризики, які не підходять для нього за своїм характером. 

Важливе значення при засвоєнні матеріалу має розуміння механізму 
передачі страхового ризику в перестрахування (рис. 10.1). 

 
 

і 
Цедент (перестрахувальник) – страховик, що передає за плату 

частину прийнятого за договором зі страхувальником ризику на 
перестрахування іншому страховикові. 

Цесія – процес передання застрахованого ризику в 
перестрахування. 

Цесіонер – особа, якій передається право власності. У страхуванні 
цесіонер – страхова компанія, що приймає ризик у 
перестрахування. 

Страховик (цедент, перестрахувальник), який уклав з перестраховиком 
договір про перестрахування, лишається відповідальним перед 
страхувальником у повному обсязі згідно з договором страхування. 

Страховик (цедент) зобов'язаний повідомити перестраховика про всі 
зміни свого договору зі страхувальником. При настанні страхового випадку 
перестраховик несе відповідальність згідно з узятими на себе зобов'язаннями з 
перестрахування. 

і Сліп (slip) — страховий документ, що використовується для 
попереднього розміщення ризику та містить дані про цедента, 
стислий опис ризику, страхову суму, умови страхування, ставку 
премії, власне утримання цедента. 

За умовами перестрахувальних договорів перестрахувальник повинен 
надсилати систематично перестраховику перелік ризиків із зазначенням 
частини страхової суми та відповідної страхової премії. Такий перелік в 
перестрахуванні має назву бордеро, яке буває попереднім (первинна 
характеристика ризику) та остаточним (повна характеристика і ставка премій). 

Страхувальник 

Страховик 
Цемент 

Перестрахувальник 

Перестраховик 
Цесіонарій 
Цесіонер 

Ретроцедент 

Ретроцесіонер 

Первинне 
розміщення 

ризику 

Вторинне 
розміщення 

ризику 

Третинне 
розміщення 

ризику 

Страхування 

Цесія 

Перестрахування 

Ретроцесія 

Рис. 10.1. Схема механізму передачі страхового ризику в перестрахуванні 
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Бордеро премій використовується в договорах пропорційного 
перестрахування для представлення страховиком перестраховику інформації за 
квартал про договори страхування, які належать перестрахуванню, страхових 
сумах за ними, страхових преміях отриманих, належній сплаті 
перестрахувальної премії та перестрахувальної комісії, та інші показники. 
Бордеро збитків містить інформацію про договори страхування, за якими 
настали збитки, дата збитку, розміри збитку, частка перестраховика в збитку. 
Конкретна форма бордеро належить узгодженню між страховиком та 
перестраховиком при укладанні договору перестрахування. 

і 
При перестрахуванні великих ризиків на розгляд перестраховику 

попередньо надаються так звані тимчасові бордеро, а потім 
надсилається підсумкове – повне бордеро. Перестрахувальник 
раз на квартал направляє перестраховику перелік висланих 
протягом кварталу бордеро. Такий документ іменується 
рекапітуляцією. 

Передаючи ризики в перестрахування, перестрахувальник має 
право на тантьєму (profit commission) — комісію з отриманого 
прибутку, який перестраховик може мати за результатами 
проходження перестрахувального договору. 

Тантьєма виплачується з суми чистого прибутку, отриманого 
перестрахувальною компанією, і є формою заохочення перестраховиком 
перестрахувальника за надану участь у договорах перестрахування та 
оптимальне ведення справи. 

і Власне утримання цедента в договорах непропорційного 
перестрахування – розмір збитку, який не належить компенсації 
перестраховиком та який залишається на ризику прямого 
страховика. 

В договорах пропорційного перестрахування власне утримання 
страховика визначається або у процентах при квотному перестрахуванні в 
межах встановленого ліміту, або розміром лінії при перестрахуванні на основі 
ексцедента сум. У процесі визначення розміру власного утримання цедента 
необхідно враховувати такі рекомендації: 

• чим вища середня доходність та чим нижча середня збитковість, тим 
вищий може бути рівень утримання, і навпаки; 

• чим більша територіальна розпорошеність об’єктів страхування, тим 
більше може бути визначене власне утримання; 

• чим більша величина витрат на ведення справи, тим менший рівень 
утримання необхідно встановити, для того, щоб перестраховик брав участь у 
покриті зазначених витрат; 

• збалансованість страхового портфеля залежить від правильного вибору 
робітником страхової компанії видів страхування, 

оцінки ним ризику, а також визначення умов страхування, тобто 
вихідною точкою визначення розміру власного утримання є інтуїтивно-
емпіричні моменти, завдяки чому надзвичайну важливу роль відіграє 
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кваліфікація персоналу страхової компанії. 

і Ліміт перестрахування – максимальна сума, в межах якої можуть 
виникнути зобов’язання перестраховика здійснити перестрахову 
виплату (виплати), визначену договором перестрахування. 

Це поняття відповідає поняттю страхової суми в договорах прямого 
страхування. В договорах непропорційного перестрахування ліміт 
перестрахування визначає максимально можливу суму зобов’язань 
перестраховика при настанні збитку за договором прямого страхування у 
зв’язку з одиничним страховим випадком або сукупністю страхових випадків, 
якщо розмір збитку перевищує обумовлений у договорі пріоритет страховика. 
В договорі пропорційного перестрахування на основі ексцедента суми ліміт 
перестрахування відображає перестрахувальну ємність, яка надана страховику 
для перестрахування узгоджених ризиків. 

Відмінності між договором страхування і договором перестрахування 
полягають у такому: 

1) договір страхування, зазвичай, належить до реальних договорів, 
оскільки вони за загальним правилом набувають чинності з моменту оплати 
страхувальником страхової премії або першого страхового внеску, а договір 
перестрахування є переважно консенсуальним, тобто набирає чинності з 
моменту його укладання (акцепту слипу), якщо сторони не передбачили 
іншого; 

2) між даними договорами існують суттєві відмінності в суб’єктивному 
складі їхніх учасників. Так, за договором перестрахування з обох сторін 
виступає страховик, а за договором страхування з однієї сторони – страховик, 
а з іншої – страхувальник; 

3) на відміну від основних договорів страхування, де, як відомо, багато 
різновидів страхових випадків, у договорі перестрахування страховий випадок 
завжди той самий, однаковий; 

4) договірні правовідносини у сфері перестрахування будуються на двох 
принципах: «принципі платності» та «доброї волі». Вказаний «принцип 
платності» належить до однієї зі специфічних особливостей договору 
перестрахування, яка відрізняє його від договору страхування та полягає у 
зобов’язанні перестраховика виплатити страховику (перестрахувальнику) 
страхову суму або страхове відшкодування, пропорційне його частці участі, і 
лише в тому разі, коли перестрахувальник здійснить страхову виплату 
страхувальнику. 

Поряд із цією відмінністю, спільним для договору страхування є принцип 
«доброї волі», який у договорі страхування полягає в тому, що страхувальник 
зобов’язаний інформувати страховика перед укладанням договору страхування 
і в період усього терміну його дії про всі істотні обставини ризику, які 
стосуються об’єкта страхування. При цьому, за умовами укладеного договору 
перестрахування, страховик (перестрахувальник) зобов’язаний надати 
перестраховику повну й достовірну інформацію про ризик. Перестраховик, як 
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свідчить практика, приймає рішення про укладання договору перестрахування і 
виплату страхового відшкодування за цим договором на основі інформації, 
наданої в слип_документі, що направляється перестрахувальником 
перестраховику. 

 
 

10.2 Особливості операцій перестрахування 
 
Ризик невиплати страхового відшкодування або страхової суми, 

прийнятий на себе страховиком за договором страхування, може бути ним 
застрахований цілком або частково в іншого страховика (страховиків) за 
укладеним з останнім договором перестрахування. 

До договору перестрахування застосовуються ті ж правила, які 
підлягають застосуванню відносно страхування підприємницького ризику, 
якщо договором перестрахування не передбачене інше. При цьому страховик за 
договором страхування (основним договором), що уклав договір 
перестрахування, вважається у цьому останньому договорі 
перестрахувальником. При перестрахуванні відповідальним перед 
страхувальником за основним договором страхування за виплату страхового 
відшкодування або страхової суми залишається страховик за цим договором. 
Можливо послідовне укладання двох або кількох договорів перестрахування. 

Перестрахування у страховика-нерезидента здійснюється в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. Перестрахування з погляду його 
сутності є ні чим іншим, як різновидом страхування. Воно визначено наявністю 
договору прямого страхування і засновано на ньому. Без страхування 
перестрахування не існує. 

Особливості перестрахування як страхування страховиків: 
— здійснення діяльності, що запобігає для страхових компаній настанню 

занадто великого збитку, який може істотно вплинути на здійснення компаній 
страхових операцій. Отже, перестрахування є ефективним інструментом 
забезпечення фінансової стійкості страхових компаній; 

— створення можливості перекладання частини відповідальності за 
ризиком на іншого страховика або професійного перестраховика. 

Ці дві ознаки перестрахування — розподіл відповідальності і 
забезпечення фінансової стійкості отримують різні риси і нові особливості, але 
залишаються основними і визначають призначення перестрахування. 

У договорі перестрахування виступають дві сторони: страхове 
товариство, що передає ризик, тобто перестрахувальник, і страхове товариство, 
що приймає на свою відповідальність ризик, тобто перестраховик. 

Оскільки передані ризики придбані перестраховиком, який бере їх під 
власне утримання, ця операція виконується за винагороду. Вона називається 
перестрахувальною комісією, яка утримується перестраховиком із переданої 
перестрахувальникам частки страхової премії за цими ризиками. 

Як правило, за перспективними ризиками перестраховик очікує від 
перестрахувальників участі в їх майбутньому прибутку за даними ризиками 
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(тантьєми) і надання адекватної участі в їх перестрахуванні. 
Прийняття в перестрахування ризиків є рентабельною справою, оскільки 

другий, третій та інший перестрахувальник, крім комісії, а іноді і тантьєми не 
несуть інших витрат з придбання ризиків, які є досить вагомими (утримання 
апарата, помешкання, оплати агентів, брокерів та ін.). Існують страхові 
організації, що спеціалізуються тільки на прийомі до перестрахування різних 
ризиків і навіть не надають прямого страхування. 

Однією з визначальних рис договору перестрахування є принцип 
винагороди. Перестраховик зобов'язаний виплатити цеденту відшкодування 
пропорційно частці участі тоді, коли цедент виплатив належне відшкодування 
застрахованому. 

Принцип доброї волі виражається в тому, що страхувальник зобов'язаний 
інформувати страховика до укладання договору страхування і протягом усього 
терміну його дії про всі істотні обставини ризику, що стосуються об'єктів 
страхування, а також ступеня загрози цим об'єктам стихійних лих. 

 
 

10.3 Види та форми перестрахових операцій 
 
Перестрахові операції у кожному окремому випадку мають свої 

особливості, що дозволяє їх розрізняти за: частками участі перестрахувальників 
у договорі; ставками премії; власним утриманням перестраховика; комісійним 
відрахуванням; свободою участі сторін у прийнятті рішень та ін. 

і Види перестрахування – це поняття відображає технічні 
особливості розрахунку взаємних зобов’язань страховика та 
встановлюють правила визначення відповідної частки ризику, 
яка передана у перестрахування, перестрахувальної премії та 
оплати перестраховиком збитків за договором. 

Розрізняють такі види перестрахування (рис. 10.2): 
1) пропорційне; 
2) непропорційне.  
Пропорційне і непропорційне перестрахування відрізняються способом 

розподілу відповідальності та плати за неї. У першому випадку величина 
відповідальності пропорційна величині перестрахувальної премії, у другому 
випадку таке співвідношення не дотримується. При пропорційному 
перестрахуванні страховик переважно утримує з перестраховиків плату за 
укладання і супровід договору, так звану «комісію», а при непропорційному 
перестрахуванні комісія не застосовується. При непропорційному 
перестрахуванні встановлюється пріоритет першого страховика, і якщо він 
виплатить страхове відшкодування, то лише тоді виплату здійснює другий 
страховик, потім третій і т. і. 

У групі пропорційного перестрахування виділяють такі підвиди договорів 
перестрахування: 
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1) квотний договір. Найпростішим видом договорів є квотний договір, 

який застосовується як у факультативному, так і в облігаторному 
перестрахуванні. Сутність квотного перестрахування полягає в тому, що цедент 
зобов’язаний передати перестраховику визначену частку у всіх ризиках даного 
виду, а перестраховик не має права відмовитися від цього обов’язку. Зазвичай, 
при квотному перестрахуванні цедент передає, а перестраховик приймає від 
нього відповідну частину премії, обумовлену у відсотках. В свою чергу і 
перестраховик виплачує цеденту комісійну винагороду (за ведення справи за 
договором перестрахування та за надання можливості участі в цьому договорі), 
а також тантьєму із свого прибутку.  

Квотний договір має переваги, які більше стосуються компанії-цедента: 
• на власному утриманні страховика лишається така частина 

відповідальності, яка відповідає його фінансовим можливостям; 
• квотний договір не потребує великих витрат з його обслуговування; 
• при автоматичності передання ризиків страховик звільняється від 

зобов’язань передавати інформацію з прийнятих ризиків, що дає певну свободу 
цеденту (у регулюванні збитків, поновленні або анулюванні полісів); 

• результати квотних договорів більш збалансовані й стійкі. 
Основними недоліками договору квотного перестрахування є: 
• недостатній захист від окремих великих збитків; цей тип договору не 

підходить для операцій із страхування промислових підприємств від вогню у 
зв’язку із великою різницею страхових сум; 

• відсутність захисту від кумуляції кількох ризиків у результаті настання 
одного страхового випадку; 

• у прямого страховика немає можливості маневрувати власними 
утриманнями за ризиками, або групами ризиків, він сплачує перестрахувальні 
премії і за ризики, які він міг би залишити собі. 

2) ексцедентний договір. Суть його полягає в тому, що перед складанням 
договору перестрахування цедент ретельно аналізує статистику страхових 
випадків, здійснює актуарні розрахунки та на цій основі визначає розмір 
власної участі у всіх або в частині договорів прямого страхування, а 
відповідальність понад цю власну участь передає перестраховикам. Розмір 
власного утримання цедента є лімітом (або лінією), на основі якого 
обчислюється ексцедент, тобто сума ризику, що перевищує ліміт власного 

Договори перестрахування 

пропорційні непропорційні 

квотні ексцедентні 

квотно-ексцедентні 

договори 
ексцедента 

збитку 

договори 
ексцедента 
збитковості 

Рис. 10.2. Види договорів перестрахування 
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утримання цедента в деяку кількість разів. Кратність перевищення ліміту 
власного утримання обумовлюється в договорі ексцедентного перестрахування. 
Звідси ексцедент обчислюється як сума власного утримання цедента (ліміт), 
помножена на зазначене в договорі число разів, яке забезпечує необхідне та 
узгоджене перестрахування ризику.  

Ексцедентний договір має такі переваги: 
• прямий страховик сплачує перестрахувальну премію тільки за ризиками, 

які він не в змозі залишити собі; 
• за рахунок грошової межі портфель, який входить до складу власного 

утримання прямого страховика, стає безпечнішим; 
• прямий страховик має можливість маневрувати власними утриманнями 

за ризиками і групами ризиків, і таким чином, залишає за собою великі частки 
гарних ризиків, а в поганих ризиках бере участь лише незначною мірою. 

Недолік цього договору полягає в необхідності обробки кожного ризику – 
його вивченні, визначенні відповідної частки в ексцедентному договорі, 
групуванні ризиків тощо. Тому витрати з обслуговування ексцедентних 
договорів значно вищі, ніж з обслуговування квотних договорів. До недоліків 
ексцедентного перестрахування, що стосуються переважно перестраховиків, 
можна віднести потенційно існуючу можливість передавання їм більш 
небезпечних ризиків при диференційованому власному утриманні. Зазвичай, у 
квотних та ексцедентних договорах передбачається тантьєма. 

3) квотно-ексцедентний договір. Використовується, зазвичай, 
новоствореними страховими компаніями, які шукають на початковому етапі 
своєї діяльності шляхи, що ведуть до виключення ризику, неминучому при 
невеликому страховому портфелі, дуже чутливому до кон’юнктурних коливань в 
економіці. Квотна форма необхідна для встановлення брутто-утримання, 
визначений відсоток якого утримується цедентом на власному рахунку як нетто-
утримання, тоді, як різниця перестраховується як квотна частка. Страхові суми, 
які перевищують брутто-утримання, підлягають перестрахуванню як ексцедент, 
що звичайно обмежується до рівня багаторазового брутто-утримання.  

Квотно-ексцедентний договір використовують у тому разі, коли компанія 
розширює свій бізнес у новому для неї виді страхування, тобто цедент не може 
точно обчислити ефект збільшення квотного утримання. 

Переважно, непропорційним перестрахуванням обслуговуються такі 
ризики, які пов’язані з крупними катастрофічними збитками. Непропорційне 
перестрахування у вигляді ексцедента збитку та ексцедента збитковості 
використовується, зокрема, якщо неможливо визначити верхню межу страхової 
відповідальності. Непропорційні перестрахувальні договори зазвичай 
пропонуються професійними перестрахувальниками і нерідко – 
перестрахувальними брокерами, що мають широке поле діяльності. Виділяють 
такі підвиди договорів непропорційного перестрахування: 

1) ексцедент збитку – це перевищення середнього, очікуваного збитку. 
Відомі два його види – при перевищенні пріоритету, встановленого для одного 
ризику та ексцедента кумуляції збитків, який покриває всі збитки за визначеною 
кількістю договорів або ризиків, що є результатом однієї події, яка призвела до 
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перевищення пріоритету. Ексцедент збитку застосовується для захисту від 
кумуляції ризиків, наприклад, при загрозі паводків. У договорах перестрахування 
цивільної відповідальності на базі ексцедента збитку загальноприйняті винятки із 
покриття окремих ризиків, за якими велика ймовірність настання крупних збитків. 
Перестрахування на базі ексцедента збитку застосовується і в різних сферах 
особового страхування – медичному, житті. 

2) ексцедент збитковості, за яким цеденту надається всеосяжне покриття 
від перевищення середньої збитковості у визначеному виді страхування або 
частині страхового портфеля, або по всьому страховому портфелю. 
Перестраховик зобов’язується відшкодувати збитки, які перевищують 
пріоритет, виражений як відсоток від отриманої страховиком річної премії, 
наприклад, 110% премії. При цьому не має значення, чи перевищений пріоритет 
через кумуляцію невеликих збитків або через разові крупні збитки. У кінці року 
сумуються всі збитки та визначається, чи перевищує фактична їх сума 
договірну, чи ні. Якщо сума фактичних збитків вища від пріоритету, 
встановленого перестрахувальником, то перестраховик відшкодовує 
перестрахувальнику здійснені ним виплати понад пріоритет. Метод 
перестрахування на базі ексцедента збитковості застосовується рідко, в 
основному для захисту портфеля однорідних ризиків від кумуляційного ефекту. 

Особливості, які слід враховувати при укладанні договорів ексцедента 
збитковості: 

• повна довіра перестраховика до компанії_цедента, її стратегії в 
проведенні страхування; 

• ця форма покриття призначена для кореляції відхилень частити від 
норми. Отже, обов’язково мають існувати попередні форми перестрахування; 

• пріоритет страховика має бути на такому рівні, щоб компанія-цедент на 
початку дії договору ексцедента збитковості вже несла понаднормативні 
збитки. 

Виділяють два основних види непропорційного покриття: 
• «робочий килим». Тут пріоритет цедента невеликий і дорівнює середній 

сумі відповідальності за одним об’єктом страхування, тому достатньо велика 
кількість окремих збитків може зачепити перестраховиків. «Робочий килим» 
часто використовується для захисту власного утримання; 

• «катастрофічний килим» захищає цедента від збитків, що перевищують 
нормальний рівень, або від сукупності збитків, зумовлених одним страховим 
випадком (землетрусом, ураганом, паводком тощо). Пріоритет страховика, 
зазвичай, достатньо високий і у будь-якому разі вищий від середньої суми 
одного об’єкта. Мета таких покритів – захист від кумуляції збитків, викликаних 
однією подією. 

і 
Форми перестрахування – це поняття характеризує характер 

взаємовідносин між страховиком і перестраховиком та 
відображає наявність взаємних зобов’язань сторін протягом 
усього строку дії договору перестрахування із передачі та 
прийняття ризиків у перестрахування за певним видом 
страхування. 
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Виділяють такі форми перестрахування: 
1) факультативну. Факультативне перестрахування історично з’явилося 

першим на світовому страховому ринку. Сутність його полягає в тому, що 
перша передаюча страхова компанія-цедент не має ніяких довгострокових 
договірних зобов’язань за перестрахуванням ризиків перед перестраховиком. 
Перестраховик також не має ніяких зобов’язань із прийняття ризиків у 
перестрахування перед цедентом. Факультативне перестрахування 
здійснюється на основі укладання самостійного договору перестрахування, 
який повинен містити всі необхідні умови, що визначають домовленості сторін. 

Пропозиція прямого страховика про факультативне перестрахування 
повинна містити суттєву інформацію про ризик, як дозволила б перестраховику 
правильно оцінити ризик. Наведена інформація є офертою, тобто пропозицією 
перестраховику до укладання договору перестрахування. Після того, як 
перестраховик вивчив інформацію, пов’язану із ризиком, він повідомляє 
прямому страховику, яку частку (у відсотках або твердій сумі) він прийме у 
факультативне перестрахування. 

Перестраховик може і відмовитися від запропонованого ризику, а може і 
запропонувати прямому страховику інші умови, ніж ті, що зазначені в оферті, 
на яких він згодний укласти договір факультативного перестрахування. Якщо 
сторони не домовилися про інше, то договір факультативного перестрахування 
вступає в силу з моменту отримання акцепта. Суттєві зміни умов договору 
прямого страхування (наприклад, що стосуються страхової суми, ставки премії, 
переліку застрахованих небезпек) у період його дії є обов’язковими для 
перестраховика лише у разі його згоди на перестрахування. 

З погляду необхідної інформації, факультативне перестрахування має 
багато спільного із прямим страхуванням. У великих професійних 
перестраховиків є відділи факультативного перестрахування, де працюють 
спеціалісти різних галузей, які можуть швидко та компетентно оцінити 
запропоновані ризики. 

При факультативному перестрахуванні завдання перестраховика не 
обмежується розширенням фінансових можливостей прямого страховика із 
прийняття ризиків. Досить часто перестраховик надає допомогу прямому 
страховику при оцінці ризику, при визначенні умов договору страхування та 
заходів щодо запобігання збитку, а також надає консультації по даних питань. 
Нерідко вони здійснюють спільну інспекцію ризику в тому місці, де він 
розташований. 

До факультативного перестрахування страхові компанії вдаються 
досить часто у таких випадках: 

• ризик настільки значний, що виходить за межі (ліміти) діючих 
перестрахувальних договорів; 

• ризик не підпадає під умови чинних договорів; 
• компанія, що передає, вважає за необхідне перестрахувати частину 

відповідальності за власним утриманням. 
Переваги факультативного перестрахування полягають: 
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• у можливості вибору для компанії_цедента якомога сприятливіших 
умов перестрахування (розміщення ризику в кількох перестрахувальних 
компаніях, вибір найкращих пропозицій); 

• у використанні цедентом перестрахування в тих випадках, коли 
відповідальність справді може зашкодити фінансовій стійкості страховика або 
коли він має розширити свою діяльність у сфері несприятливих для нього 
страхувань. 

Недоліки факультативного перестрахування полягають у такому: 
• без згоди перестраховика перестрахувальник не може змінити умови 

страхування; 
• великі витрати з оформлення факультативного перестрахування, 

особливо в разі неодноразової факультативної пропозиції; 
• тривалість оформлення факультативного перестрахування впливає на 

можливість укладання договору або навіть відмови від нього; 
• вивчення кожного ризику і часте проведення перестрахування дає певну 

інформацію конкурентам про андеррайтерську політику компанії-цедента; 
• неможливість автоматичного поновлення факультативного покриття. 
2) облігаторну. Сутність облігаторного (договірного) перестрахування 

полягає в тому, що між учасниками перестрахувальних відносин укладається 
довгостроковий договір перестрахування, відповідно до якого страховик-цедент 
зобов’язаний передавати, а перестраховики зобов’язані приймати всі ті ризики у 
перестрахування (наприклад, усі поліси щодо вогневих ризиків, ризик зі 
страхування устаткування тощо), характер і розмір яких чітко визначені умовами 
договору перестрахування. Договір облігаторного перестрахування передбачає 
як одну з умов передавання у перестрахування лише таких часток ризику, 
страхова сума яких вища від заздалегідь обумовленої власної участі цедента. 

При укладанні договору облігаторного перестрахування сторони повинні 
узгодити, на яких умовах надане перестрахувальне покриття – щодо збитків, які 
виникли протягом строку перестрахування, або щодо збитків, які були прийняті 
на страхування протягом строку перестрахування. Якщо договір укладений на 
умові так званого «року настання збитків», то це означає, що всі збитки, які 
відбулися, але ще не заявлені, так як і заявлені, можуть потягти виникнення 
зобов’язання здійснити перестрахувальну виплату.  

І навпаки, якщо договір перестрахування укладений на умові 
«календарного року», то це означає, що перестрахувальне покриття 
розповсюджується на всі договори страхування, укладені страховиком 
протягом строку дії договору перестрахування, незалежно від фактичної дати 
настання збитку. 

Договори облігаторного перестрахування укладаються, переважно, 
строком на один рік. При цьому сторони облігаторного пропорційного 
договору перестрахування зазвичай обумовлюють, що якщо за три місяці до 
закінчення календарного року дії договору перестрахування сторони не 
направили один одному попереднього повідомлення про припиненння 
договору, то договір буде автоматично продовжений на строк наступного 
календарного року. В договорах непропорційного перестрахування така 

 162 



Тема 10                  Перестрахування і співстрахування 
 

практика не застосовується, і облігаторний договір на новий строк може бути 
продовжений тільки після спеціальної згоди сторін. 

Переваги облігаторного перестрахування полягають у такому: 
• дає змогу збільшити обсяги страхових операцій, збирає більшу частину 

перестрахувальної премії у професійних перестраховиків світу; 
• рівномірному розподілі ризиків (перестраховик упевнений у тому, що 

ризики як більш, так і менш сприятливі, будуть розподілені рівномірно); 
• автоматичності приймання ризиків, що потребує значно менших витрат, 

пов’язаних з обробкою ризиків, скороченні часу на андеррайтинг; 
• можливості розвитку довгострокових відносин між сторонами; 
• гарантії підтримки перестраховика, що надає більшої свободи цеденту 

щодо проведення страхових операцій, розширення бізнесу. 
Недоліком облігаторного перестрахування є те, що коли ризик, який 

підлягає перестрахуванню, не підпадає під умови облігаторного договору або 
страхова сума за ризиком перевищує ліміт відповідальності за договором, тоді 
може виникнути потреба в додатковому договорі факультативного 
перестрахування. 

3) факультативно-облігаторну (або відкритого покриття). При цій формі 
перестрахування страховик має право перестрахувати визначені види ризиків, 
охарактеризовані з максимальною точністю, тоді як перестрахувальник 
зобов’язаний прийняти пропоновані йому ризики (тому договір називається 
факультативно-облігаторним). Цей вид перестрахування істотно відрізняється від 
стандартного факультативного перестрахування тим, що перестрахувальник не 
може відмовитись прийняти ризик. Він також отримує ширший і збалансованіший 
портфель, оскільки не одержує індивідуального ризику від випадку до випадку, а 
тому готовий заплатити більший розмір перестрахувальної комісії. 

Основні системи контролю за фінансовою стійкістю перестраховика: 
• «англійська система», за якої контроль за фінансовою стійкістю 

перестраховика забезпечується за тими самими показниками, що й у прямого 
страховика. При цьому при розрахунку розмірів технічних резервів як базового 
показника використовується чиста страхова премія, що обчислюється за 
вирахуванням премії, переданої в перестрахування; 

• «німецька система», за якої спеціальний контроль за фінансовою 
стійкістю перестраховика не проводиться. Фінансовий контроль зосереджений 
на забезпеченні платоспроможності прямого страховика. При визначенні 
розмірів технічних резервів також використовується показник чистої страхової 
премії, однак до функцій страхового нагляду входить контроль за тим, 
наскільки перестраховик фінансово стійкий та готовий виконувати свої 
зобов’язання, а також контроль за умовами перестрахування. Страховий нагляд 
має повноваження заміни, при необхідності, прямого страховика; 

• «французька система» передбачає зосередження фінансового контролю 
винятково на забезпеченні платоспроможності прямого страховика. При 
визначенні страхових резервів використовується показник брутто_премії за 
вирахуванням витрат на ведення справи, в тому числі й тієї її частини, яка 
передається у перестрахування. 
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10.4 Стан та перспективи розвитку перестрахування в Україні 
 
В Україні ринок перестрахування знаходиться на початковій стадії 

розвитку. Це обумовлено слабкою капіталізацією страхового ринку, 
відсутністю надійних інвестиційних інструментів, недосконалісню нормативно-
правового поля для діяльності перестраховиків. 

В цілому чинники розвитку ринку перестрахування можна поділити на 
внутрішні та зовнішні. Серед внитрішніх можна виокремити: 

– законодавчі вимоги передавати в перестрахування ризики, що 
перебільшують 10 % ємності компанії; 

– встановлення вимог щодо зовнішнього перестрахування та діяльності 
брокерів на користь страховиків (перестраховиків) нерезидентів; 

– впровадження податкових преференцій з урахуванням специфіки 
операцій перестрахування; 

– збільшення обсягів страхування, що автоматично забезпечує зростання 
кількості страховиків, які надають послуги як страхування, так і 
перестрахування; 

– монополізація ринку перестрахування та демпінгування; 
– нестача кваліфікованих кадрів; 
– вплив власників компаній на політику перестрахування - “обмін” 

ризиками як інструмент формування додаткових доходів; 
– низька капіталізація ринку при відсутності ефективних інвестиційних 

інструментів; 
– залежність від внитрішніх системних ризиків. 
Серед зовнішніх чинників, що впливають на розвиток перестрахування, 

виокремлюють: 
– великі ємності світових перестраховиків та їх високий рейтинг; 
– використання можливостей материнських компаній для прийняття 

ризиків у перестрахуванні; 
– використання різноманіття фінансових інструментів, що зміцнює 

фінансові потужності перестраховиків; 
– створення офшорних перестраховиків; 
– вразливість від світових фінансових криз. 
До характерних особливостей вітчизняного перестрахового ринку можна 

віднести: 
– невеликі обсяги власних коштів і, відповідно, незначні перестрахувальні 

місткості. (звідси виникає неможливість прийняття на власне утримання 
значних обсягів відповідальності); 

– універсальний характер вхідного портфеля і слабка спеціалізація за 
видами страхування; 

– існування фронтуючих компаній, (по суті, вони виконують функції 
агентів, передаючи у перестрахування до 90 % і більше премії, безумовно, такі 
операції важко назвати перестрахуванням); 

– приймання ризиків переважно від страхових компаній із Росії та країн 
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СНД. 
Тенденції розвитку процесу формування ринку перестрахових послуг в 

Україні: 
• спостерігається збільшення місткості перестрахового поля України за 

рахунок відносного зростання майнових видів страхування; 
• внаслідок очікуваних законодавчих змін та підвищення професійного 

рівня страховиків скорочується кількість перестрахувань прямих страховиків 
один в одного. Існує тенденція звернення до професійних перестраховиків; 

• простежується збільшення кількості непропорційних перестрахувань 
ризиків і страхових портфелів; 

• страхові суми зростають випереджаючими темпами порівняно з 
власними капіталами перестрахових товариств. 

В результаті реалізації даних заходів буде відбуватись поступова 
цілеспрямована інтеграція вітчизняного перестрахового ринку в міжнародний 
простір. В той же час, у випадку недостатнього вирішення проблем, пов’язаних 
з місткістю українського ринку перестрахування, його інфраструктурою та 
правовим регулюванням діяльності страхових і перестрахових відносин, 
операції перестрахування залишаться інструментом оптимізації страхової 
діяльності та легалізації доходів отриманих кримінальним шляхом. 

 
 

10.5 Співстрахування та механізм його дії  
 
Співстрахування – є нескладною операцією і тому історично воно 

виникло раніше від перестрахування. Це страхування об’єкта за одним 
договором страхування та за згодою страхувальника кількома страховиками. 
Співстрахування не є формою перестрахування, проте воно разом із 
перестрахуванням є методом перерозподілу страхових ризиків. Поступившись 
позицією лідера з появою перестрахування, співстрахування однак не менш 
достатньо розповсюджене за кордоном, наприклад, на англійському страховому 
ринку, а всередині нього – у корпорації «Ллойд». Страхування дуже дорогих 
морських суден та інших об’єктів у «Ллойді» практично завжди розподіляється 
між його численними синдикатами. 

Один і той самий об’єкт страхування може бути застрахований за одним 
договором страхування і, за згодою страхувальника, кількома страховиками. 

і Співстрахування — страхування, при якому два та більше 
страховиків беруть участь визначеними частками у страхуванні 
одного й того самого ризику, видаючи спільні чи окремі поліси, 
кожний на страхову суму у своїй частці. 
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При цьому договір має містити умови, що визначають права і обов’язки 
кожного страховика. Договором передбачається єдиний тариф для усіх 
співстраховиків. Кожен із них бере на свою відповідальність частину страхової 
суми, отримує відповідну їй частку страхової премії і в такій же частці 
виплачує страхове відшкодування. Кожен із учасників співстрахувальної 
операції несе відповідальність перед страхувальником і безпосередньо йому 
виплачує страхове відшкодування. 

Перевагою співстрахування є його простота, яка не вимагає здійснення 
складних розрахунків, недоліком – одночасна робота страхувальника з кількома 
страховиками, а також необхідність страховиків узгоджувати свої дії, особливо 
при укладанні договору страхування. 

 

 

Питання для самоперевірки: 
1. Які причини появи та основні економічні ознаки 

перестрахування? 
2. Для чого застосовується співстрахування і перестрахування? 

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

3. У чому полягає економічна сутність перестрахування? 
4. Визначте основні цілі перестрахування. 
5. Чому перестрахування називають вторинним перерозподілом 

ризику? 
6. Охарактеризуйте механізм передачі страхового ризику в 

перестрахування. 
7. Які функції виконує перестрахування? 
8. На яких основних принципах базується перестрахування? У 

чому полягає різниця між співстрахуванням і 
перестрахуванням? 

9. Як класифікуються перестрахувальні відносини? Що таке 
форма, вид і підвид перестрахування? 

10. Чим непропорційне перестрахування відрізняється від 
пропорційного? 

11. Як розподіляються зобов’язання страховика та перестраховика 
при пропорційному перестрахуванні? 

12. Які види непропорційного перестрахування застосовуються в 
практиці перестрахування? У чому полягають особливості їх 
застосування? 

13. Дайте порівняльну характеристику факультативного і 
облігаторного методів перестрахування. 

14. Охарактеризуйте основні форми й особливості договорів 
пропорційного перестрахування. 
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15. Якими є особливості договорів непропорційного 
перестрахування? 

16. Зазначте особливості договорів ексцедента збитковості. 
17. Які типи захисту існують у договорах ексцедента збитку? 
18. Хто є учасниками співстрахування? 
19. Які договірні відносини існують між співстраховиком і 

страхувальником? 
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11.1 Основні принципи організації фінансів страховика 
 
Фінанси страховика забезпечують його діяльність при здійсненні 

страхування. Страховик формує та використовує кошти страхових резервів, 
покриває збиток страхувальника та фінансує власні витрати при організації 
страхової справи. 

і Фінанси страховика — засоби, які забезпечують його діяльність з 
надання страхового захисту та дозволяють відшкодовувати 
страхувальнику нанесену йому шкоду (збиток). 

Головні складники фінансів страховика враховують активи та пасиви 
страхової компанії. 

Активи страхової компанії. 

і 
Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з 

метою використання їх у процесі виробництва або постачання 
товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або 
для здійснення адміністративних і соціально-культурних 
функцій, очікуваний термін корисного використання 
(експлуатації) яких більше одного року (або операційного 
циклу, якщо він довший за рік). 

Основні засоби можуть набуватися страховими організаціями: 
— у результаті капітальних вкладень; 
— унаслідок безоплатної передачі; 
— як внесок до статутного фонду страхової організації; 
— шляхом оренди. 

і Фінансові інвестиції — активи, що перебувають у розпорядженні 
підприємства з метою збільшення прибутку (процентів, 
дивідендів та ін.), збільшення вартості капіталу чи інших вигод 
інвестора. 
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Фінансові інвестиції страховика поділяються на довгострокові та поточні 
фінансові інвестиції. Довгострокові інвестиції страховика можуть 
відображатися у нерухомості, правах участі, вкладення в інвестиційні проекти з 
терміном реалізації три та більше років, цінні папери, розраховані на термін 
більше 12 місяців, та ін. Поточні фінансові інвестиції — банківські депозитні 
вклади, а також цінні папери та облігації з періодом виплати (погашення) від 3 
до 12 місяців. Вони класифікуються як обігові засоби. 

і Дебіторська заборгованість — сума заборгованості дебіторів 
підприємству на відповідну дату. 

Дебітори — юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих 
подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх 
еквівалентів або інших активів. 

У страховика може виникнути дебіторська заборгованість за 
розрахунками зі страхувальниками. 

і 
Нематеріальний актив — немонетарний актив, який не має 

матеріальної форми та може бути ідентифікований та 
утримується підприємством з метою використання впродовж 
періоду більше одного року (чи одного операційного циклу, 
якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в 
адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам. 

Для страхових організацій це можуть бути права використання чи 
володіння землею, нерухомістю, ноу-хау та ін. Грошові кошти та їх еквіваленти 
в національній та в іноземній валюті знаходяться у касі страховика та на 
рахунках у банках. 

Пасиви страхової компанії 
Власний капітал страхових організацій може складатися з статутного 

капіталу, додаткового капіталу, резервного капіталу та суми нерозподіленого 
прибутку. Статутний капітал створюється за рахунок сукупності вкладень 
забезпечення його діяльності, що передбачено установчими документами 
(статутом).  

Додатковий капітал створюється у процесі діяльності страховика за 
рахунок дооцінки активів, вартості безкоштовного надходження майна від 
юридичних та фізичних осіб та інших джерел. 

Резервний капітал створюється за рахунок прибутку страхової компанії з 
метою усунення можливих у майбутньому тимчасових ускладнень та 
забезпечення достатнього рівня платоспроможності. 

і Нерозподілений прибуток — сума чистого прибутку, що 
залишається в господарчому обігу підприємства після сплати до 
бюджету та у позабюджетні фонди податків та інших 
обов'язкових платежів і розподілення відповідної суми прибутку 
між власниками (учасниками) підприємства. 

Додатковий, резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку 
створюють гарантійний фонд страховика. 
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і Кредиторська заборгованість — сума заборгованості 
постачальникам та підрядчикам за отримані матеріальні цінності 
та надані послуги. 

У страховика може виникнути кредиторська заборгованість за 
розрахунками зі страхувальниками та перестраховиками. 

На рис. 11.1 зображено схему фінансового механізму страхової компанії. 
Фінансовий механізм страхової компанії умовно може бути поділений 

на вісім етапів.  
На першому етапі відображається надходження страхових премій до 

страховика як безпосередньо від страхувальника, так і через прямих страхових 
посередників та перестрахувальників. Страховик за отримані страхові премії 
виплачує винагороду у вигляді комісії прямим страховим посередникам та 
здійснює тантьєму (комісію з прибутку) перестрахувальникам.  

На другому етапі відбувається перестрахування, яке здійснює страхова 
компанія, передаючи частину страхової відповідальності та страхових премій 
перестраховику. Страхові премії від утриманої страховиком на себе 
відповідальності оподатковуються за ставкою три відсотки. Зворотній зв'язок 
відображається у здійсненні страхових виплат, якщо має місце страховий 
випадок, та тантьємі.  

На третьому етапі, згідно з схемою, страховик формує технічні резерви 
зі страхових премій. З технічних резервів утворюються два види резервів: 
резерви збитків та резерви незароблених премій.  

На четвертому етапі відображено страхові відшкодування, які 
вираховуються з резервів збитків.  

На п'ятому етапі здійснюється розміщення сформованих резервів 
незароблених премій. 

На шостому етапі з суми нерозподіленого прибутку формуються вільні 
резерви, які розміщуються з урахуванням прибутковості.  

Сьомий етап - прибуток, який страховик отримує від розміщення вільних 
резервів та від розміщення резервів незароблених премій, після оподаткування 
за ставкою тридцять відсотків, становить нерозподілений прибуток страхової 
компанії.  

Восьмий етап відображає розміщення резервів незароблених премій в 
активи та пасиви страхової компанії. Принципи розміщення коштів страховика 
представлено в табл. 11.1. 
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Таблиця 11.1 - Зміст принципів розміщення коштів страховика 
Принцип Зміст принципу 

Безпечність 

Передбачається максимально можлива надійність розміщення 
активів, мінімізація інвестиційного ризику страховиказа рахунок 
вкладень в державні цінні папери та в облігації, акції великих 
компаній з позитивною їх оцінкою та високим рейтингом 

Прибутковість 

Активи повинні розмінуватись з урахуванням фінансової ситуації 
на ринку капіталів, приносити постійний та достатньо високий 
дохід; інвестиційний прибуток в страховій діяльності відіграє 
особливу роль - при наявності збитку за страховими операціям і 
забезпечує виконання зобов'язань страховика за договорами, між 
тим не є домінуючим принципом при розробці портфельної 
стратегії страхової компанії 

Ліквідність 

Структура розміщення активів повинна бути такою, шрб у будь-
який час швидко та без втрат можна було їх обернути у грошові 
кошти. Безперечно, шр абсолютну ліквідність мають тільки 
готівкові кошти, проте вони не приносять дохід без відповідних 
вкладень. Страховик повинен сформувати достатньо стійкий 
портфель з вирівняними ризиками та з жорсткими вимогами ордо 
його ліквідності 

 
Розрізняють фінансовий та інвестиційний потенціали страхової компанії. 

і Фінансовий потенціал страхової компанії – це фінансові 
ресурси страхової компанії, які перебувають у господарському 
обігу. Структура фінансового потенціалу страховика наведена 
на рис. 11.2. 

 

і Інвестиційний потенціал страхової компанії – це сукупність 
грошових коштів, які є тимчасово та відносно вільними від 
зобов’язань і використовуються з метою отримання 
інвестиційного доходу. 

Інвестиційний потенціал характеризується як величина не постійна, а 

Статутний 
капітал 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіле-
ний прибуток 

Цільові надходження 
і фінансування 

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТРАХОВИКА 

ВЛАСНІ КОШТИ 

ЗАЛУЧЕНІ КОШТИ 

Страхові 
резерви 

Кредити Кредиторська заборгованість, у тому числі за 
операціями страхування та перестрахування 

Рис. 11.2. Структура фінансового потенціалу страхової компанії 
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мінлива на яку впливає ряд факторів, а саме: обсяг страхових премій та обсяг 
власних коштів страхової компанії; структура страхового портфеля; строки 
договорів страхування; особливості державного регулювання формування 
страхових резервів. 

 
 

11.2 Доходи страховика 
 
Головною особливістю діяльності страхової компанії є те, що на відміну 

від сфери виробництва, де товаровиробник спочатку здійснює витрати на 
випуск продукції, а потім уже компенсує їх за рахунок виручки від реалізації, 
страховик спочатку акумулює кошти, що надходять від страхувальника, 
створюючи необхідний страховий фонд, а лише після цього несе витрати, 
пов’язані з компенсацією збитків за укладеними страховими угодами. 

Така своєрідна «плата наперед» дозволяє страховикові накопичувати 
значні фінансові ресурси і виконувати активну роль на ринку капіталу, оскільки 
акумульовані кошти потребують ефективного управління. 

Двоїстий характер діяльності страховика (одночасне здійснення страхової 
та інвестиційної діяльності) зумовлює специфіку його доходів. 

Доходи страховика можна поділити на три великі групи (рис. 11.3): 
• доходи від основної, тобто страхової діяльності (всі надходження на 

користь страховика, пов’язані з проведенням страхування і перестрахування); 
• доходи від інвестиційної та фінансової діяльності, тобто пов’язані з 

інвестуванням і розміщенням тимчасово вільних коштів (як власних, так і 
коштів страхових резервів); 

• інші доходи, тобто ті, які не належать ні до страхових, ні до 
інвестиційних доходів, але часом з’являються у страховика у процесі його 
звичайної господарської діяльності і надзвичайних подій.  

Доходи від страхової діяльності є, так би мовити, первинними доходами 
страхової компанії. Саме на залучення цих доходів розраховує страховик, 
з’являючись на страховому ринку і пропонуючи страхові послуги за певну 
плату. Формуються за рахунок страхової премії, в основу якої покладено тариф-
брутто. При цьому обсяг премій забезпечує формування страхового фонду, а 
структура страхового тарифу – напрямки використання надходжень. Основним 
джерелом є зароблені страхові премії. Тобто кошти страховика є 
«заробленими» після закінчення договору страхування, якщо за період дії цього 
договору не відбуваються страхові випадки. Розмір зароблених страхових 
премій залежить від суми страхових платежів та зміни залишків резервів 
незароблених премій: 

кпоч. РНПРНПДСПЗП −+=  
де ЗП – зароблені страхові премії; 
ДСП – надходження страхових платежів за вирахуванням платежів, 

сплачених перестраховикам у певному періоді; 
РНПпоч. – резерв незароблених премій на початок звітного періоду; 
РНПк. – резерв незароблених премій на кінець звітного періоду. 

 173 



Журавльова Т.О., Дем’янчук М.А.  Страхування 
 

 
 
Платою за страхування є страхова премія, яку страхувальник 

зобов’язаний внести страховикові згідно з договором страхування. Тільки після 
сплати страхувальником страхової премії (або першого платежу страхової 
премії, коли вона сплачується в кілька строків) договір страхування набирає 
чинності, якщо інше не передбачено угодою сторін. Своєчасне внесення 
страхових премій — один з найважливіших обов’язків страхувальника щодо 
страховика. Саме надходження страхової премії приводить у дію механізм 
страхового захисту.  

Страхувальники мають право сплачувати страхові премії як готівкою, так 
і безготівковим шляхом. Страхові премії на території нашої країни сплачуються 
лише валютою України за винятком тих випадків, коли страхувальником є 
нерезидент. Він може сплачувати премію як валютою України, так і іноземною 
вільно конвертованою валютою. 

Крім цих доходів, страховик має доходи від інвестиційної та фінансової 
діяльності (доходи від інвестування і розміщення тимчасово вільних власних 
коштів і тимчасово вільних коштів страхових резервів). Ці доходи є похідними 
від первинних доходів страховика (страхових премій). Збираючи страхові 

ДОХОДИ СТРАХОВИКА 

Доходи від 
страхової діяльності 

Доходи від  
інвестиційної діяльності 

Доходи від іншої 
операційної діяльності 

- страхові премії за 
договорами 
страхування та 
перестрахування, 

- комісійні 
винагороди, 

- частка від 
страхових сум та 
страхових 
відшкодувань, 
сплачені 
перестраховиками, 

- повернені суми із 
централізованих 
страхових фондів, 
повернені суми 
технічних резервів, 
інших, ніж резерв 
незароблених 
премій. 

- відсотки, що їх нараховує банк на суми 
залишку коштів на розрахунковому 
рахунку; 

- відсотки від розміщення коштів на 
депозитних вкладах у банку; 

- відсотки за облігаціями; 
- дивіденди за акціями; 
- участь у прибутку перестраховиків 

(зважаючи на наявні права вимоги, 
пов’язані з формуванням технічних 
резервів); 

- участь у прибутку юридичних осіб, у 
складі засновників яких перебуває 
страхова компанія, тобто доходи від 
реалізації корпоративних прав; 

- відсотки, сплачені страховикові за 
надання довгострокових інвестиційних 
кредитів, включаючи довгострокове 
кредитування житлового будівництва 
(законодавство дозволяє 
використовувати із зазначеною метою 
кошти резервів зі страхування життя). 

- доходи від здачі 
майна в оренду, 

- доходи від 
перерахунку 
страхових виплат, 

- доходи 
безповоротної 
фінансової допомоги, 

- результат індексації 
основних засобів, 

- доходи від реалізації 
прав регресії, 

- надання 
консультацій, 

- штрафи, 
- пеня. 

Рис. 11.3 – Структура доходів страховика 
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премії, нагромаджуючи доходи від страхової діяльності, страховик має змогу 
протягом певного періоду розпоряджатися коштами, отриманими від 
страхувальників, інвестувати їх у різноманітні сфери. 

Свобода дії страховика у сфері інвестиційної та фінансової діяльності 
безпосередньо пов’язана з джерелом походження коштів, що використовуються 
для інвестування. Страховик має в розпорядженні дві групи коштів: 

по-перше — власні кошти у вигляді статутного фонду (капіталу), 
спеціальних і резервних (за винятком страхових) фондів, вільних резервів, 
нерозподіленого прибутку; 

по-друге, залучені кошти у вигляді страхових резервів. 
Інвестування коштів, що належать до першої групи, законодавчо не 

регламентується і здійснюється страховиком на власний розсуд. Виняток 
становить статутний фонд. Так, Закон України «Про страхування» вимагає 
формування статутного фонду новоствореного страховика або збільшення 
статутного фонду вже діючого страховика за рахунок внесків виключно у 
грошовій формі. Єдиним винятком з цього правила є внески до статутного 
фонду страховика у вигляді цінних паперів, що випускаються державою. Закон 
допускає такі внески у межах 25 % загального розміру статутного фонду. Таким 
чином, ідеться про непряме спонукання вкладати до 25 % статутного фонду 
саме в цінні папери, що випускаються державою. Обмеження загального 
розміру внесків страховика до статутних фондів інших страховиків України (не 
більш як 30 % його власного статутного фонду, у тому числі внесок до 
статутного фонду окремого страховика — не більш як 10 %) означає 
регулювання фінансових вкладень у корпоративні права. Заборона формувати 
статутний фонд нематеріальними активами виключає можливості вкладання 
його коштів у ці види активів. 

Інвестування коштів страхових резервів жорстко регламентується. Тим 
самим регламентуються можливості отримання певних видів доходів. 
Регламентування пов’язане з тим, що ці кошти не є власністю страховика, тому 
розпоряджатись ними він повинен особливо обережно. Обсяг цих коштів 
відповідає обсягу страхових зобов’язань компанії. Щоб у будь-який момент 
мати змогу виконати свої зобов’язання перед страхувальниками, страховик 
повинен тримати кошти страхових резервів у диверсифікованих, прибуткових, 
надійних активах, які характеризуються достатньо високим рівнем ліквідності. 

Третя група доходів страховика — інші операційні доходи від звичайної 
діяльності та надзвичайних подій. Такі доходи не мають якихось 
особливостей, пов’язаних зі специфікою страхування. Вони такі самі, як 
аналогічні доходи інших суб’єктів підприємницької діяльності. Іншими 
доходами страховика є, наприклад, доходи від здавання майна в оренду 
(оперативний або фінансовий лізинг); доходи у вигляді позитивного результату 
перерахунку іноземної валюти порівняно з її балансовою вартістю на кінець 
звітного періоду; доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги та 
безоплатно наданих товарів (послуг); доходи від індексації та передання 
(продажу, обліку та інших видів відчуження) основних фондів і нематеріальних 
активів; доходи від врегулювання безнадійної заборгованості; доходи від 
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реалізації прав регресної вимоги страховика до страхувальника або іншої 
особи, відповідальної за заподіяний збиток; доходи від надання 
консультаційних послуг; штрафи, пені, інші доходи. 

Перелічені доходи, зрозуміло, не відіграють такої значної ролі, як доходи 
від страхової та інвестиційної діяльності. Проте доходи, наприклад, від 
реалізованих прав регресної вимоги страховика до страхувальника або іншої 
особи, відповідальної за заподіяний збиток, часом можуть бути досить 
вагомими і становити значні суми. Значними можуть також бути доходи від 
операцій лізингу (оренди), якщо в структурі активів страхової компанії значне 
місце посідають активи, здатні приносити такі доходи. 

 
 

11.3 Витрати страхової компанії 
 
Витрати страхової компанії, так само, як і доходи, пов’язані із двоїстим 

характером її діяльності. Виокремлюють витрати на проведення страхових 
операцій (саме вони формують собівартість страхової послуги) і витрати на 
проведення інших операцій (витрати, що супроводжують одержання доходів 
від інвестиційної та фінансової діяльності, а також інших його доходів від 
звичайної діяльності та надзвичайних операцій). 

Понад 90 % загальної суми витрат страхової компанії припадає, 
безперечно, на «страхові» витрати. Ці витрати дуже неоднорідні. Усю їх 
сукупність можна за економічним змістом поділити на три великі групи: 

• виплати страхових сум та страхових відшкодувань за договорами 
страхування й перестрахування; 

• витрати на обслуговування процесу страхування і перестрахування; 
• витрати на утримання страхової компанії. 
Дві останні групи витрат можна об’єднати поняттям «витрати на ведення 

справи». 
Найвагоміша стаття витрат страховика — виплати страхових сум та 

страхових відшкодувань. 
Виплати страхових відшкодувань і страхових сум — це ті витрати, які, 

відповідно до структури тарифної ставки, забезпечуються страховими нетто-
преміями. Виплату страховик здійснює згідно з договором страхування або 
керуючись законодавством на підставі заяви страхувальника (його 
правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) і 
страхового акта (аварійного сертифіката), що складається страховиком або 
уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, яку визначає сам 
страховик.  

Зазначена група витрат залежить від багатьох факторів, серед яких 
виділяються ймовірність настання страхового випадку, розмір страхового 
збитку, обсяг страхової відповідальності.  

Наступна група витрат страховика — витрати на обслуговування 
процесу страхування і перестраховування. У практиці західних страхових 
компаній ці витрати поділяють на аквізиційні, інкасаційні, ліквідаційні. 
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і 

Організаційні витрати – витрати, що пов’язані із організацією, 
створенням страхової компанії, відносяться до фінансових 
ресурсів страховика, є інвестиціями. 

Аквізиційні витрати — це витрати, пов’язані із залученням 
нових страхувальників, укладанням нових договорів 
страхування. Вони можуть включати оплату послуг із розробки 
умов, правил страхування та проведення актуарних розрахунків; 
комісійну винагороду страховим посередникам (брокерам, 
агентам) за укладання й обслуговування договорів страхування; 
відшкодування страховим агентам витрат на службові поїздки, 
пов’язані з виконанням їхніх обов’язків; оплату послуг 
спеціалістів, які оцінюють прийняті на страхування ризики; 
витрати на виготовлення бланків страхової документації; 
витрати на рекламу і т. ін. 

Інкасаційні витрати — це витрати, пов’язані з обслуговуванням 
готівкового обігу страхових премій: на оплату праці службовців 
компанії, які забезпечують отримання страхових премій у 
готівковій формі; витрати на виготовлення бланків квитанцій і 
відомостей щодо прийому страхових премій; на оплату 
банківських послуг, пов’язаних з інкасацією страхових премій. 

Ліквідаційні витрати — це витрати, пов’язані з урегулюванням 
збитків. Вони включають оплату послуг спеціалістів зі 
з’ясування причин і визначення розміру збитків, завданих 
об’єктам страхування; витрати на нагромадження відповідної 
інформації; оплату банківських послуг, пов’язаних зі 
здійсненням виплат страхового відшкодування; витрати на 
проїзд аварійного комісара та експертів до місця страхової події 
і назад; судові витрати; поштово-телеграфні витрати з даного 
страхового випадку; відрахування в резерв збитків тощо. 

Управлінські витрати – витрати поділяються на загальні витрати 
управління та витрати щодо управління майном. Ці витрати 
пропорційні зібраним страховим внескам. При оцінці 
рентабельності діяльності страхової компанії головне значення 
мають управлінські витрати. 

Зазначені витрати разом із страховими виплатами — це специфічні 
витрати. Саме вони відрізняють витрати страховика від витрат інших суб’єктів 
господарювання. 

Остання група витрат — витрати на утримання страхової компанії — 
це такі самі адміністративно-управлінські витрати, які має будь-який 
господарюючий суб’єкт. Вони включають заробітну плату персоналу компанії 
(основну і додаткову) з нарахуваннями, плату за оренду приміщення, оплату 
комунальних послуг, послуг зв’язку; витрати на придбання канцелярських і 
господарських товарів, рекламу, відрядження, утримання й обслуговування 
автотранспорту, амортизаційні відрахування та інші витрати, які, згідно з 
чинним законодавством, відносять до складу операційних витрат страховика. 

При цьому норматив витрат на ведення страхової справи не повинен 
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перевищувати: 
• з обов’язкового державного страхування — 6 % розміру тарифу; 
• з обов’язкового особистого страхування — 15 % розміру тарифу; 
• з обов’язкового страхування майна та відповідальності — 20 % розміру 

тарифу. 
 
 

11.4 Прибуток страховика 
 

і 
Прибуток страхової компанії являє собою фінансовий результат 

її діяльності за певний звітний період (квартал, півріччя, дев’ять 
місяців, рік). 

Фінансовий результат — це вартісна оцінка підсумків 
господарювання страховика. Він визначається як різниця між 
доходами і витратами. Фінансовий результат, як правило, має 
додатний характер, тобто набуває форми прибутку, хоча іноді 
можуть бути й збитки. 

Оскільки страхова компанія проводить не лише основну (страхову), а ще 
й інвестиційну та фінансову діяльність, прибуток страховика також є підсумком 
фінансових результатів усіх перелічених видів діяльності. 

Прибуток страховика складається з: 
1) прибутку від страхової діяльності – різниця між сумою зароблених 

страхових премій і собівартістю наданих страхових послуг; 
2) прибутку від нестрахової діяльності – різниця між сумою зароблених 

страхових премій і собівартістю наданих страхових послуг. Включає: 
2.1. прибуток від інвестиційної та фінансової діяльності; 
2.2. прибуток від іншої звичайної операційної діяльності та надзвичайних 

операцій. 
Етапи визначення прибутку від страхової діяльності з ризикованого 

страхування: 
1. Розрахування резерву незароблених премій. Оскільки договори можуть 

мати різні терміни дії, процедура визначення цього переходу передбачає 
умовний строк дії будь-якого договору страхування 1 рік. Кожний день дії 
договору страхування, якщо немає страхового випадку за цим договором, 
зменшує резерв незаробленої і збільшує резерв заробленої премії за цим 
договором. 

2. Визначення розміру заробленої премії. Зароблена страхова премія 
розраховується збільшенням суми отриманої премії на початок звітного періоду 
на суму незаробленої страхової премії на кінець цього періоду. При цьому до 
суми отриманої премії не включаються платежі, сплачені у цьому періоді 
перестрахувальникам. Резерви незароблених премій на початок періоду 
зменшуються на частку перестраховиків в них, а на кінець періоду – 
збільшуються на частку перестраховиків, відповідно до формули: 

ЗП = (РНПпоч. – ЧПпоч.) + (СП – ПП) – (РНПк. – ЧПк.), 
де ЗП — зароблена страхова премія на звітну дату; 
РНПпоч. — резерв незароблених премій на початок звітного періоду; 
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СП — сума страхових премій, що надійшли у звітному періоді; 
ПП — сума страхових премій, яка передана перестраховикам; 
РНПк. — резерв незаробленої премії на кінець звітного періоду; 
ЧПпоч. — частка перестраховика у резерві незароблених премій на 

початок звітного періоду; 
ЧПк. — частка перестраховика у резерві незароблених премій на кінець 

звітного періоду. 
3. Розрахування загальної суми доходів від страхової діяльності. 

ДСД = ЗП + КП + ВП + ПТР, 
де КП — комісійні винагороди за перестрахування; 
ВП – частки страхових виплат, сплачені перестраховиками; 
ПТР – повернуті суми з технічних резервів, інших ніж РНП. 
4. Визначення загальної суми витрат страховика. 

ВСД = ВСВ + ВЦР + ВС + ВТР, 
де ВСВ — витрати страховика на страхові операції, що відносяться на 
собівартість; 
ВЦР – відрахування в централізовані страхові резервні фонди; 
ВС – суми страхових виплат і страхових відшкодувань, здійснені 
страховиком; 
ВТР – відрахування в технічні резерви, інших ніж резерв незароблених 
премій. 
5. Розрахування результату (прибутку або збитку) від страхової 

діяльності. 
ПСД = ДСД – ВСД. 

Етапи визначення прибутку від страхової діяльності із страхування 
життя: 

1. Розрахування чистого доходу від надання страхових послуг. 
ДСД = СПС – ВС – ВРСЖ, 

де СПС – сума премій, отриманих страховиком у звітному періоді; 
ВС – суми страхових виплат, здійснені страховиком; 
ВРСЖ – відрахування в страхові резерви із страхування життя. 
2. Визначення валового результату від страхової діяльності. Валовий 

результат від страхової діяльності (ВРСД) розраховується як різниця між 
чистим доходом від страхової діяльності (ДСД) і собівартістю (ВСД) укладання 
договорів страхування: 

ВРСД = ДСД – ВСД. 
3. Розрахування результату (прибутку або збитку) від страхової 

діяльності. Прибуток ПСД (або збиток ЗСД) як фінансовий результат від 
операційної діяльності із страхування життя обчислюється як різниця між 
валовим результатом від страхової діяльності та загальними операційними 
витратами (ЗОВ): 

ПСД = ВРСД – ЗОВ. 
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11.5 Особливості оподаткування страхових компаній 
 

і 
Оподатковуваний дохід страховиків – сума страхових платежів, 

страхових внесків, страхових премій, одержаних (нарахованих) 
страховиками-резидентами протягом звітного періоду за 
договорами страхування і перестрахування ризиків на території 
України або за її межами, зменшених на суму страхових 
платежів (страхових внесків, страхових премій), сплачених 
страховиком за договорами перестрахування з резидентом. 

Базова (основна) ставка податку становить 18%. Під час провадження 
страхової діяльності юридичних осіб - резидентів одночасно із ставкою податку 
на прибуток ставки податку на дохід встановлюються у розмірах, зазначених в 
табл. 11.2. 

Таблиця 11.2 – Особливості оподаткування страхових компаній 
Об’єкт оподаткування Ставки 

1 2 
1) за договорами з довгострокового страхування життя (договір довгострокового 

страхування життя - договір страхування життя строком на п'ять і більше 
років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, 
якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору 
страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, 
визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат 
протягом перших п'яти років його дії, крім тих, що здійснюються у разі 
настання страхових випадків, пов'язаних із смертю чи хворобою застрахованої 
особи або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованій 
особі інвалідності I або II групи чи встановлення інвалідності особі, яка не 
досягла вісімнадцятирічного віку. При цьому платник податку - роботодавець 
не може бути вигодонабувачем за такими договорами страхування життя); 

2) за договорами добровільного медичного страхування (договір добровільного 
медичного страхування - договір страхування, який передбачає страхову 
виплату, що здійснюється закладам охорони здоров’я у разі настання 
страхового випадку, пов’язаного із хворобою застрахованої особи або 
нещасним випадком. Такий договір має також передбачати мінімальний строк 
його дії один рік та повернення страхових платежів виключно страхувальнику 
при достроковому розірванні договору); 

3) за договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, 
зокрема договорів страхування додаткової пенсії (договір страхування 
додаткової пенсії - це договір страхування, який передбачає обов’язок 
страховика щодо здійснення страхової виплати (виплат) та/або виплат у 
вигляді ануїтету в разі досягнення застрахованою особою пенсійного віку, 
визначеного за заявою застрахованої особи у договорі страхування відповідно 
до законодавства з урахуванням того, що такий пенсійний вік не може бути 
меншим більше ніж на 10 років від пенсійного віку, який надає право на 
пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням. 
Дострокове припинення договору до досягнення застрахованою особою 
зазначеного в договорі пенсійного віку неможливе, крім випадків: наявності 
медично підтвердженого критичного стану здоров’я (онкозахворювання, 
інсульт тощо) або встановлення застрахованій особі інвалідності I або II 
групи; виїзду страхувальника та/або застрахованої особи на постійне 
проживання за межі України; смерті застрахованої особи.  

0% 
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Закінчення табл. 11.2 
1 2 

Вигодонабувачем за таким договором може бути лише застрахована особа або 
спадкоємці відповідно до законодавства. Особливості зміни страховика за 
договором страхування додаткової пенсії встановлюються відповідно до 
закону). 

 

за договорами страхування від об’єкта оподаткування (розраховується як сума 
страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих за 
договорами страхування і співстрахування. При цьому страхові платежі, страхові 
внески, страхові премії за договорами співстрахування включаються до складу 
об’єкта оподаткування страховика тільки в розмірі його частки страхової премії, 
передбаченої договором співстрахування). 

3% 

 
 
 
 

11.6 Ефективність діяльності страховика, його рейтингова оцінка 
 
Термін “ефект” в тлумачних довідниках означає результат, наслідок яких-

небудь причин, сил, дій, заходів. А “ефективний” визначається як такий, що 
приводить до потрібних результатів, наслідків, дає найбільший ефект. 

Ефективність функціонування страхової компанії залежить від таких 
факторів: 

• здатність забезпечувати умови реалізації спільних інтересів усіх 
учасників – одержання максимального прибутку; 

• ступінь реалізації інтересів кожного учасника компанії; 
• ступінь реалізації інтересів інших суб’єктів правовідносин – споживачів, 

постачальників, державних органів, інвесторів; 
• можливість підвищення ефективності управління за рахунок зміни 

механізмів узгодження інтересів усіх учасників компанії та інших суб’єктів 
правовідносин; 

• загальний рівень ефективності організації та можливість її покращення. 
Ефективність діяльності страхової компанії визначається багатьма 

показниками, проте насамперед фінансовою стійкістю та рентабельністю 
здійснення господарських операцій, в першу чергу страхових, оскільки основне 
завдання страхової компанії – забезпечення здійснення страхових виплат при 
настанні страхових випадків в учасників формування страхового фонду. 

Фінансова стійкість страхової компанії розглядається з таких основних 
позицій: 

− вірогідність недостатності коштів у будь-якому періоді; 
− фінансова стійкість страхового фонду; 
− рентабельність всієї діяльності страхової компанії. 
Вірогідність недостатності коштів страховика залежить від розміру 

страхового портфеля. Для визначення зазначеного показника використовують 
коефіцієнт Ф. Конюшина, який називається “коефіцієнтом варіації”. Коефіцієнт 
варіації – vk  Ф. Конюшина розраховується за формулою: 
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Tn

T
vk

⋅

−
=

1
 

деT  - середня тарифна ставка портфеля; п – кількість застрахованих 
об’єктів. 

Чим менше кv, тим вища фінансова стійкість страхових операцій. 
Для оцінки фінансової стійкості страхового фонду використовують 

такий показник: 

∑

∑+∑
=

V

RFD
sfk  

де sfk  - коефіцієнт фінансової стійкості страхового фонду; 
∑D  - сума доходів за звітний період; 
∑RF  - сума резервних фондів (допоміжних фондів); 
∑V  - сума витрат за звітний період (сума всіх страхових відшкодувань, 

витрат на ведення страхової справи; сума витрат на фінансування превентивних 
заходів). 

Рентабельність страхової діяльності визначається за таким 
показником: 

%100⋅
∑

∑
=

D

Pv
R  

де ∑Pv  - прибуток балансовий (загальний обсяг страхових платежів за 
вирахуванням витрат на страхові виплати, відрахувань у запасні та резервні 
фонди, витрат на превентивні заходи, витрат на ведення страхової справи); 

∑D  - сума доходів за звітний період. 
Для боротьби на страховому ринку необхідно чітко визначити переваги 

страхової компанії. Проте можливостей тут не надто багато: 
− хороший сервіс; 
− низькі тарифи; 
− вигідні умови; 
− високий рівень надійності. 
Об’єктивна оцінка поточного фінансового стану страхової компанії базується 

на грамотному доборі показників для моніторингу стану об’єкта. Відповідно до 
принципів системного аналізу можна сформувати такі вимоги до системи 
показників, використовуваних для оцінки поточного фінансового стану. 

Система показників повинна бути: 
- достатньою (охоплювати всі сторони діяльності); 
- не надлишковою (показники не повинні дублювати один одного); 
- практичною (аналіз можна застосовувати на практиці); 
- кількісною (перевага віддається кількісним оцінкам). 
Таким чином, аналіз фінансового стану страхової організації може бути 

здійснений на основі дослідження декількох груп показників, що дозволять 
скласти уявлення декількох груп показників, що дозволять скласти уявлення 
про різноманітні сторони діяльності страховика. 
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Система оцінки фінансового стану страхової компанії повинна складатися 
як із загальних показників оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання, 
так і зі специфічних показників, що характеризують окрмі сторони діяльності 
страховиків. Ці показники повинні бути виражені, з одного боку, у вигляді 
встановлених нормативів, виконання яких є обов’язковим для будь-якої 
страхової організації, а з другого боку, - у вигляді орієнтованих або 
рекомендованих параметрів. 

Показники діяльності страховика можуть бути умовно розподілені на 
абсолютні, котрі дозволяють дати кількісну оцінку потенційних або реальних 
масштабів діяльності того або іншого страховика, та на відносні, метою яких є 
зіставлення зобов’язань страховика та засобів щодо їх покриття. 

До абсолютних показників відносять: 
- величину статутного капіталу; 
- величину гарантійного фонду; 
- загальний обсяг власного капіталу; 
- обсяг страхових премій по окремих видах страхування чи по 

страховому портфелю; 
- кількість укладених договорів. 
Відносні показники фінансового стану страховика наведені в табл. 11.3. 

 

Таблиця 11.3 - Відносні показники фінансового стану страховика 

№ Показник Скоро-
чення Метод розрахунку 

1 2 3 4 

1 
Показник 
дебіторської 
заборгованості 

ПДЗ %100
Капітал

істьзаборгован аДебіторськ
ПЗД ⋅=  

2 Показник 
ліквідності активів ПЛА %100

язанняЗобов'
активи ідніВисоколікв

ПЛА ⋅=  

3 Показник ризику 
страхування ПРС %100

Капітал
премійчистих  Сума

ПРС ⋅=  

4 Зворотний показник 
платоспроможності ЗПП %100

Капітал
язаньзобов' сума Загальна

ЗПП ⋅=  

5 Показник 
доходності ПД. %100

Капітал
прибуток ЧистийПД ⋅=  

6 
Показник обсягів 
страхування 
(андеррайтингу) 

ПА %100
премій заробленихчистих  Сума

витрати і Виплати
ПА ⋅=  

7 Показник змін у 
капіталі ПЗК %100%100

1-tКапітал
tКапітал

ПЗК −⋅=  

8 
Показник змін у 
сумі чистих премій 
за всіма полісами 

ПЗЧП %100%100
1-tпремійчистих  Сума

tпремійчистих  СумаПЗXG −⋅=  

9 
Показник 
незалежності від 
перестрахування 

ПНП %100
полісахвсіх  по премій сума Валова
полісахвсіх  по премійчистих  Сума

ПНП ⋅=  
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Закінчення табл. 11.3 
1 2 3 4 

10 

Показник 
відношення чистих 
страхових резервів 
до капіталу 

ПВРК %100
Капітал

резерви страхові Чисті
ПВРК ⋅=  

11 Показник дохідності 
інвестицій ПДІ 

%100

року протягом інвестицій
фінансовихобсяг  Середній

діяльності фінансової від Прибуток
ПДІ ⋅=  

 
В сучасних умовах у рейтингу зацікавлені страховики не тільки як у 

можливості скрупульозної оцінки діяльності страхової компанії, а як і в РR-
інструменті. До функцій рейтингового агентства повинен належати не тільки 
всебічний та достовірний аналіз діяльності страхової компанії, а й донесення 
результатів цього аналізу до потенційних страхувальників через публікації в 
різноманітних ЗМІ, організацію інформаційного потоку та моніторингу про 
діяльність оцінюваних компаній, створення та підтримку сайту з інформацією 
про компанії і баннерної сітки в Інтернеті. 

і Рейтинг страховиків – це індивідуальний числовий показник 
оцінки успіхів окремого суб’єкта оцінювання (фізичної або 
юридичної особи) в деякому класифікованому переліку 
(рейтинг-листі), підсумковий, узагальнюючий показник, що 
охоплює різноманітні характеристики об’єкта оцінювання. 

Рейтинг характеризує спроможність компаній своєчасно і повно 
виконувати свої зобов’язання перед клієнтами. Головна ознака рейтингу – його 
комплексність. У ньому немає одного основного показника, за яким будуть 
ранжуватися компанії, і це дозволяє уникати суб’єктивних оцінок діяльності 
страховиків. 

У фінансово-кредитній сфері рейтингова оцінка є одним із ефективних 
інструментів конкурентної боротьби за споживача фінансових послуг, 
інструментом рекламування компанії і збільшення обсягу реалізації продуктів.  

Процес отримання рейтингової оцінки досить складний та трудомісткий, 
вимагає обробки значної кількості інформації, постійної зміни методик аналізу 
(з метою неможливості пристосування страховиків до штучного підвищення 
свого рейтингу), високого рівня професіоналізму працівників, їх сумлінності. 

Термін дії рейтингу – один рік. Проте рейтингове агентство здійснює 
постійний моніторинг діяльності та звітності оцінюваних страховиків. 
Присвоєння рейтингу страховим компаніям сьогодні стає невід’ємною 
частиною бізнес-процесів у країні. Основними показниками при визначенні 
рівня надійності страхової компанії є: платоспроможність і фінансова стійкість. 

Підсумковий рейтинг визначається шляхом об’єднання отриманих оцінок 
рівнів платоспроможності та фінансової стійкості В Україні аналізом стану 
показників діяльності страхових компаній та брокерів займається Ліга 
страхових організацій України. Інформація, яка підлягає моніторингу та 
аналізу, надається страховиками добровільно. Аналіз здійснюється за такими 
напрямами: 

− показники обсягів діяльності, активи та ділова активність; 

 184 



Тема 11                  Доходи, витрати і прибуток страховика 
 

− власний капітал; 
− страхові премії; 
− отримано платежів по страхуванню; 
− отримано платежів по перестрахуванню; 
− страхові виплати та страхові резерви; 
− частки страхових платежів, належні перестраховикам; 
− регіональна мережа; 
− балансовий прибуток страховика. 
 

 

Питання для самоперевірки: 
1. У чому полягають основні принципи організації фінансів 

страховика? 
2. Назвіть активи та пасиви страхової компанії. 
3. Які етапи фінансового механізму страхової компанії Ви знаєте? 
4. У чому полягає зміст принципів розміщення коштів 

страховика? 
5. Оцініть структуру фінансового потенціалу страхової компанії. 
6. Охарактеризуйте інвестиційний потенціал страхової компанії. 
7. З яких груп складаються доходи страховика? 
8. Яким чином визначається страхова премія? 
9. Дайте визначення терміну «страховий тариф». 
10. Охарактеризуйте структуру страхового тарифу. 
11. Що входить до складу доходів страховика від операцій 

інвестування? 
12. Страхове відшкодування – це… 
13. На які групи розділяються витрати страховика? 
14. Оцініть прибуток та фінансовий результат страхової компанії. 
15. Яким чином можна обчислити прибуток від страхової 

діяльності? 
16. Яким чином визначається сума зароблених страхових премій? 
17. Визначте особливості оподаткування страхових компаній. 
18. Назвіть основні показники, за допомогою яких визначається 

ефективність діяльності страхової компанії. 
19. Від яких факторів залежить ефективність функціонування 

страхових компаній? 
20. Яким шляхом складаються рейтинги страхових компаній? 
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Тема 12  Фінансова надійність 
страхової компанії 

 
12.1 Поняття та суть фінансової надійності страховика, 

способи її забезпечення 
12.2 Поняття фондів страховика, види і порядок формування 
12.3 Страхові резерви, їх види та порядок формування 
12.4 Оцінка платоспроможності страховика 

 
 

12.1 Поняття та суть фінансової надійності страховика, способи її 
забезпечення 

 
 

і 
Фінансова надійність – можливість виконати взяті на себе 

зобов’язання впродовж їх існування. Фінансова надійність 
досягається кількома способами: 

• правильно розрахованими страховими тарифами; 
• розміром власних коштів (статутний фонд, спеціальні й 

резервні фонди, нерозподілений прибуток, вільні резерви); 
• наявністю страхових резервів у розмірах, відповідних до 

величини страхових зобов’язань; 
• правильним розміщенням страхових резервів; 
• збалансованим страховим портфелем; 
• перестрахувальними операціями. 

Збільшення ресурсів страхової компанії, її фінансова надійність 
забезпечуються кількома чинниками: 

— розміром власних коштів, зокрема статутного капіталу; 
— правильно розрахованими тарифними ставками; 
— збалансованим страховим портфелем; 
— величиною страхових резервів, відповідних сумі взятих страховиком 

на себе зобов'язань; 
— ефективним розміщенням страхових резервів; 
— перестрахуванням. 
Існують законодавчо визначені вимоги до власних коштів страховика, які 

мають бути сформовані за рахунок внесків засновників та прибутку. Статутний 
фонд — головний елемент функціонування будь-якого суб'єкта господарської 
діяльності незалежно від форми власності. Він є сумою внесків засновників для 
забезпечення життєдіяльності компанії. Порядок формування статутного фонду 
регулюється чинним законодавством і статутними документами. 
Законодавством забороняється використовувати для формування статутного 
фонду кошти страхових резервів, а також кошти, отримані в кредит та під 
заставу, і вносити нематеріальні активи. 

186 
 

http://studentbooks.com.ua/content/view/628/43/1/2/%236078
http://studentbooks.com.ua/content/view/629/43/1/2/%2310822
http://studentbooks.com.ua/content/view/628/43/1/2/%236078


Тема 12                  Фінансова надійність страхової компанії 
 

Страховик у ході діяльності повинен мати не тільки статутний фонд, а й 
значний обсяг власних коштів, вільних від зобов'язань. Такими коштами є 
гарантійний фонд та вільні резерви. До гарантійного фонду страховика 
належать спеціальні та резервні фонди, а також сума нерозподіленого 
прибутку. 

і Вільні резерви страховика створюються за рахунок 
нерозподіленого прибутку. Вільні резерви – це частка власних 
коштів страховика, яка резервується з метою забезпечення 
платоспроможності страховика відповідно до прийнятої 
методики здійснення страхової діяльності. 

Ще один фактор фінансової надійності страховика — достатність 
страхових резервів, які відповідають обсягу страхових зобов'язань за 
укладеними договорами страхування. їх виконання забезпечується достатнім 
розміром страхових резервів (при їх формуванні слід враховувати вид 
страхування, термін дії договору, рівномірність розподілу ризику), а також 
правильно визначеного основою для страхової премії. 

Фінансова надійність страховика забезпечується і таким інструментом, як 
перестрахування. Значна вартість об'єктів, які можуть прийматися на 
страхування, можуть негативно вплинути на фінансову надійність страхової 
компанії, проте метою перестрахування є те, що страховик, приймаючи на 
страхування великий ризик, передає його частку перестраховикові і далі не несе 
відповідальності перед страхувальником у повному обсязі. 

Забезпечення фінансової стабільності страхових організацій, посилення їх 
позицій на страховому ринку передбачає виконання принципів фінансового 
менеджменту страхових операцій. Метою фінансово-економічного аналізу 
страхових операцій є об'єктивна оцінка їх прибутковості та перспективності, 
виявлення резервів подальшого зміцнення страхового захисту й прийняття на 
цій основі ефективних управлінських рішень. Результати аналізу впливають на 
прийняття тактичних та стратегічних завдань у практичній діяльності 
страховика. 

і 
Фінансові ресурси страхової компанії – це грошові доходи і 

надходження, що перебувають у її розпорядженні для 
здійснення операцій прямого страхування і перестрахування з 
моменту укладання відповідного договору до здійснення 
зобов’язань у вигляді страхових виплат, а також для здійснення 
інших витрат, які забезпечують процес страхування, 
економічного стимулювання співробітників, витрат, 
спрямованих на вдосконалення, підвищення якості наданих 
страхових послуг. 

Виділяють три види економічного аналізу: попередній, оперативний та 
прогнозний. Всі вони мають один предмет, але різняться між собою тим, що 
досліджують різноманітну страхову інформацію і вони є базою для прийняття 
менеджерських рішень різного рівня. 
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Попередній аналіз страхових операцій використовується страховиками у 
плануванні традиційних та в підготовці введення нових видів страхування або 
при зміні чинних умов. 

Оперативний аналіз здійснюється одразу після проведення страхових 
операцій. Як правило, оперативний аналіз має на мету вирішення певного 
конкретного завдання. 

Прогнозний аналіз страхової діяльності виконується на місяць, квартал, 
рік або тарифний період. 

Економічний аналіз страхових операцій базується на загальній теорії й 
методиці економічного аналізу. Водночас враховується специфіка об'єкта 
аналізу (страхові операції, на які суттєво впливає ймовірний характер руху 
коштів страхових резервів), що визначає й особливості менеджменту в 
страхуванні. 

 
 

12.2 Поняття фондів страховика, види і порядок формування 
 
В сучасних умовах господарювання однією із умов діяльності страховика 

є :  
• наявність сплаченого статутного фонду; 
• створення резервного фонду (у відповідності до законодавчо 

встановлених норм); 
• формування специфічних фондів та резервів. 
Статутний фонд (статутний капітал – в обліку та звітності) формується 

у відповідності до чинного законодавства за рахунок внесків засновників та у 
розмірах, передбачених Законом про страхування (не менше, як 1 млн. ЄВРО 
для страховика, що здійснює ризикове страхування та 1,5 млн. ЄВРО при 
здійсненні страхування життя). Зазначений фонд складає основу власного 
капіталу страховика на початковому етапі функціонування страхової компанії. 
В подальшому власний капітал страховика формується за рахунок поповнення 
із прибутку від страхової діяльності, доходів від інвестування коштів, 
додаткового капіталу. 

Наступний елемент фондів страхової компанії – резервний фонд, який ще 
називають резервним капіталом, а у світовій практиці "резерви капіталу". 
Методика його формування не має галузевої специфіки та відповідає загальним 
принципам організації господарської діяльності будь-яких підприємств. Він 
створюється у відповідності до засновницьких документів та в рамках діючого 
законодавства. Джерелом цього резервного фонду є частина прибутку 
підприємства. Розмір відрахувань до нього, наприклад, для акціонерних 
товариств, повинен становити не менше 5% від прибутку до досягнення ним 
розміру не менш як 25% статутного капіталу. Резервний капітал за певних умов 
може бути використаний на покриття невиробничих втрат та збитків, а також 
для погашення облігацій товариства й викупу акцій у випадку відсутності 
інших коштів. Зазначений резерв використовується також у разі недостатності 
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коштів відповідних фондів на внутрішньогосподарські розрахунки. Така 
ситуація може скластися в збиткові для страхової компанії роки. 

Групу специфічних страхових фондів, призначених для здійснення 
страхових операцій, складають наступні фонди страховика:  

 страховий фонд; 
 запасний фонд; 
 гарантійний фонд. 
Зазначені фонди безпосередньо призначені для виконання страховиком 

своїх зобов'язань щодо укладених договорів. 
Страховий фонд створюється за рахунок основної частини нетто-ставки 

та використовується для здійснення страхових виплат страхувальникам 
(страхового забезпечення – при особистому страхуванні, страхового 
відшкодування – при майновому страхуванні), тобто для виконання фінансових 
зобов'язань страховика за договорами страхування. Основою формування 
страхового фонду є ймовірність збитку, яка визначається на основі 
статистичних даних, теорії ймовірності, теорії великих чисел. А використання 
коштів із страхового фонду залежить від фактичних збитків, понесених 
страхувальниками за відповідний період. 

Запасний фонд формується за рахунок ризикової надбавки (дельта-
надбавки, гарантійної надбавки), яка є частиною нетто-ставки, і яка 
створюється для компенсації можливих відхилень у страховій діяльності від 
середнього розміру страхових платежів. 

Страховий та запасний фонди формують страхові резерви страховика. 
Отже, джерелом створення страхового та запасного фондів є нетто-

ставка, яка представляє собою основну частину страхової премії. Зазначені 
фонди не є власністю страховика, визначають зобов'язання страховика, 
забезпечують реалізацію основної функції страхування – здійснення страхового 
захисту. 

У відповідності до Закону про страхування до гарантійного фонду 
належить додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого 
прибутку. Джерелом створення зазначених складових гарантійного фонду є 
власний капітал страховика, який повинен забезпечити підвищення рівня його 
платоспроможності. 

 
 
12.3 Страхові резерви, їх види та порядок формування 

 
Страхові резерви утворюються страховиками з метою забезпечення 

майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів 
страхування (перестрахування). Страхові резерви є фінансовою гарантією 
виконання страховиком своїх зобов’язань перед страхувальником. 

Страховики зобов’язані формувати і вести облік таких технічних резервів 
за видами страхування (крім страхування життя): 

• незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум 
надходжень страхових платежів, які відповідають страховим ризикам і не 
минули на звітну дату; 
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• збитків, що включають зарезервовані несплачені страхові суми та 
страхові відшкодування за відомими вимогами страхувальників, з яких не 
прийняте рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхової суми чи 
страхового відшкодування. 

Страховики можуть прийняти рішення про запровадження з початку 
календарного року таких технічних резервів за видами страхування, іншими, 
ніж страхування життя: 

1) резерв незароблених премій; 
2) резерв заявлених, але не виплачених збитків – оцінка обсягу зобов’язань 

страховика для здійснення виплат страхових сум (страхового відшкодування) за 
відомими вимогами страхувальників, включаючи витрати на врегулювання 
збитків (експертні, консультаційні та інші витрати, пов’язані з оцінкою розміру 
збитку), які не оплачені або оплачені не в повному обсязі на звітну дату та які 
виникли в зв’язку зі страховими подіями, що мали місце в звітному або 
попередніх періодах, та про факт настання яких страховика повідомлено 
відповідно до вимог законодавства України та/або умов договору. 

Величина зазначеного резерву за видом страхування визначається 
страховиком за кожною неврегульованою претензією. 

3) резерв збитків, які виникли, але не заявлені, – оцінка обсягу зобов’язань 
страховика для здійснення страхових виплат, включаючи витрати на 
врегулювання збитків, які виникли у зв’язку зі страховими випадками у 
звітному та попередніх періодах, про факт настання яких страховику не було 
заявлено на звітну дату в установленому законодавством України та/або 
договором порядку. 

Розрахунок резерву збитків, які виникли, але не заявлені, здійснюється за 
кожним видом страхування окремо. Величина резерву збитків, які виникли, але 
не заявлені, визначається як сума резервів збитків, які виникли, але не заявлені, 
розрахованих за всіма видами страхування. Розрахунок зазначеного резерву 
здійснюється із застосуванням математично_статистичних методів для аналізу 
розвитку збитків у страхуванні. До таких методів належать: модифікація 
ланцюгового методу; метод фіксованого відсотка; метод Борнхуеттера-
Фергюсона. 

4) резерв катастроф формується з метою здійснення страхових виплат у 
разі настання природних катастроф або значних промислових аварій, у 
результаті яких буде завдано збитків численним страховим об’єктам, і коли 
настає потреба здійснювати виплати страхового відшкодування в сумах, що 
значно перевищують середні розміри збитків, узяті за основу при розрахунку 
страхових тарифів. 

5) резерв коливань збитковості призначений для компенсації виплат 
страховика, що пов’язані з відшкодуванням збитків, у разі, якщо фактична 
збитковість за видами страхування у звітному періоді перевищує очікуваний 
середній рівень збитковості, взятий за основу при розрахунку тарифної ставки 
за цими видами страхування. Розрахунок зазначеного резерву здійснюється 
таким методом: 

а) фактична збитковість за видом страхування за звітний період 
розраховується як відношення сум, які фактично сплачені страхувальниками за 
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страховими випадками (за вирахуванням частки перестраховика в сумі 
виплачених збитків), та зміни величини резервів збитків на звітну дату (за 
вирахуванням частки перестраховика в резервах збитків) до заробленої 
страхової премії у звітному періоді: 

 
( ) ( )

ЗСП
пРЗНЗкРЗНЗпРЗЗкРЗЗФВ

ЗФ
−+−+

= , 

де ЗФ – показник фактичного рівня збитковості за видом страхування у 
звітному періоді; 

ФВ – фактичні виплати за страховими випадками у звітному періоді (за 
вирахуванням частки перестраховика); 

РЗЗк, Рззn – величина резерву заявлених, але не виплачених збитків на 
кінець та початок звітного періоду (за вирахуванням частки перестраховика); 

РЗНЗк, РЗНЗn – величина резерву збитків, які виникли, але не заявлені на 
кінець та початок звітного періоду (за вирахуванням частки перестраховика); 

ЗСП – зароблена страхова премія у звітному періоді. 
 
б) резерв коливань збитковості (РКЗ) розраховується за формулою: 

( ) ЗСПЗРЗФпРКЗРКЗ ⋅−−=  
де РКЗn – резерв коливань збитковості на початок звітного періоду; 
ЗФ – показник фактичного рівня збитковості за видом страхування у 

звітному періоді; 
ЗР – показник середнього очікуваного рівня збитковості, який взято за 

основу при розрахунку тарифної ставки за видом страхування; 
ЗСП – зароблена страхова премія у звітному періоді. 
Якщо страховик до початку звітного періоду не розрахував резерв 

коливань збитковості за видом страхування, то резерв коливань збитковості на 
початок звітного періоду приймається рівним нулю. Якщо розрахована 
величина резерву коливань збитковості набирає від’ємного значення, то 
вважається, що резерв коливань збитковості має нульове значення. 

Страховики зобов’язані письмово повідомити Державну комісію з 
регулювання ринків фінансових послуг України про за провадження 
формування і ведення обліку зазначених технічних резервів за видами 
страхування, іншими, ніж страхування життя, не пізніше, ніж за 45 днів до 
початку календарного року. 

У разі прийняття рішення про запровадження формування резерву 
незароблених премій відповідно до наведеного вище переліку технічних 
резервів, розрахунок його може здійснюватися одним із таких методів: 

• метод «1/365» – «pro rata temporis»; 
• метод «1/24» – «паушальний» метод. 
Обраний метод розрахунку резерву незароблених премій застосовується 

страховиком за всіма чинними договорами протягом календарного року. 
Страховики, які прийняли рішення про запровадження формування 

резерву незароблених премій за методом «1/365» («pro rata temporis»), 

 191 



Журавльова Т.О., Дем’янчук М.А.  Страхування 
 

формують резерв заявлених, але не виплачених збитків, які виникли, але не 
заявлені. 

Структура страхових резервів із страхування життя. Кошти резервів із 
страхування життя не є власністю страховика і мають бути відокремлені від 
його іншого майна. Страховик зобов’язаний обліковувати кошти резервів із 
страхування життя на окремому балансі і вести їх окремий облік. 

Кошти резервів із страхування життя не можуть використовуватися 
страховиком для погашення будь-яких зобов’язань, крім тих, що відповідають 
прийнятим зобов’язанням за договорами страхування життя, і не можуть бути 
включені до ліквідаційної маси у разі банкрутства страховика або його ліквідації з 
інших причин, і підлягають передачі іншому страховику за згодою страхувальника 
та застрахованої особи або підлягають передачі застрахованій особі. 

Страховики зобов’язані створювати і вести облік таких резервів із 
страхування життя: 

• довгострокових зобов’язань (математичні резерви); 
• належних виплат страхових сум. 
Величина резервів довгострокових зобов’язань (математичних резервів) 

обчислюється актуарно окремо по кожному договору згідно з методикою 
формування резервів із страхування життя з урахуванням темпів зростання 
інфляції. Методика формування резервів із страхування життя, обсяги 
страхових зобов’язань залежно від видів договорів страхування життя, а також 
мінімальні строки дії договорів страхування життя встановлюються Державною 
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. 

Резерви довгострокових зобов’язань (математичні резерви) складаються з: 
• резервів нетто-премій. Розрахунок резерву на страхову річницю 

здійснюється проспективно – як різниця між актуарною вартістю потоку 
майбутніх страхових виплат (без урахування бонусів) та актуарною вартістю 
потоку майбутніх страхових нетто-премій. У разі, якщо особливості окремих 
видів договорів не можуть бути повною мірою враховані проспективно, 
розрахунок резерву нетто_премій за такими договорами може здійснюватися 
ретроспективно – на підставі інформації про отримані страхові внески та 
здійснені страхові виплати; 

• резервів витрат на ведення справи. Розрахунок резерву на страхову 
річницю здійснюється проспективно – як різниця між актуарною вартістю 
потоку майбутніх витрат страховика із забезпечення виконання зобов’язань за 
договором після закінчення строку сплати страхових внесків та актуарною 
вартістю потоку наступних надходжень тієї частини брутто_премії, що йде на 
покриття майбутніх витрат; 

• резерву бонусів. Цей резерв є оцінкою додаткових зобов’язань 
страховика, що виникають при збільшенні розмірів страхових сум та (або) 
страхових виплат за результатами отриманого інвестиційного доходу та за 
іншими фінансовими результатами діяльності страховика (участь у прибутках 
страховика). Резерв бонусів розраховується на страхову річницю як актуарна 
вартість додаткових виплат страховика. 

Резерв належних виплат страхових сум складається з: 
• резерву заявлених, але не врегульованих збитків – є оцінкою грошових 
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зобов’язань страховика щодо страхових випадків, що мали місце у звітному або 
звітних періодах, що передують йому, але не були виконані або виконанні не 
повністю на звітну дату. Розрахунок резерву здійснюється за кожним чинним 
на звітну дату договором окремо. Величина резерву заявлених, але не 
врегульованих збитків визначається у сумарному розмірі не сплачених на 
звітну дату грошових сум, що мають бути виплачені: 

а) у зв’язку із страховими випадками, про факт настання яких заявлено 
страховику в установленому законодавством та договором порядку; 

б) при настанні термінів здійснення виплат ануїтету, за якими 
(термінами) згідно з умовами договору не вимагається заява на виплату; 

в) у зв’язку з достроковим припиненням дії договору або зі змінами умов 
договору. 

• резерву збитків, що виникли, але не заявлені – є оцінкою грошових 
зобов’язань страховика за ризиками нещасного випадку та (або) хвороби щодо 
страхових випадків, які могли статися у звітному або звітних періодах, що 
передують йому, але не були заявлені на звітну дату. Оцінка резерву 
здійснюється актуарними методами. Розрахунок резерву здійснюється за 
сукупністю договорів у цілому. 

 
 

12.4 Оцінка платоспроможності страховика 
 
Фінансова надійність страхової компанії, що дуже важливо при 

формуванні страхового портфелю для страховика та при укладанні договорів 
страхування для страхувальників, насамперед визначається її рівнем 
платоспроможності, який має підтримуватись постійно. 

і Платоспроможність – це здатність страховика своєчасно 
виконувати грошові зобов’язання, які обумовлені законом або 
договором, перед страхувальниками. 

Страхова компанія має як зовнішні зобов’язання (страхові та нестрахові), 
так і внутрішні (перед власниками, співробітниками і т. і.). Головна роль, 
безумовно, належить страховим зобов’язанням, оскільки через них реалізується 
страховий захист страхувальників та за своїм обсягом вони значно 
перевищують усі інші зобов’язання страховика. 

Платоспроможність означає можливість, здатність страховика 
відповідати за своїми зобов'язаннями. Зобов'язання поділяються на: 

- зовнішні; 
- внутрішні. 

і 
Зовнішні зобов'язання – це зобов'язання перед 

страхувальниками, бюджетом, позабюджетними цільовими 
фондами, контрагентами, своїми партнерами тощо. Їх обсяг є 
основним при визначенні рівня платоспроможності страховика. 

Внутрішні зобов'язання – це зобов'язання перед засновниками, 
акціонерами, філіями, працівниками. 
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У практиці страхування вважається, що якщо активи страхової компанії 
більші, ніж прийняті зобов'язання, то вона має достатній рівень 
платоспроможності. 

Законом України про страхування визначено умови, які забезпечують 
відповідний рівень платоспроможності страхової компанії, а саме: 

– наявність сплаченого статутного фонду; 
– наявність гарантійного фонду; 
– створення страхових резервів, достатніх для майбутніх страхових 

виплат; 
– перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над 

розрахунковим нормативним запасом платоспроможності. 
Згідно чинного законодавства страховики повинні відповідно до обсягів 

страхової діяльності підтримувати належний рівень фактичного запасу 
платоспроможності (нетто–активів). 

Умови платоспроможності, яких повинні дотримуватися страховики 
такі: 

• наявності сплаченого статутного фонду та наявності гарантійного фонду 
страховика; 

• створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат 
страхових сум і страхових відшкодувань; 

• перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над 
розрахунковим нормативним запасом платоспроможності. 

Платоспроможність страховиків є головною ознакою їхньої фінансової 
стійкості. Виділяють такі гарантії платоспроможності: 

• дотримання нормативних співвідношень між активами та прийнятими 
страховими зобов’язаннями; 

• перестрахування ризиків виконання відповідних зобов’язань, що 
перевищують можливості їх виконання страховиком за рахунок власних коштів 
і страхових резервів; 

• розміщення страхових резервів страховиками на умовах безпечності, 
ліквідності, прибутковості та диверсифікованості. 

Показники ліквідності страхових компаній: 
• коефіцієнт миттєвої ліквідності характеризує швидкість погашення 

короткострокових зобов’язань високоліквідними активами. Оптимальне 
теоретичне значення показника – не менше 0,2. 

пЗ
вА

мКЛ = , 

де Ав – високоліквідні активи, до яких належать грошові кошти, їх 
еквіваленти і поточні фінансові інвестиції; 

Зп – поточні (короткострокові) зобов’язання, що складаються з 
короткострокових кредитів та розрахунків із кредиторами; 

• коефіцієнт поточної ліквідності характеризує можливість погашення 
короткострокових зобов’язань у встановлений термін. Оптимальне теоретичне 
значення показника – не менше 0,5. 
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пЗ
лА

пКЛ = , 

де Ал – ліквідні активи, що складаються з високоліквідних активів, 
дебіторської заборгованості, отриманих векселів; 

• коефіцієнт загальної ліквідності характеризує, наскільки обсяг 
короткострокових зобов’язань і розрахунків можна погасити за рахунок усіх 
ліквідних активів. Оптимальне теоретичне значення показника – не менше 2,0. 

пЗ
оА

зКЛ = , 

де Ао – обігові активи. 
 

 

Питання для самоперевірки: 
1. Дайте визначення терміну «фінансова надійність»? 
2. Яким чином досягається фінансова надійність страхової 

компанії? 
3. За рахунок яких коштів створюються вільні резерви 

страховика? 
4. Фінансові ресурси страхової компанії – це…? 
5. Які є страхові фонди у страхових компаній? 
6. Яким чином формується статутний фонд? 
7. Які фонди страховика відносяться до групи специфічних? 
8. Що є джерелом створення страхового та запасного фондів? 
9. З якою метою утворюються страхові резерви? 
10. Які резерви відносяться до резервних? 
11. Яким чином розраховується резерв коливань збитковості та 

фактична збитковість? 
12. Які резерви відносяться до математичних? 
13. У чому полягає суть інвестиційної політики страхової 

компанії? 
14. Що розуміється під платоспроможністю? 
15. На які види поділяються зобов’язання страховика? 
16. Яким чином визначається рівень фактичного запасу 

платоспроможності? 
17. Які коефіцієнти характеризують ліквідність страхових 

компаній?  
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Практична робота 1  
«СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ І РОЛЬ СТРАХУВАННЯ» 

 
Кросворд №1 

По горизонталі: 
4 – передання страхувальником страховикові права на стягнення 
заподіяної шкоди з третіх (винних) осіб у межах виплаченої 
суми; 
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1             

   4          
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5  7           

             

             

             

             

             

             

             

             

 
5 – вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян 

та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), 
визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок 
грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та 
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юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових 
премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів; 

6 – випадок, спричинений руйнівною дією сил природи, яка охоплює, 
здебільшого, немалу територію і призводить до значних матеріальних 
збитків або загибелі чи втрати здоров’я багатьох людей; 

 
По вертикалі: 

1 – поширення активності страхових товариств за рамки основного бізнесу; 
2 – страхування об’єкта за одним спільним договором кількома страховиками; 
3 – частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором 

страхування; 
7 – ймовірність зазнати втрат очікуваної економічної (фінансової) користі або 

прямих збитків через появу непевної (випадкової) події, що стосується 
майнового інтересу членів суспільства; 

8 – характеризують виникнення страхового захисту, розрізняють економічний, 
природний, соціальний, юридичний, міжнародний. 

 
 

Кросворд №2 
По горизонталі: 

2 – 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; 

4 – страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на 
визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов’язків 
перед страхувальником у іншого страховика або професіонального 
перестраховика; 

5 – предмети матеріального світу, які перебувають у власності  фізичної або 
юридичної особи, держави тощо; 

6 – домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну 
або припинення цивільних прав та обов'язків; 

8 – сукупність правових, економічних, організаційних та технічних заходів, що 
мають на меті запобігти порушенням прав будь-кого; 

 
По вертикалі: 

1 – функція страхування; 
3 – страховий …. - подія, передбачена договором страхування або 

законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок 
страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) 
страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі; 

7 – принцип страхування. 
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Задача №1 

Розрахувати прибуток підприємця при створенні власного резерву коштів 
та при зверненні до послуг страхової компанії в разі наміру фірми зайнятись 
виїзною торгівлею. Зробити висновок про доцільність страхування в даній 
ситуації. 

Вихідні дані: 
− капітал фірми 600 тис. грн; 
− придбання автомобіля вартістю 120 тис. грн; 
− на закупівлю товару та створення власного резерву спрямовуються 400 

тис. грн; 
− ставка річного депозиту при розміщенні власного резерву в банку – 15 

%; 
− середньоденний прибуток 2500 грн протягом 250 днів; 
− вартість страхового захисту автомобіля становить 8% страхової суми. 
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Задача №2 
Визначити економічну доцільність страхування цивільної 

відповідальності власників транспортних засобів і величину заощаджених 
коштів на підставі таких даних: 

1) страхова сума для третьої (потерпілої) особи: 
− за збитки життю і здоров’ю – 100000 грн; 
− за майнові збитки – 100000 грн; 
2) страховий платіж за страхування цивільної відповідальності власника 

автомашини ГАЗ-3110 “Волга” – 700 грн 60 к; 
3) збитки внаслідок ДТП: 
− за травми двох осіб – 8200 грн; 
− за ремонт пошкодженого автомобіля – 46000 грн. 
 

Задача №3 
Визначити, що доцільніше застосувати власнику для захисту свого 

об’єкта – самострахування чи страхування згідно з такими даними: 
1) вартість об’єкта – 100 тис. грн; страховий тариф – 2 %; 
2) збитки за попередні роки: 2011 р. – 1000 грн; 2012 р. – 2000 грн; 2013  

р. – збитків не було; 
3) витрати часу на визначення збитку і виплату страхового 

відшкодування – 3 дні; 
4) витрати часу на відновлення пошкодженого об’єкта – 1 день. 
 

Задача №4 
Визначити, що доцільніше застосувати власнику для захисту автомобіля – 

самострахування чи страхування згідно з такими даними: 
1) вартість автомобіля – 75 тис. грн. Страхові тарифи на випадок: 
− пошкодження в ДТП – 2 %; 
− пошкодження стихійним лихом – 0,2 %; 
− крадіжки – 8 %; 
2) середня вартість ремонту автомобіля подібного класу після ДТП і дії 

стихійних сил – від 8 до 10 тис. грн; 
3) витрати часу на визначення збитку, складення документації і виплату 

страхового відшкодування – 7 днів; 
4) витрати часу на ремонт пошкодженого автомобіля – 6 днів. 

 
Задача №5 

Розрахувати виплати трьох страхових компаній по контрибуції за 
викрадений автомобіль вартістю 8200 грн, який вони застрахували свого часу 
на суми відповідно: 6500 грн; 8000 грн; 8200 грн; франшиза стосовно 
викрадення у двох страховиків була безумовною в розмірі 5 %, у третього – 
умовною, в розмірі 8 %. 
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Задача №6 
Умовами страхування вантажу зазначалося, що страхова сума становить 

300 тис. грн, умовна франшиза – 20 %. Визначити розмір відшкодування, якщо 
збиток становить: 

а) 40 тис. грн; 
б) 160 тис. грн; 
в) 60 тис. грн. 

 
Фонд тестових завдань 

 
1. Що з наведеного далі охоплюється поняттям 

"страховий захист"? 
а) здійснення запобіжних заходів, спрямованих на зменшення 
страхового ризику; 
б) фінансування витрат на боротьбу зі страховою подією; 
в) відшкодування збитків, завданих стихійним лихом; 

г) збільшення запасів товарів з огляду на сезонність їх виробництва; 
д) утримання персоналу рятувальних служб. 

2. Страховому захисту не притаманні такі ознаки: 
а) невипадковий характер появи надзвичайних подій та рівномірність 
нанесення збитку різним суб'єктам; 
б) необхідність попередження наслідків вказаних подій; 
в) необхідність відшкодування завданих збитків, тобто проведення захисних 
заходів людиною від наслідків можливих випадкових подій; 
г) можливість вираження завданої шкоди у натуральній або грошовій формі. 

3. З яких аспектів розглядають необхідність страхового захисту? 
а) природного та економічного; 
б) соціального, юридичного та міжнародного; 
в) екологічного, хімічного та техногенного; 
г) правильні відповіді а) і б). 

4. З позицій природних інтересів суспільства та окремих його 
громадян, страхування виникло: 
а) як необхідність створення такого різновиду людської діяльності,; 
б) як засіб збереження матеріального благополуччя за настання випадкових, 
непередбачуваних; 
в) як форма (спосіб) участі держави, роботодавців та громадян у справі захисту 
особистих інтересів громадян і створення у такий спосіб умов для забезпечення 
соціальної та політичної стабільності в суспільстві; 
г) як різновид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів 
громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових 
випадків),. 

5. Економічна зумовленість страхового захисту пояснюється: 
а) необхідністю створення такого різновиду людської діяльності; 
б) засобом збереження матеріального благополуччя за настання випадкових, 
непередбачуваних; 
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в) формою (способом) участі держави, роботодавців та громадян у справі 
захисту особистих інтересів громадян і створення у такий спосіб умов для 
забезпечення соціальної та політичної стабільності в суспільстві; 
г) зводиться до усунення національних відмінностей у законодавствах різних 
країн і уніфікації способів захисту інтересів господарюючих суб'єктів, з одного 
боку, та розроблення таких юридичних норм, які забезпечили б страховикам 
наявність достатніх фінансових гарантій – з іншого. 

6. У соціальному плані страхування є: 
а) необхідністю створення такого різновиду людської діяльності; 
б) засобом збереження матеріального благополуччя за настання випадкових, 
непередбачуваних; 
в) формою (способом) участі держави, роботодавців та громадян у справі 
захисту особистих інтересів громадян і створення у такий спосіб умов для 
забезпечення соціальної та політичної стабільності в суспільстві; 
г) різновидом цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів 
громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків). 

7. В юридичному аспекті страхування є: 
а) необхідністю створення такого різновиду людської діяльності; 
б) зводиться до усунення національних відмінностей у законодавствах різних 
країн і уніфікації способів захисту інтересів господарюючих суб'єктів, з одного 
боку, та розроблення таких юридичних норм, які забезпечили б страховикам 
наявність достатніх фінансових гарантій – з іншого; 
в) формою (способом) участі держави, роботодавців та громадян у справі 
захисту особистих інтересів громадян і створення у такий спосіб умов для 
забезпечення соціальної та політичної стабільності в суспільстві; 
г) різновидом цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів 
громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків). 

8. Міжнародний аспект страхового захисту: 
а) необхідністю створення такого різновиду людської діяльності; 
б) засобом збереження матеріального благополуччя за настання випадкових, 
непередбачуваних; 
в) зводиться до усунення національних відмінностей у законодавствах різних 
країн і уніфікації способів захисту інтересів господарюючих суб'єктів, з одного 
боку, та розроблення таких юридичних норм, які забезпечили б страховикам 
наявність достатніх фінансових гарантій – з іншого; 
г) спосіб участі держави, роботодавців та громадян у справі захисту особових 
інтересів громадян і створенні умов для забезпечення соціальної та політичної 
стабільності в суспільстві. 

9. Згідно з Законом України «Про страхування» страхування – це: 
а) стратегічний сегмент економіки; 
б) можливість здійснення діяльності поза межами основного бізнесу; 
в) вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян 
та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), 
визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок 
грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними 
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особами страхових платежів та доходів від розміщення коштів цих фондів; 
г) спосіб участі держави, роботодавців та громадян у справі захисту особових 
інтересів громадян і створенні умов для забезпечення соціальної та політичної 
стабільності в суспільстві. 

10. Які функції виконує страхування? 
а) заощадження коштів; 
б) превентивну; 
в) формування і використання страхових резервів (фондів); 
г) ризикову; 
д) всі відповіді правильні. 

11. Під умовною франшизою розуміють: 
а) звільнення страховика від відшкодування збитку, який перевищує 
встановлену договором величину, та його повне покриття, якщо розмір збитку 
перевищує франшизу; 
б) звільнення страховика від відшкодування збитку в розмірі франшизи; 
в) частину збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором 
страхування; 
г) правильної відповіді немає. 

12. Під франшизою розуміють: 
а) звільнення страховика від відшкодування збитку, який перевищує 
встановлену договором величину, та його повне покриття, якщо розмір збитку 
перевищує франшизу; 
б) звільнення страховика від відшкодування збитку в розмірі франшизи; 
в) частину збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором 
страхування; 
г) правильної відповіді немає. 

13. Під безумовною франшизою розуміють: 
а) звільнення страховика від відшкодування збитку, який перевищує 
встановлену договором величину, та його повне покриття, якщо розмір збитку 
перевищує франшизу; 
б) звільнення страховика від відшкодування збитку в розмірі франшизи; 
в) частину збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором 
страхування; 
г) правильної відповіді немає. 

14. З наведеної далі інформації вибрати принципи страхування. 
а) конкурентність, страховий ризик, страховий інтерес, максимальна 
сумлінність, відшкодування в межах реально завданих збитків; 
б) франшиза, суброгація, контрибуція, співстрахування і перестрахування, 
диверсифіація; 
в) повна сплата страхових премій, відсутність простроченої заборгованості за 
кредитами, страховий інтерес, страховий ризик; 
г) правильні відповіді а і б; 
д) правильні відповіді б і в. 

15. Страховий випадок -  це подія, передбачена договором 
страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає 
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обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового 
відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі. 
а) Так; 
б) Ні; 
в) Не знаю; 
г) напевно. 

16. Контрибуція – це: 
а) передача страхувальником страховикові права на стягнення заподіяної 
шкоди з третіх (винних) осіб у межах виплаченої суми; 
б) 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; 
в) визначена договором страхування частина збитків, яка в разі страхового 
випадку не підлягає відшкодуванню страховиком і визначається в сумі або у 
відсотках до страхової суми; 
г) плата за страхування, яку страховик згідно договором страхування має 
виплатити застрахованій особі. 

17. Суброгація – це: 
а) передача страхувальником страховикові права на стягнення заподіяної 
шкоди з третіх (винних) осіб у межах виплаченої суми; 
б) 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; 
в) плата за страхування, яку страховик згідно договором страхування має 
виплатити застрахованій особі; 
г) визначена договором страхування частина збитків, яка в разі страхового 
випадку не підлягає відшкодуванню страховиком і визначається в сумі або у 
відсотках до страхової суми. 

18. Ризик – це: 
а) можливість негативного відхилення між плановими та фактичними 
результатами, тобто небезпека несприятливого результату на одне очікуване 
явище; 
б) межа грошових зобов'язань страховика щодо компенсації завданих 
страховою подією збитків страхувальникові (застрахованому); 
в) прийнята в багатьох країнах норма страхового права, згідно з якою 
страхувальник зобов’язаний негайно сповістити страховика про будь_які 
чинники, що можуть мати істотне значення щодо ризику, взятого на 
страхування; 
г) ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період 
страхування. 

19. З чим пов'язаний страховий ризик: 
а) з формуванням збалансованого страхового портфеля; 
б) з подією, яка фактично відбулася; 
в) з імовірністю настання збитку внаслідок страхового випадку; 
г) правильної відповіді немає. 
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20. Співстрахування – це: 
а) страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на 
визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов’язків перед 
страхувальником у іншого страховика або професіонального перестраховика 
б) страхування об’єкта за одним спільним договором кількома страховиками; 
в) 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; 
г) плата за страхування, яку страховик згідно договором страхування має 
виплатити застрахованій особі; 
д) визначена договором страхування частина збитків, яка в разі страхового 
випадку не підлягає відшкодуванню страховиком і визначається в сумі або у 
відсотках до страхової суми. 

21. Перестрахування – це: 
а) страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на 
визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов’язків перед 
страхувальником у іншого страховика або професіонального перестраховика 
б) страхування об’єкта за одним спільним договором кількома страховиками; 
в) 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; 
г) плата за страхування, яку страховик згідно договором страхування має 
виплатити застрахованій особі; 
д) визначена договором страхування частина збитків, яка в разі страхового 
випадку не підлягає відшкодуванню страховиком і визначається в сумі або у 
відсотках до страхової суми. 
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Практична робота 2 
«КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ» 

 
Кросворд №3 

 
По горизонталі: 

1 – один із факторів виробництва; все те, що використовується 
для виробництва, але безпосередньо не споживається в ньому; 
3 – речі, товари, продукти, які призначені для перевезення з 
допомогою транспортних машин; 
 

  1   2       

            

     3       

            

          7  

     5   6    

            

            

            

4            

            

            

            

      8      

4 – регулярна грошова виплата (у розрахунку на місяць), яка призначається у 
встановленому державою порядку як захід матеріального забезпечення 
певних категорій осіб; 

5 – одна з форм страхування життя, відповідно до якої якщо сім'я, яка уклала 
договір страхування, не доживає до певного терміну, страхова компанія не 
виплачує відшкодування; 

8 – сукупність явищ, що чинять опір смерті; 
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По вертикалі: 
2 – господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, 

нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін 
на кошти або майно; 

6 – сукупність засобів, призначених для переміщення людей, 
вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше; 

7 – фінансова рента, що становить рівновеликі грошові виплати (чи 
надходження) через однакові проміжки часу впродовж певного періоду. 

 
Фонд тестових завдань 

 
1. Які класифікаційні ознаки виділяють у теорії 

страхування? 
а) еволюційні, кваліфікаційні, натуральні; 
б) історичні, економічні, юридичні; 
в) за формою організації страхування, за статусом 
страхувальника; 
г) правильної відповіді немає. 

2. Ознаки, при яких можна відслідкувати протягом тривалого 
історичного періоду еволюцію страхування взагалі та його окремих видів, 
форм страхових організацій – це: 
а) історичні ознаки; 
б) економічні ознаки; 
в) юридичні ознаки. 

3. Ознаки, на які впливають економічні умови здійснення 
страхування в конкретній країні та ступінь розвитку страхової справи – 
це: 
а) історичні ознаки; 
б) економічні ознаки; 
в) юридичні ознаки. 

4. Ознаки, що визначають умови та форми проведення страхування, 
спираючись на внутрішню законодавчу базу та міжнародні угоди, 
підписані державою – це: 
а) історичні ознаки; 
б) економічні ознаки; 
в) юридичні ознаки. 

5. За економічною ознакою страхування страхування класифікують 
на: 
а) «Life insurance» та «Non-life»; 
б) індивідуальне та колективне; 
в) державне та комерційне страхування. 

6. За формою організації страхування класифікують на: 
а) «Life insurance» та «Non-life»; 
б) індивідуальне та колективне; 
в) державне та комерційне страхування. 
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7. За статусом страховика виділяють: 
а) «Life insurance» та «Non-life»; 
б) індивідуальне та колективне; 
в) державне та комерційне страхування. 

8. Особисте страхування: 
а) пов'язане з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією 
страхувальника або застрахованої особи; 
б) пов'язане з володінням, користуванням і розпорядженням майном 
страхувальника; 
в) пов'язане з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі 
або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі. 

9. Майнове страхування: 
а) пов'язане з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією 
страхувальника або застрахованої особи; 
б) пов'язане з володінням, користуванням і розпорядженням майном 
страхувальника; 
в) пов'язане з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі 
або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі. 

10. Страхування відповідальності: 
а) пов'язане з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією 
страхувальника або застрахованої особи; 
б) пов'язане з володінням, користуванням і розпорядженням майном 
страхувальника; 
в) пов'язане з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі 
або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі. 

11. Страхування транспорту, вантажів та багажу, кредитів, 
інвестицій, фінансових ризиків та інші види страхування відносяться до: 
а) майнового страхування; 
б) страхування відповідальності; 
в) особистого страхування. 

12. Страхування дітей, туристів, здоров'я на випадок хвороби, 
медичних витрат та інші види страхування відносяться до: 
а) майнового страхування; 
б) страхування відповідальності; 
в) особистого страхування. 

13. Об’єкт страхування має вартісну оцінку – це специфічна ознака: 
а) майнового страхування; 
б) страхування відповідальності; 
в) особистого страхування. 

14. Суб’єктами страхових відносин є три сторони: страховик, 
страхувальник та застрахований – це специфічна ознака: 
а) майнового страхування; 
б) страхування відповідальності; 
в) особистого страхування. 

15. Страхова сума не обмежується вартісною оцінкою об’єкта 
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страхування, а залежить від матеріального стану страхувальника – це 
специфічна ознака: 
а) майнового страхування; 
б) страхування відповідальності; 
в) особистого страхування. 

16. Розрізняють такі форми страхування: 
а) колективна та індивідуальна; 
б) державна та комерційна; 
в) юридична та економічна; 
г) обов’язкова та добровільна. 

17. До принципів обов’язкового страхування відносяться наступні: 
а) регулюється законодавчими актами; 
б) властиве неповне охоплення об’єктів, тому що не всі потенційні 
страхувальники мають намір укласти договори страхування; 
в) завжди діє в межах певного періоду, початок і закінчення якого 
обумовлюються в договорі страхування; 
г) передбачає відповідальність страхувальника за своєчасність і повноту сплати 
страхових внесків. 

18. До принципів обов’язкового страхування відносяться наступні: 
а) залежність страхового захисту від сплати страхового внеску, тобто права і 
обов’язки сторін виникають лише у разі повної сплати разового або 
періодичних страхових платежів; 
б) встановлення страхувальником норм страхового забезпечення, але в межах, 
визначених чинним законодавством України; 
в) автоматичність поширення обов’язкового страхування на визначені 
законодавством об’єкти; 
г) необмежене в часі, тобто страхування діє до тих пір, поки даний об’єкт 
віднесений до обов’язкової форми страхування. 

19. До принципів добровільного страхування відносяться наступні: 
а) регулюється законодавчими актами; 
б) властиве неповне охоплення об’єктів, тому що не всі потенційні 
страхувальники мають намір укласти договори страхування; 
в) завжди діє в межах певного періоду, початок і закінчення якого 
обумовлюються в договорі страхування; 
г) передбачає відповідальність страхувальника за своєчасність і повноту сплати 
страхових внесків. 

20. До принципів добровільного страхування відносяться наступні: 
а) залежність страхового захисту від сплати страхового внеску, тобто права і 
обов’язки сторін виникають лише у разі повної сплати разового або 
періодичних страхових платежів; 
б) встановлення страхувальником норм страхового забезпечення, але в межах, 
визначених чинним законодавством України; 
в) автоматичність поширення обов’язкового страхування на визначені 
законодавством об’єкти; 
г) необмежене в часі, тобто страхування діє до тих пір, поки даний об’єкт 
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віднесений до обов’язкової форми страхування. 
21. Які з наведених видів страхування є обов’язковими? 

а) пасажирів на приміських маршрутах; 
б) заставного майна; 
в) небезпечних вантажів; 
г) кредитів. 

22. Які з наведених видів страхування належать до майнового 
страхування? 
а) інвестицій; 
б) кредитів; 
в) наземного транспорту; 
г) відповідальності власників транспортних засобів. 

23. Страховики в Україні отримують ліцензію на проведення: 
а) конкретних видів страхування; 
б) діяльності, пов’язаної з оцінкою страхових ризиків; 
в) діяльності, пов’язаної з оцінкою збитків і розміру відшкодування; 
г) діяльності, пов’язаної з формуванням страхових резервних фондів. 

24. Хто визначає розмір страхових тарифів з добровільних видів 
страхування? 
а) уповноважений орган; 
б) страховик; 
в) страхувальник; 
г) Кабінет Міністрів України. 
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Практична робота 3 
«СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА» 

 
Кросворд №4 

 
По горизонталі: 

1 – принцип тарифної політики страховика, коли інтереси 
страхових партнерів є рівноцінними; 
3 – числова характеристика можливості того, що випадкова 
подія відбудеться в умовах, які можуть бути відтворені 
необмежену кількість разів; 
6 – система ставок оплати за виробничі і невиробничі послуги, 
які надаються населенню, компаніям, організаціям, фірмам і 

установам; 
             7  
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По вертикалі: 
2 – забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних 

цілях; 
4 – перевірка, облік, спостереження за чим-небудь; 
5 – стійкість, сталість; 
7 – виплата грошей як розрахунок за що-небудь придбане, використане тощо; 
8 – економічна категорія, що характеризує ефективність реалізації продукції 

(товарів, робіт та послуг). 
 

Кросворд №5 
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По горизонталі: 

2 – принцип тарифної політики страховика, коли потрібний інформаційний 
ресурс знаходиться у вигляді, необхідному користувачеві, в місці, 
необхідному користувачеві, і в той час, коли він йому необхідний; 
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5 – складова страхового тарифу, яка об'єднує  видатки на ведення справи та 
прибуток; 

7 – комплексна діагностика за допомогою різних методів; 
 
По вертикалі: 

1 – науково-практичний напрямок, орієнтований на забезпечення ефективного 
функціонування страхових організацій у ринкових умовах господарювання; 

3 – усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для партнерів та 
споживачів; 

4 – сукупність послідовних заходів діяльності, застосування яких має 
комплексний, системний характер; 

6 – спеціаліст зі страхування, який займається розробкою науково-
обґрунтованих методів обчислення тарифних ставок із довгострокового 
страхування життя: розрахунків, пов’язаних зі створенням резервів 
страхових внесків, викупних сум та редукованих страхових сум; 

8 – ймовірність зазнати втрат очікуваної економічної (фінансової) користі або 
прямих збитків через появу непевної (випадкової) події, що стосується 
майнового інтересу членів суспільства. 

 
Задача №7 

Визначити імовірність настання ДТП (у %), якщо загальна кількість авто 
в населеному пункті – 13500, з них у 2008 р. В ДТП попало 85 авто. Чи можна 
такий показник використовувати як імовірність настання страхових випадків на 
наступні роки? 

 
Задача №8 

Визначити середню імовірність настання нещасних випадків (%) в 
населеному пункті за даними, наведеними у таблиці. 

Рік Кількість потерпілих, чол. Кількість жителів, чол. 
2008 10 3600 
2009 45 3620 
2010 9 3700 
2011 12 3500 
2012 8 3600 
2013 11 3700 

 
Чи можна такий показник використовувати як імовірність настання 

страхових випадків? 
 

Задача №9 
Підприємство виготовляє 2000 холодильників у рік, протягом року 25 із 

них виходять з ладу. Страхова компанія уклала 300 договорів з гарантійного 
обслуговування холодильників, середня страхова сума на один договір – 5000 
грн, середнє страхове відшкодування на один договір – 2000 грн. 

Визначити: 
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– нетто-ставку зі 100 грн страхової суми; 
– брутто-ставку зі 100 грн страхової суми, якщо витрати страховика 

складають 13 %, а прибуток – 15 % брутто-ставки; 
– розмір страхових платежів за договором. 
 

Задача №10 
Страховик укладає договори зі страхування домашнього майна. 

Вірогідність настання страхового випадку – 0,04. Середня страхова сума – 120 
тис. грн. Середнє страхове відшкодування – 58 тис. грн. Кількість укладених 
договорів страхування – 1350. Питома вага навантаження в структурі 
страхового тарифу – 30 %. Визначити страховий тариф при гарантії безпеки γ = 
0,95 (α (γ) = 1,645). 
 
 

Фонд тестових завдань 
 
1. Основними характеристиками ризику є: 

а) кількість страхових випадків; 
б) частота настання страхової події та складність наслідків; 
в) страховий тариф та страхова сума; 
г) страхове відшкодування. 

2. Залежно від джерела небезпеки ризики поділяють: 
а) на чисті та спекулятивні;  

б)природні та антропогенні;  
в) індивідуальні та універсальні; 
г) майнові та особисті. 

3. Відберіть визначення страхового ризику: 
а) конкретне явище або сукупність явищ, при настанні яких проводяться 
виплати із наперед створеного страхового фонду в грошовій формі, що 
пов’язані з імовірністю настання несприятливих подій; 
б) одинична подія, яка має суб’єктивний характер і підлягає регулюванню з 
боку людей; 
в) несприятливі обставини у господарській діяльності суб’єктів 
господарювання, що призводять до перерв у виробництві; 
г) аномальні явища в природі. 

4. Яким чином поділяють ризики в страхуванні залежно від обсягу 
відповідальності? 
а) індивідуальні та універсальні;  
б) катастрофічні та аномальні;  
в) великі та масові; 
г) суб’єктивні та об’єктивні. 

5. Чисті ризики – це: 
а) крадіжка товарів; 
б) гра в грошово-речову лотерею; 
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в) ураган, повінь та інші стихійні лиха; 
г) травма працівника, одержана під час виконання службових обов’язків. 

6. Специфічний ризик – це: 
а) землетрус;  
б)викрадення;  
в) травма працівника в побуті; 
г) жоден з названих ризиків. 

7. Процес управління ризиком передбачає: 
а) аналіз ризику і контроль за ризиком; 
б) відмову від ризику; 
в) визначення страхових випадків; 
г) розрахунок страхових відшкодувань. 

8. Спекулятивний ризик: 
а) може бути застрахований за підвищеним тарифом; 
б) не може бути застрахований; 
в) може бути застрахований за низьким тарифом; 
г) правильна відповідь відсутня. 

9. Ідентифікація ризику передбачає: 
а) створення спеціальних фондів; 
б) виявлення джерел ризику; 
в) виявлення та оцінку значущості кожного із факторів ризику. 

10. Управління ризиком має на меті: 
а) попередження та мінімізацію збитку; 
б) забезпечення відповідності ступеня ризику та розміру страхових тарифів; 
в) дослідження страхового ринку. 

11. Тарифна брутто-ставка складається: 
а) з тарифу-нетто;  
б) платіжного внеску;  
в) навантаження;  
г) страхової суми;  
д) витрат на превентивні заходи. 

12. Тарифна ставка може бути знижена при: 
а) беззбитковому проходженні договорів страхування; 
б) переукладенні договорів страхування та відсутності страхових випадків; 
в) створенні плану протипожежної безпеки; 
г) поновленні засобів протипожежної безпеки. 

13. Страхова сума – це: 
а) сума, в межах якої страховик несе відповідальність страхування; 
б) межа грошових страхових зобов’язань страховика щодо компенсації збитків 
страхувальнику від страхової події. 

14. Управління ризиком включає: 
а) аналіз ризику;  
б) контроль за ризиком;  
в) ідентифікацію страхового ризику та його оцінку. 

15. Управління ризиком має на меті: 
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а) попередження та мінімізацію збитку; 
б) забезпечення відповідності ступеня ризику та розміру страхових тарифів; 
в) дослідження страхового ринку; 
г) правильні відповіді а) та б). 

16. Основними характеристиками ризику є: 
а) кількість страхових випадків; 
б) частота настання страхової події та складність наслідків; 
в) страховий тариф та страхова сума; 
г) страхове відшкодування. 

17. Де можна поставити знак рівності між термінами страхування? 
а) страховий внесок, страховий платіж; 
б) страховий платіж, тарифна ставка; 
в) тарифна ставка, страхова премія; 
г) страхова премія, страховий платіж. 

18. Якщо у даному районі за декілька років у середньому пожежею 
пошкоджено 100 будинків з 10000, то вірогідність настання страхового 
випадку складає: 
а) 0,01; 
б) 100; 
в) 0,0001; 
г) 0,001. 

19. Частина страхового тарифу, що використовується для покриття 
страхових виплат: 
а) брутто-ставка;  
б) нетто-ставка;  
в) навантаження; 
г) страхова премія. 

20. Контроль за ризиком, що спрямований на зменшення вірогідності 
настання збитків та їх розміру, може включати в себе: 
а) відмову від ризику шляхом припинення діяльності або володіння активами, 
які пов’язані з можливими збитками; 
б) самострахування та кептивне страхування; 
в) участь у відшкодуванні наслідків ризику; 
г) всі відповіді правильні. 
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Практична робота 4 
«СТРАХОВИЙ РИНОК» 

 

Кросворд №6 
 

По горизонталі: 
1 – експерт, який професійно займається діяльністю зі 
встановлення наявності загальної аварії, обчисленням розміру 
загальної аварії, визначенням вартості майна, що включається в 
загальне морське підприємство, складанням розрахунку 
розподілу загальної аварії між учасниками морського 
підприємства; 
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2 – розподіл страхового ринку на окремі частини за показниками; 
4 – показник, який демонструє можливий обсяг збуту страхових послуг; 
6 – організація, котра згідно з отриманою ліцензією бере на себе за певну плату 

зобов’язання у разі настання страхового випадку відшкодувати 
страхувальникові чи особам, яких він назвав, завданий збиток або виплатити 
страхову суму; 

7 – юридична особа або громадянин, які зареєстровані у встановленому порядку 
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як суб’єкти підприємницької діяльності та здійснюють за винагороду 
посередницьку діяльність зі страхування від свого імені на підставі 
брокерської угоди з особою, яка має потребу в страхуванні як 
страхувальник; 

8 – експерт, які здійснює огляд суден, вантажів, майна підприємств та інших 
об’єктів і надання страховику або, за запитом аварійного комісара, – 
аварійному комісару висновку; 

 
По вертикалі: 

3 – система відносин і взаємодій між професійними учасниками страхового 
ринку і спеціалістами інших видів діяльності та структура таких видів 
діяльності; 

5 – місце взаємодії продавців і покупців; 
9 – громадянин або юридична особа, які діють від імені та за дорученням 

страховика і виконують частину його страхової діяльності; 
10 – спеціаліст зі страхування, який займається розробкою науково 

обґрунтованих методів обчислення тарифних ставок за довгостроковим 
страхуванням життя; 

11 – кількість страхових компаній (або частка від загального числа), які 
утримують переважну частину страхового ринку або його сегмент. 

 
Задача №11 

Договір страхування транспортного засобу укладено 15 лютого 
поточного року, а перший страховий внесок сплачено 15 березня. Строк дії 
договору страхування – 12 місяців. 15 серпня поточного року договір 
страхування був достроково припинений на вимогу страхувальника. Страховий 
платіж сплачений одноразово в сумі 1 тис. грн. Величина нормативних витрат 
на утримання страхової компанії – 22 %. Визначте розмір страхового платежу, 
що повертається страхувальнику, якщо: 

− вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов 
договору страхування; 

− вимога страхувальника обумовлена його особистим бажанням. 
 

Задача №12 
Страховою компанією укладено договір страхування 

сільськогосподарських тварин строком на один рік на страхову суму 150 тис. 
грн. Страховий платіж сплачений одноразово у сумі 3 тис. грн. Через 7 місяців 
відбувається страховий випадок, у результаті якого виплачене страхове 
відшкодування у розмірі 148 тис. грн. Норматив витрат на утримання страхової 
компанії – 30 %. Визначте величину страхового платежу, який страхова 
компанія повинна повернути страхувальнику, якщо він через 10 місяців після 
вступу в дію договору страхування виявив намір достроково припинити його 
дію. Вимога страхувальника обумовлена: 

− тим, що страховик порушив умови договору страхування; 
− власним бажанням страхувальника. 
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Фонд тестових завдань 
 
1. Частина фінансового ринку, де об’єктом купівлі-

продажу виступає страховий захист, формуються попит і 
пропозиція на нього – це: 
а) страхова форма; 
б) страховий випадок; 
в) страхове відшкодування; 
г) страховий ринок. 

2. Кількість страхових компаній (або частка від загального числа), 
які утримують переважну частину страхового ринку або його сегмент – це: 
а) концентрованість страхового ринку; 
б) сегментування страхового ринку; 
в) ємність страхового ринку; 
г) інфраструктура страхового ринку. 

3. Розподіл страхового ринку на окремі частини за показниками, які 
цікавлять страхову компанію, наприклад, за віком, статтю, величиною 
доходів, професіями та ін. з метою адресного пропонування їм страхових 
продуктів – це: 
а) концентрованість страхового ринку; 
б) сегментування страхового ринку; 
в) ємність страхового ринку; 
г) інфраструктура страхового ринку. 

4. Показник, який демонструє можливий обсяг збуту страхових 
послуг – це: 
а) концентрованість страхового ринку; 
б) сегментування страхового ринку; 
в) ємність страхового ринку; 
г) інфраструктура страхового ринку. 

5. Система відносин і взаємодій між професійними учасниками 
страхового ринку і спеціалістами інших видів діяльності та структура 
таких видів діяльності, яка сприяє ефективному функціонуванню 
страхування і якісному наданню страхових (перестрахових) послуг – це: 
а) концентрованість страхового ринку; 
б) сегментування страхового ринку; 
в) ємність страхового ринку; 
г) інфраструктура страхового ринку. 

6. Особи, які займаються визначенням причин настання страхового 
випадку та розміру збитків, кваліфікаційні вимоги до яких 
встановлюються актами чинного законодавства України – це: 
а) аварійні комісари; 
б) сюрвейєри; 
в) диспашери; 
г) актуарії. 
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7. Експерти, які здійснюють огляд суден, вантажів, майна 
підприємств та інших об’єктів і надання страховику – це: 
а) аварійні комісари; 
б) сюрвейєри; 
в) диспашери; 
г) актуарії. 

8. Експерти, які професійно займаються діяльністю зі встановлення 
наявності загальної аварії, обчислення розміру загальної аварії, 
визначення вартості майна, що включається в загальне морське 
підприємство, складання розрахунку розподілу загальної аварії між 
учасниками морського підприємства – це: 
а) аварійні комісари; 
б) сюрвейєри; 
в) диспашери; 
г) актуарії. 

9. Спеціалісти зі страхування, які займаються розробкою науково 
обґрунтованих методів обчислення тарифних ставок за довгостроковим 
страхуванням життя: розрахунків, пов’язаних із створенням резервів 
страхових внесків, викупних сум та редукованих страхових сум – це: 
а) аварійні комісари; 
б) сюрвейєри; 
в) диспашери; 
г) актуарії. 

10. Ллойд – це : 
а) ринок страхових послуг світового значення зі страхування ризиків; 
б) ринок страхових послуг України; 
в) ринок медичних послуг; 
г) ринок страхових послуг зі страхування життя громадян. 

11. Чим відрізняється брокер від агента: 
а) не має жодних відмінностей; 
б) кількістю працівників; 
в) розміром отриманих страхових платежів; 
г) розміром отриманої комісійної винагороди; 
д) брокер завжди представляє інтереси страхувальника. 

12. Хто (що) є страховим посередником? 
а) фондові біржі; 
б) банки та інші фінансово-кредитні установи; 
в) страхові агенти і страхові брокери; 
г) інвестиційні фонди і компанії. 

13. Що з названого належить до елементів страхового ринку? 
а) промислові і торгові підприємства; 
б) страховики, страхувальники і страхові посередники; 
в) банки і кредитні спілки; 
г) державні бюджетні і позабюджетні фонди. 

14. Суб’єктами інфраструктури страхового ринку є: 
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а) сюрвейєри;  
б) актуарії;  
в) аудитори, консультанти; 
г) всі відповіді правильні. 

15. Ринок страховика має позитивний темп розвитку, коли: 
а) попит на страхові послуги значно перевищує їх пропозицію; 
б) пропозиція страхових послуг значно перевищує їх попит; 
в) попит і пропозиція на страхові послуги рівні між собою. 

16. Страхова виплата здійснюється: 
а) валютою, яка передбачена договором страхування, якщо інше не 
передбачено законодавством України; 
б) національною валютою України; 
в) для страхувальників-резидентів – національною валютою України, для 
нерезидентів – у іноземній вільноконвертованій валюті; 
г) всі відповіді правильні. 

17. Діяльність страхових брокерів може бути визначена: 
а) як професійна діяльність осіб, зареєстрованих як суб’єкти підприємництва, 
пов’язана із посередництвом у сфері страхування; 
б) як діяльність осіб, уповноважених діяти від імені та за дорученням однієї чи 
більше страхових компаній з укладання договору; 
в) як фінансова діяльність у сфері страхування. 

18. Страховими агентами можуть бути: 
а) тільки фізичні особи;  
б) тільки юридичні особи;  
в) тільки працівники страхової компанії; 
г) фізичні та юридичні особи. 

19. Страховик (перестраховик) України має право приймати ризики з 
перестрахування лише з тих видів… 
а) добровільного страхування, на здійснення яких він отримав ліцензію; 
б) обов’язкового страхування, на здійснення яких він отримав ліцензію; 
в) добровільного та обов’язкового страхування, на здійснення яких він отримав 
ліцензію; 
г) страхування життя. 

20. Які з наведених видів робіт не можуть виконувати страхові 
агенти? 
а) вдосконалення правил страхування; 
б) пошук страхувальників і укладення договорів страхування; 
в) розрахунок страхових тарифів; 
г) пошук страховиків. 

21. Страховий маркетинг охоплює комплекс таких заходів (видів 
робіт): 
а) дослідження страхового ринку, розробку конкурентоспроможних страхових 
продуктів та їх реалізацію; 
б) складання фінансової звітності страховика, її аналіз і складання бізнес-плану; 
в) фінансову діяльність щодо розміщення страхових резервів. 
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22. За галузевою ознакою страховий ринок поділяють: 
а) на ринок страхування життя; 
б) ринок загальних видів страхування; 
в) зовнішній та внутрішній страховий ринок; 
г) ринок державних та недержавних страхових компаній; 
д) ринок особистого, майнового страхування та страхування відповідальності. 

23. Основу інфраструктури страхового ринку складають такі 
суб’єкти: 
а) аварійні комісари, сюрвейєри; 
б) диспашери, актуарії, страхові аудитори; 
в) спеціалізовані та багатопрофільні консультанти; 
г) всі відповіді правильні. 

24. Аварійний комісар проводить: 
а) огляд застрахованого майна, яке зазнало пошкоджень у результаті настання 
страхового випадку; 
б) встановлює причини, характер і розмір збитку, завданого страхувальником; 
в) визначає наявність винної сторони в настанні збитку, складає та видає 
аварійний сертифікат; 
г) всі відповіді правильні. 
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Практична робота 5 
«СТРАХОВА ОРГАНІЗАЦІЯ» 

 
Кросворд №7 

По горизонталі: 
2 – припинення діяльності одного страховика як юридичної 
особи та перехід за роздільним актом (балансом) у відповідних 
частинах усього майна, прав та обов’язків до страховиків-
правонаступників, створених у результаті реорганізації; 
3 – союз, спілка, товариство; 
5 – докладний, усебічний комплексний план, який має 
забезпечити виконання її місії, тобто досягнення головної мети її 

існування; 
8 – запас чого-небудь на випадок потреби; 
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По вертикалі: 
1 – здатність позичальника своєчасно здійснювати розрахунки за всіма видами 

своїх зобов'язань; 
4 – припинення діяльності одного або більше страховиків як юридичних осіб та 

перехід за передавальним актом усього майна, прав та обов’язків до іншого 
страховика-правонаступника; 

6 – припинення діяльності двох або більше страховиків як юридичних осіб та 
перехід за передавальним актом усього майна, прав та обов’язків до 
страховика_правонаступника, що створюється в результаті реорганізації; 

7 – виробниче утворення для досягнення певної мети. 
 

Кросворд №8 
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По горизонталі: 

1 – добровільні об’єднання страховиків, які не є юридичними особами; 
3 – створення страховика або більше страховиків, до яких за роздільним актом 

(балансом) у відповідних частинах переходять майно, права та обов’язки 
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страховика-юридичної особи, що реорганізовується; 
4 – встановлений засновником (власником майна) організації обсяг правил, що 

регулюють її правовий стан, відносини, пов'язані з внутрішнім управлінням, 
стосунки з іншими організаціями чи громадянами; 

5 – система заходів, які здійснюються для запобігання банкрутства і 
фінансового оздоровлення підприємств і банків за допомогою держави і 
крупних банків; 

7 – повна або часткова заміна власників корпоративних прав підприємства, 
зміна організаційно-правової форми організації бізнесу; 

 
По вертикалі: 

1 – зміна організаційно-правової форми страховика, при якій до страховика, що 
створений у результаті реорганізації, за передавальним актом переходять усе 
майно, права та обов’язки страховика, що реорганізовується; 

2 – підрозділ страхової компанії, яке не маж статусу самостійної юридичної 
особи і займається збиранням інформації, рекламою, пошуком клієнтів в 
інтересах страховика в даному регіоні або в іншій країні; 

6 – відбувається в тому випадку, коли компанія перестає функціонувати і 
виконувати свій основний обов’язок – приносити прибуток. 

 
Задача №13 

Страхова компанія “Захист” планує отримати ліцензію на страхування 
життя. У Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг, страховик подає такі документи: 

− копії установчих документів та копію свідоцтва про реєстрацію; 
− довідку банку, що підтверджує сплачений статутний фонд у розмірі 1 

млн євро; 
− правила (умови) страхування; 
− економічне обґрунтування запланованої страхової діяльності; 
− інші необхідні документи. 
Поясніть, чи буде надана ліцензія страховій компанії, і протягом якого 

терміну Національна комісія що здійснює регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг, зобов’язана розглянути подані документи. 

 
Задача №14 

Страхові компанії “Захист” та “Промінь” звернулися в Національну 
комісію, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для 
отримання ліцензії на провадження діяльності з обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. 

Страхова компанія “Захист” функціонує на страховому ринку сім років, 
при цьому три роки надає страхової послуги з добровільного страхування 
цивільної відповідальності власників наземного транспорту. Страховик на 
будь-яку дату має перевищення фактичного запасу платоспроможності над 
нормативним не менше, ніж на 25 %. За погодженням із МТСБУ гарантійний 
внесок до фонду захисту потерпілих здійснений у розмірі 100 тис. євро. 
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Страхова компанія “Промінь” функціонує на страховому ринку п’ять 
років, у тому числі займається страхуванням наземних транспортних засобів 2,5 
роки. Страховик має аналогічний зі страховою компанією “Захист” рівень 
перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним. 
Страхова компанія сплатила до фонду захисту потерпілих гарантійний внесок у 
розмірі 200000 євро, погодивши дану суму із МТСБУ. 

Дайте відповіді на такі запитання: 
1. Чи мають право отримати страховики ліцензії на здійснення 

обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних 
транспортних засобів, якщо показники діяльності наведених страховиків 
відповідають необхідним вимогам, при цьому заявники не мали збитків за 
фінансовий звітний рік, який передував даті подання документів? 

2. Які документи слід подати для отримання ліцензії? 
3. У яких випадках здійснюється переоформлення ліцензії? 
4. За яких умов Нацкомфінпослуг може зупинити та анулювати дію 

ліцензії? 
 
 

Фонд тестових завдань 
 
1. Юридично оформлена одиниця підприємницької 

діяльності, яка бере на себе зобов’язання страховика і має 
на це відповідну ліцензію – це: 
а) страховий агент; 
б) страховий брокер; 
в) страхова компанія; 
г) страховий ринок. 

2. За формою власності страхові компанії класифікують: 
а) державні та колективні; 
б) місцеві, регіональні, національні, міжнародні; 
в) великі, середні, малі. 

3. За територією обслуговування страхові компанії класифікують: 
а) державні та колективні; 
б) місцеві, регіональні, національні, міжнародні; 
в) великі, середні, малі. 

4. За величиною статутного капіталу та обсягу надходження 
страхових платежів страхові компанії класифікують: 
а) державні та колективні; 
б) місцеві, регіональні, національні, міжнародні; 
в) великі, середні, малі. 

5. Основним завданням страхової системи є: 
а) щоденне та надійне страхове обслуговування; 
б) надання комплексу страхових і консультаційних послуг; 
в) надання комплексу страхових послуг; 
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г) страхове обслуговування один раз на рік. 
6. Перше Російське страхове товариство від вогню було створено в 

акціонерній формі в Росії у: 
а) 1991 році; 
б) 1276 році; 
в) 1927 році; 
г) 1827 році; 
д) 2007 році. 

7. Страховик, контрольний пакет акцій якого належить державі – 
це: 
а) урядові страхові компанії; 
б) державна страхова компанія; 
в) недержавний пенсійний фонд. 

8. Некомерційні компанії, діяльність яких заснована на субсидуванні 
– це: 
а) урядові страхові компанії; 
б) державна страхова компанія; 
в) недержавний пенсійний фонд. 

9. Особлива форма організації особового страхування, яка гарантує 
рентні виплати страхувальникам по досягненні ними визначеного віку – 
це: 
а) урядові страхові компанії; 
б) державна страхова компанія; 
в) недержавний пенсійний фонд. 

10. Акціонерні страхові товариства, в яких пакет акцій менший від 
контрольного – це: 
а) афільовані страхові компанії; 
б) страховий пул; 
в) кептивна страхова компанія. 

11. Акціонерна страхова компанія, яка обслуговує цілком або 
переважно корпоративні страхові інтереси засновників, а також 
самостійних суб’єктів господарювання, які входять у структуру концернів 
або крупних фінансово-промислових груп – це: 
а) афільовані страхові компанії; 
б) страховий пул; 
в) кептивна страхова компанія. 

12. Добровільні об’єднання страховиків, які не є юридичними особами 
– це: 
а) афільовані страхові компанії; 
б) страховий пул; 
в) кептивна страхова компанія. 

13. Інтегроване регулювання – це: 
а) рівнобіжне регулювання діяльності страховиків та інших фінансових 
інститутів; 
б) об’єднання органів нагляду за банківською та страховою діяльністю; 
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в) окреме регулювання діяльності страхових компаній та комерційних банків; 
г) розмежування дій органів страхового та банківського нагляду. 

14. Рішення про виключення страховика з Єдиного державного 
реєстру страховиків приймає: 
а) Ліцензійна палата при Міністерстві економіки України; 
б) орган місцевої виконавчої влади, де зареєстрований страховик; 
в) Держфінпослуг; 
г) Міністерство фінансів України. 

15. Представництво страхової компанії має право: 
а) займатися рекламною діяльністю; 
б) виплачувати страхові суми та страхове відшкодування; 
в) виконувати репрезентативні функції; 
г) брати участь у співстрахуванні.  

16. Які з наведених функцій виконує Ліга страхових організацій 
України? 
а) надає дозвіл на перестрахування ризиків у нерезидентів; 
б) здійснює реєстрацію страхових посередників; 
в) сприяє вдосконаленню страхового законодавства; 
г) надає інформаційні та навчальні послуги своїм членам; 
д) підтримує міжнародні контакти зі страховими об’єднаннями. 

17. Страховик у зв’язку із страховою подією запросив у підприємства 
відомості, що становлять комерційну таємницю. Чи зобов’язане 
підприємство надати таку інформацію? 
а) так; 
б) ні. 

18. Якими з наведених видів діяльності може займатися страхова 
компанія? 
а) визначати розмір збитку постраждалого у зв’язку із втратою майна внаслідок 
страхового випадку; 
б) проводити ремонтні роботи застрахованих транспортних засобів, що 
постраждали внаслідок страхового випадку; 
в) надавати кредити страхувальникам. 

19. Особливостями діяльності товариства взаємного страхування 
(ТВС) є: 
а) неоднорідність складу учасників ТВС; 
б) учасник ТВС одночасно виступає як страховик і як страхувальник; 
в) страхувальник бере участь у розподілі прибутків або збитків за результатами 
діяльності ТВС за рік; 
г) комерційний характер діяльності. 

20. Мінімальний статутний фонд українського страховика з 
ризикового страхування становить: 
а) 1 млн євро;  
б) 1,5 млн євро;  
в) не обмежується. 

21. Мінімальний статутний капітал для компаній, які здійснюють 
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страхування життя, складає: 
а) 1500000 євро;  
б) 1000000 євро;  
в) 1000000 грн;  
г) 500000 дол. 

22. Глобалізація страхового бізнесу виражається у таких процесах: 
а) злиття страхових компанії різних країн; 
б) концентрації страхового капіталу; 
в) збільшення кількості страховиків на національних страхових ринках; 
г) всі відповіді правильні. 
Утворення  

23. страхових компаній відбувається згідно з: 
а) Директивами Європейського Союзу; 
б) ЗУ “Про страхування”; 
в) ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств”. 

24. Державний реєстр страхових та перестрахувальних брокерів 
України веде: 
а) Ліга страхових організацій України; 
б) Держфінпослуг України; 
в) Федерація страхових посередників України. 

25. Санація страхової компанії передбачає: 
а) збільшення її статутного фонду; 
б) поліпшення діяльності, реструктуризацію боргів, посилення фінансового 
стану; 
в) заміну керівництва страхової компанії. 

26. В обов’язки МТСБУ не входить: 
а) розробка зразків страхових полісів; 
б) розробка проектів страхових тарифів з внутрішнього і зовнішнього 
страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів; 
в) продаж страхових полісів. 

27. Ліквідація страховика може здійснюватися згідно з рішенням: 
а) районної державної адміністрації; 
б) обласної державної адміністрації; 
в) зборів акціонерів або господарського суду. 

28. Статутний фонд українського страховика може формуватися: 
а) тільки майном;  
б) тільки грішми;  
в) майном і грішми одночасно. 
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Практична робота 6 
«ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 
Кросворд №9 

 
По горизонталі: 

1 – зіставлення результатів господарської діяльності з 
витраченими ресурсами; 
3 – політичне утворення з визначеною територією, економікою і 
політичною владою; 
4 – процес, унаслідок якого відбувається зміна якості 
підприємства, перехід від одного якісного стану до іншого; 
7 – контроль за діяльністю; 

 
По вертикалі: 

2 – механізм впливу соціально-економічної системи на дії суб’єктів 
господарювання відповідно до пріоритетних цілей цієї системи; 

5 – юридична особа або дієздатний громадян, який уклав із страховиком 
договір страхування; 

6 – угода двох або кількох осіб, яка спрямована на встановлення, зміну або 
розірвання між ними правових зв’язків; 

8 – ІІ етап оформлення страхової угоди. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Задача №15 
Страхова компанія “Впевненість” та підприємство “Віста” 

(страхувальник) уклали договір щодо страхового захисту майна. У договорі 
зазначені такі реквізити: 

− назва документа та назва і адреса страховика; 
− назва та адреса страхувальника; 
− об’єкт страхування; 
− перелік страхових випадків; 
− розміри страхових платежів та страховий тариф; 
− порядок зміни і припинення дії договору; 
− умови здійснення страхової виплати; 
− причини відмови у страховій виплаті; 
− підписи сторін. 
Поясніть, чи всі необхідні реквізити містить даний договір страхування 

відповідно до чинного законодавства України. 
 

Задача №16 
Новоутворена страхова компанія “Захист” планує займатися загальними 

видами страхування і представила в Національну комісію, що здійснює 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, таку документацію для 
отримання ліцензії: 

− установчу угоду; 
− статут компанії; 
− протоколи № 1 і № 2 зборів акціонерів; 
− довідку з банку про наявність сплаченого статутного фонду в сумі 1 

млн грн; 
− свідоцтво про реєстрацію в Національній комісії з цінних паперів і 

фондового ринку першого випуску акцій на суму 5 млн грн; 
− інші необхідні документи. 
Що буде причиною відмови у видачі ліцензії? 
 

Задача №17 
Договір страхування майна був укладений строком на 12 місяців на 

страхову суму 400 тис. грн. Страховий платіж сплачений одноразово в сумі 4,8 
тис. грн. На третьому місяці дії договору страхування відбувся страховий 
випадок, у результаті якого було виплачене страхове відшкодування в розмірі 
120 тис. грн. Через чотири місяці після цієї виплати за вимогою страхувальника 
договір страхування було достроково припинено. Визначте величину 
страхового платежу, яку страхова компанія повинна повернути страхувальнику, 
якщо нормативні витрати на утримання страхової компанії складають 27 %. 
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Фонд тестових завдань 
 
1. В яких випадках призначається примусова 

санація страховика? 
а) невиконання страховиком зобов’язань перед 
страхувальниками 
протягом трьох місяців; 
б) недосягнення страховиком визначеного законом розміру 
статутного фонду; 

в) настання інших випадків, визначених чинним законодавством; 
г) всі відповіді правильні. 

2. Встановлення мінімальних статутних фондів страховиків – це 
методи державного регулювання страхової діяльності: 
а) правові;  
б) економічні;  
в) адміністративні. 

3. До адміністративних методів державного регулювання страхової 
діяльності відноситься: 
а) видача ліцензій та встановлення певних показників, яких по винні 
дотримуватись страхові компанії; 
б) розроблення і прийняття законів; 
в) стимулювання розвитку страхування з допомогою системи оподаткування, 
надання страхових пільг. 

4. Континентальна модель регулювання страхування 
характеризується: 
а) державним затвердженням тарифних ставок; 
б) регулярними перевірками діяльності страховиків; 
в) відсутністю твердої регламентації страхових операцій; 
г) відсутністю систематичного контролю з боку державних органів. 

5. Потреба державного регулювання страхової діяльності зумовлена: 
а) значним обсягом податків від страхових компаній; 
б) формуванням і використанням бюджету; 
в) формуванням і використанням статутних та страхових фондів страхових 
компаній. 

6. До економічних методів державного регулювання страхової 
діяльності належать: 
а) розробка і застосування законів, положень та інструкцій, котрі 
регламентують страхову діяльність; 
б) стимулювання розвитку страхування з допомогою системи оподаткування; 
в) видача ліцензій на право займатися страховою діяльністю. 

7. Державний нагляд за страховою діяльністю здійснюється: 
а) для обмеження монополізму на страховому ринку; 
б) встановлення рамок і правил функціонування страхового ринку та діяльності 
страхових компаній на ньому; 
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в) контролю за правильністю сплати податків. 
8. Метою державного регулювання страхової діяльності є: 

а) проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері фінансових 
послуг; 
б) захист інтересів споживачів фінансових послуг; 
в) створення сприятливих умов для розвитку та функціонування ринків 
фінансових послуг; 
г) створення умов для ефективної мобілізації і розміщення фінансових ресурсів 
учасниками ринків фінансових послуг з урахуванням інтересів суспільства; 
д) всі відповіді є вірними. 

9. До правових засобів державного регулювання страхової діяльності 
відносяться: 
а) розробка і застосування законів та інших правових і методичних документів, 
які регламентують страхову діяльність; 
б) стимулювання розвитку страхування через податкову систему; 
в) видача ліцензій на право займатися страховою діяльністю, а також 
застосування певних стандартів та нормативів. 

10. До економічних засобів державного регулювання страхової 
діяльності відносяться: 
а) розробка і застосування законів та інших правових і методичних документів, 
які регламентують страхову діяльність; 
б) стимулювання розвитку страхування через податкову систему; 
в) видача ліцензій на право займатися страховою діяльністю, а також 
застосування певних стандартів та нормативів. 

11. До адміністративних засобів державного регулювання страхової 
діяльності відносяться: 
а) розробка і застосування законів та інших правових і методичних документів, 
які регламентують страхову діяльність; 
б) стимулювання розвитку страхування через податкову систему; 
в) видача ліцензій на право займатися страховою діяльністю, а також 
застосування певних стандартів та нормативів. 

12. Суттєві умови договору страхування: 
а) є необхідними для договорів певного виду. Вони визнані такими у 
відповідних законодавчих актах, зокрема у страховій практиці: об’єкт 
страхування, страхова сума, строк дії договору страхування, порядок внесення 
змін в договір тощо; 
б) це умови, які є в будь-якому договорі та передбачені законодавством на той 
випадок, якщо сторони не захочуть встановити інше. Це відомості про місце 
укладання договору, форму договору тощо; 
в) прописуються сторонам законодавством для узгодження. У договорах 
страхування це, наприклад, реквізити сторін, умови оплати, строк початку 
страхового захисту тощо; 
г) вносяться в договір за бажанням сторін. Законодавством дозволено 
встановлювати в договорі за взаємною згодою будь-які, але такі, що не 
суперечать закону, умови, що сприяє максимальному врахуванню побажань 
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сторін. 
13. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг: 
а) проводити перевірки щодо правильності застосування страховиками 
законодавства України про страхову діяльність і достовірність їх звітності за 
показниками, що характеризують виконання договорів страхування; не частіше 
одного разу в рік призначати проведення за рахунок страховика додаткової 
обов’язкової аудиторської перевірки з визначенням аудитора; 
б) видавати ліцензії страховикам на здійснення страхової діяльності та 
проведення перевірок їх відповідності виданій ліцензії; 
в) видавати свідоцтва про включення страхових та пере страхових брокерів до 
державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та проведення 
перевірки, додержання ними законодавства з посередницької діяльності у 
страхуванні та перестрахуванні і достовірності їх звітності;  
г) всі відповіді правильні. 

14. Чим пояснюється необхідність державного нагляду за страховою 
діяльністю? 
а) необхідністю ліквідації наслідків несприятливих подій; 
б) акумуляцією інвестиційних ресурсів; 
в) потребою захисту інтересів страхувальників; 
г) всі відповіді правильні. 

15. В який період в Україні не було державного органу з нагляду за 
страховою діяльністю? 
а) з 1990 по 1991 р.;  
б) з 1991 по 1992 р.;  
в) з 1991 по 1993 р.; 
г) з 1992 по 1993 р. 

16. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг: 
а) перевіряє правильність застосування страховиками законодавства України 
про страхову діяльність і достовірність їх звітності за показниками, що 
характеризують виконання договорів страхування, не частіше одного разу в рік 
призначає проведення за рахунок страховика додаткової обов’язкової 
аудиторської перевірки з визначенням аудитора; 
б) створює комісії та робочі групи для проведення перевірок діяльності 
страховиків та страхових посередників; 
в) видає ліцензії страховикам на здійснення страхової діяльності та перевіряє їх 
діяльність відповідно до виданих ліцензій; 
г) всі відповіді правильні. 

17. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг: 
а) як інтегрований державний регулятор діяльності небанківського фінансового 
сектора; 
б) інтегрований державний регулятор діяльності банківського фінансового 
сектора; 
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в) інтегрований державний регулятор фінансового сектора. 
18. Чи можуть страховики, які отримали ліцензію на страхування 

життя, займатися іншими видами страхування? 
а) так;  
б) ні;  
в) можуть при визначених умовах. 

19. Ліберальна модель регулювання страхування характеризується: 
а) державним утвердженням тарифних ставок; 
б) регулярними перевірками діяльності страховиків; 
в) відсутністю твердої регламентації страхових операцій; 
г) відсутністю систематичного контролю з боку держави. 

20. Чи відповідає держава за зобов’язаннями страховика? 
а) так;  
б) ні;  
в) так, лише зі страхування життя; 
г) так, лише з обов’язкових видів страхування. 

21. Страхові правовідносини включають відносини: 
а) між страхувальником (набувачем) і страховиком з приводу майнових 
зобов’язань, пов’язаних з договором страхування; 
б) між державою та страховими компаніями з приводу ліцензування; 
в) щодо фінансової стійкості та платоспроможності страховиків; 
г) всі відповіді правильні. 

22. Обов’язкові умови договору страхування: 
а) є необхідними для договорів певного виду. Вони визнаються такими у 
відповідних законодавчих актах, зокрема у страховій практиці: об’єкт 
страхування, страхова сума, строк дії договору страхування, порядок внесення 
змін у договір тощо; 
б) це умови, які є в будь-якому договорі та передбачені законодавством на 
випадок, якщо сторони не захочуть встановити інше – відомості про місце 
укладання договору, форму договору тощо; 
в) встановлені сторонам законодавством для узгодження. У договорах 
страхування це, наприклад, реквізити сторін, умови оплати, строк початку 
страхового захисту тощо; 
г) вносяться в договір за бажанням сторін. Законодавством дозволено 
встановлювати в договорі за взаємною згодою будь-які, але такі, що не 
суперечать закону, умови, що сприяє максимальному врахуванню побажань 
сторін. 

23. Основним способом продаж індивідуальних договорів страхування 
в Україні є укладання договорів з допомогою: 
а) агентів;  
б) мультиагентів (брагентів);  
в) брокерів. 
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Практична робота 7 
«ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ» 

 

Кросворд №10 
 

По горизонталі: 
3 – особливий вид страхування туристів або спеціалістів, які 
перебувають за кордоном, з метою надання їм допомоги на місці 
в технічній (ремонт автомобіля), грошовій або іншій формі; 
5 – припинення життєдіяльності організму; 
7 – страхова компанія; 

 

По вертикалі: 
1 – юридична особа або дієздатний громадян, який уклав із страховиком 

договір страхування; 
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2 – здатність до трудової діяльності, яка залежить від стану здоров'я людини; 
4 – страховий договір, за яким виплачується річна рента протягом будь-якого 

періоду життя застрахованого в обмін на сплату премії при укладанні 
договору страхування; 

6 – сукупність явищ, що чинять опір смерті; 
8 – виплата грошей як розрахунок за що-небудь придбане, використане тощо. 
 
 

Задача №18 
Студент Нестеренко І.В. купив залізничний квиток від станції 

Хмельницький до станції Київ за 65 грн і під час поїздки був травмований на 
зупинці ст. Фастів унаслідок падіння зі слизьких сходів. Лікування травми 
тривало 90 днів, після чого була встановлена ІІІ група інвалідності. Визначте 
величину страхового платежу та розмір страхової виплати, котрі він повинен 
отримати за наслідки травми. 

Назвіть вид страхування, за котрим він може отримати страхову суму і 
документи, які він повинен представити в страхову компанію для отримання 
виплати. 

 
Задача №19 

Громадянин Петренко І.І. укладає договір добровільного страхування від 
нещасних випадків для себе, дружини і двох дітей віком 6 і 10 років. Страхові 
суми для кожної особи однакові і становлять по 20000 грн. Страхові тарифи 
визначено таким чином: 

− для дорослих осіб – 1 % від страхової суми; 
− для дітей віком до 10 років – 3 %; 
− для дітей віком від 10 до 18 років – 5 %. 
Виплати відшкодувань для всіх осіб однакові і становлять: 
− у випадку смерті внаслідок нещасного випадку – 100 % страхової суми; 
− при встановленні інвалідності I групи – 90 %; II групи – 75 %; III – 50 % 

страхової суми; 
− при лікуванні внаслідків травми внаслідок нещасного випадку 

виплачується по 17 грн за один день лікування, але не більше 50 % страхової 
суми. 

Визначте: 
1) страховий платіж за договором; 
2) величину страхової виплати при умові, що сім’я постраждала в ДТП і 

отримала такі збитки: батько – інвалідність II групи, мати – інвалідність III 
групи, діти отримали травми, лікування котрих тривало по 24 дні. 

 
Задача №20 

Під час перебування на автовокзалі м. Тернопіль з пасажиром Ігнатенко 
С.І., який мав квиток “Хмельницький–Львів”, стався страховий випадок, що 
зумовлює відповідальність страхової організації, згідно з особистим 
обов’язковим страхуванням від нещасних випадків на транспорті. У результаті 
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цього пасажир втратив працездатність на 265 днів. Після цієї тимчасової втрати 
працездатності йому було встановлено І групу інвалідності. Визначте розмір 
страхового відшкодування. 

 
Задача №21 

Унаслідок інфікування вірусом імунодефіциту пацієнта, лікар-хірург 
Іванов П. П. під час виконання службових обов’язків тимчасово втратив 
працездатність на 45 днів. Пізніше за наслідками цієї ж страхової події Іванова 
П.П. було визнано інвалідом III групи, а згодом – інвалідом I групи. Визначте 
розмір та порядок виплати страхової суми постраждалому хірургу Іванову П.П. 
згідно з чинним законодавством. 

 
Задача №22 

Лікар та фельдшер ветеринарної медицини застраховані за договором 
обов’язкового страхування. При здійсненні профілактичних робіт під час 
виконання службових обов’язків стався страховий випадок, що призвів до 
таких наслідків: 

− вони тимчасово втратили працездатність на 14 діб; 
− лікар був визнаний інвалідом I групи; 
− фельдшеру встановлена інвалідність III групи. 
Визначте розмір страхового платежу та страхових виплат постраждалим, 

якщо їх місячна заробітна плата (на останній посаді, яку вони обіймали), 
складала відповідно 7500 грн та 5700 грн. 

 
 

Фонд тестових завдань 
 
1. Державне обов’язкове особисте страхування. Це 

поняття означає: 
а) воно проводиться на підставі закону, а джерелом сплати 
страхових платежів є Державний бюджет, і в разі 
неплатоспроможності страховика з цього виду страхування 
держава гарантує виконання зобов’язань перед 
страхувальниками; 

б) держава вимагає від страховиків обов’язково виплатити страхову суму; 
в) держава покладає виконання обов’язків страховика на державну страхову 
компанію. 

2. Виплата страхових сум з обов’язкового особистого страхування 
проводиться: 
а) в день настання страхового випадку; 
б) в термін, визначений компетентним органом, після отримання страховою 
компанією всіх необхідних документів; 
в) негайно – після одержання страховою компанією всіх необхідних 
документів. 
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3. Що належить до страхових випадків з обов’язкового особистого 
страхування на транспорті? 
а) одержання застрахованим травми; 
б) тимчасова втрата застрахованим працездатності або встановлення 
інвалідності; 
в) загибель або смерть, одержання травми при встановленні інвалідності або 
тимчасова втрата працездатності внаслідок нещасного випадку. 

4. Страхування від нещасних випадків включає страхування: 
а) життя дітей;  
б) додаткової пенсії;  
в) туристів, спортсменів і пасажирів; 
г) від всіх хвороб. 

5. Страхування від нещасних випадків проводиться на випадок: 
а) дожиття до закінчення строку страхування; 
б) смерті з будь-якої причини; 
в) постійної втрати загальної працездатності від нещасного випадку; 
г) пожежі. 

6. Нещасний випадок – це: 
а) об’єкт соціального страхування; 
б) раптова короткочасна подія, яка настала проти волі людини і 
завдала шкоди здоров’ю або призвела до смерті; 
в) сімейний стан страхувальника; 
г) перерви у виробництві. 

7. Страхування від нещасних випадків може бути: 
а) колективним та примусовим; 
б) індивідуальним та взаємним; 
в) добровільним та обов’язковим; 
г) колективним та індивідуальним. 

8. Який розмір страхового відшкодування на випадок смерті за 
одного авіапасажира встановлено в Україні? 
а) 50000 тис. грн;  
б) 20000 тис. дол. США;  
в) 1000 мінімальних зарплат. 

9. Страхування від нещасних випадків від довгострокового 
страхування життя відрізняється наступним: 
а) від нещасних випадків по закінченні терміну дії договору страхова сума не 
виплачується і сплачені внески по закінченні терміну дії договору страхування 
не повертаються; 
б від нещасних випадків по закінченні терміну страхування передбачається 
повернення сплачених внесків; 
в) від нещасних випадків при їх настанні договір припиняє свою дію незалежно 
від виплаченої суми. 

10. Хто може бути страхувальником колективного добровільного 
страхування від нещасних випадків? 
а) юридичні особи;  
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б) фізичні особи;  
в) юридичні та фізичні особи. 

11. Соціальна система фінансування охорони здоров’я базується: 
а) внесках підприємців;  
б) внесках працівників;  
в) лише на державних субсидіях. 

12. Розрахунки за надану послугу в системі добровільного медичного 
страхування в Україні здійснюються: 
а) між страховиком і страхувальником; 
б) страхувальником і лікувально-профілактичною установою; 
в) страховиком і лікувально-профілактичною установою; 
г) усі відповіді неправильні. 

13. У якому співвідношенні перебувають страхова медицина і 
медичне страхування? 
а) не пов’язані між собою; 
б) медичне страхування – це складова страхової медицини; 
в) страхова медицина – це складова медичного страхування. 

14. Обов’язкова форма медичного страхування передбачає, що сплата 
страхових внесків покладається: 
а) на роботодавців;  
б) працівників підприємства;  
в) всіх застрахованих. 

15. Суб’єктами обов’язкового медичного страхування є: 
а) страховики, страхувальники, медичні установи; 
б) страховики, страхувальники, медичні установи, вигодонабувачі; 
в) застраховані, страховики, страхувальники, медичні установи; 

16. Медична установа як суб’єкт обов’язкового медичного 
страхування повинна: 
а) мати лише ліцензію на право надання медичних послуг у системі 
обов’язкового медичного страхування; 
б) пройти саму тільки акредитацію на відповідність установленим професійним 
стандартам; 
в) мати ліцензію на право надання медичних послуг у системі обов’язкового 
медичного страхування і пройти акредитацію на відповідність установленим 
професійним стандартам. 

17. Страхувальниками при обов’язковому медичному страхуванні є: 
а) тільки фізичні особи;  
б) тільки юридичні особи;  
в) фізичні та юридичні особи; 
г) держава, юридичні особи. 

18. Страхувальниками при добровільному медичному страхуванні є: 
а) тільки фізичні особи;  
б) тільки юридичні особи;  
в) фізичні та юридичні особи; 
г) медичні заклади. 
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19. Добровільне медичне страхування може бути: 
а) індивідуальним;  
б) колективним;  
в) тільки змішаним; 
г) правильні відповіді а) і б). 

20. Обов’язкове державне медичне страхування передбачає надання 
страхового захисту громадянам: 
а) з урахуванням їх доходів;  
б) з урахуванням їх віку;  
в) без урахування доходу і віку; 
г) з урахуванням і доходу і віку. 

21. Обов’язкове державне медичне страхування передбачає надання 
страхового захисту громадянам: 
а) з урахуванням їх доходів;  
б) з урахуванням їх віку;  
в) без урахування доходу і віку; 
г) з урахуванням і доходу і віку. 

22. Фінансування системи охорони здоров’я у Великобританії 
здійснюється переважно за рахунок: 
а) коштів громадян у вигляді внесків за договорами добровільного медичного 
страхування; 
б) податкових надходжень до бюджету; 
в) недержавних фондів обов’язкового медичного страхування. 

23. Фінансування системи охорони здоров’я у Німеччині здійснюється 
переважно за рахунок: 
а) коштів громадян у вигляді внесків за договорами добровільного медичного 
страхування; 
б) податкових надходжень до бюджету; 
в) недержавних фондів обов’язкового медичного страхування. 

24. Особисте страхування включає страхування: 
а) транспортних засобів фізичних осіб; 
б) професійної відповідальності; 
в) життя та від нещасних випадків на транспорті; 
г) правильні відповіді а), б), в). 

25. При укладанні договору добровільного медичного страхування 
програма страхування обирається: 
а) лише застрахованим;  
б) страховиком;  
в) страхувальником та застрахованим; 
г) лише страховиком. 

26. Визначена у договорі страхування життя величина інвестиційного 
доходу не повинна перевищувати: 
а) 4 % річних;  
б) 5 % річних;  
в) 6 % річних; 
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г) взагалі не визначається. 
27. Чи мають об’єкти особового страхування вартісну оцінку? 

а) так;  
б) ні;  
в) так, лише з медичного страхування; 
г) так, лише зі страхування життя. 

28. Основними функціями страхової медицини є: 
а) вироблення єдиної політики впровадження та функціонування системи 
обов’язкового медичного страхування (ОМС) в Україні; 
б) вирівнювання фінансування територій регіонів України за принципом 
єдиного подушного нормативу; 
в) створення страхового запасу на випадок надзвичайних ситуацій, а також 
фінансування науково-дослідницьких програм; 
г) усі відповіді правильні. 

29. Фінансування системи охорони здоров’я у США здійснюється 
переважно за рахунок: 
а) коштів громадян у вигляді внесків за договорами добровільного медичного 
страхування; 
б) податкових надходжень до бюджету; 
в) недержавних фондів обов’язкового медичного страхування. 

30. Що виступає об’єктом страхування в особистому страхуванні? 
а) життя, здоров’я, працездатність людини; 
б) відповідальність перед третіми особами; 
в) нещасний випадок; 
г) предмет особистого користування. 
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Практична робота 8 
«МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ» 

 
Кросворд №11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По горизонталі: 
2 – будівля, автомобіль, гараж тощо; 
3 – майже кредит; 
4 – компенсація; 
8 – розрахунок збитків по загальній аварії, яка відбулася на судні, та розподіл їх 

між фрахтувальником, судновласником та фрахтівником; 
9 – відмова страхувальника від своїх прав на застрахований об’єкт (судно, 

вантаж) на користь страховика при отриманні від нього повної страхової 
суми; 

 
По вертикалі: 

1 – фінансова комісійна операція, при якій клієнт переуступає дебіторську 
заборгованість банку; 
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5 – втрата; 
6 – заощаджувальний рахунок; 
7 – використання техніки у виробничих цілях. 

 
Задача №23 

Страхова оцінка об’єкта – 400 тис. грн. Страхова сума – 200 тис. грн. 
Страховий тариф – 0,2 % від страхової суми. Збиток внаслідок зливи становить 
50 тис. грн. Визначте величину страхових платежів та величину страхового 
відшкодування при умовній і безумовній франшизі в 10 %. 

 
Задача №24 

Автомобіль вартістю 1,6 млн грн застрахований у двох страхових 
компаніях від одного і того ж самого ризику. У страховій компанії А – на 
страхову суму 1,0 млн грн, а у страховій компанії Б – на страхову суму 1,2 млн 
грн. У результаті загальна страхова сума складає 2,2 млн грн. Збиток з 
настанням страхового випадку складає 0,8 млн грн. Визначте суму страхового 
відшкодування, яку виплатять страхові компанії А і Б та загальну суму виплати 
за страховим випадком. 

 
Задача №25 

Дійсна початкова вартість автомобіля становить 500 тис. грн, знос на 
момент укладання договору страхування – 16 %. У результаті страхового 
випадку автомобіль знищено. Вартість деталей, придатних для подальшого 
використання, із урахуванням зносу – 168 тис. грн, витрати на приведення 
майна в належний стан – 5350 грн. Визначте розмір страхового відшкодування, 
якщо межа відповідальності страховика становить 70 %; безумовна франшиза – 
2 %. 

 
Задача №26 

Визначте величину страхового платежу, розмір збитку і величину 
страхового відшкодування при страхуванні врожаю ярової пшениці, яка була 
висіяна на площі 20 га і пошкоджена градом. Врожай страхувався на 75 %. 
Страховий тариф становить 8 % від страхової суми. Витрати на підсів 
становили 2400 грн. Врожай дав валовий збір 400 центнерів. Середньорічна 
врожайність пшениці за попередні п’ять років 26 центнерів з 1 га. Ціна одного 
центнера пшениці за попередній рік становила 80 грн. 

Задача №27 
Державне племінне господарство застрахувало 6 племінних корів. 

Страхова сума за кожну корову встановлена в розмірі 5 тис. грн. Страховий 
тариф – 4 % від страхової суми. Протягом дії договору одна корова загинула 
внаслідок удару електричним струмом і була реалізована на м’ясо. Норматив 
виходу м’яса від живої ваги корови – 50 %, вага тварини – 700 кг. Фактично 
було реалізовано м’ясо вагою 300 кг за ціною 15 грн/кг (довідка про ціну 
продажу представлена страховій компанії). Визначте розмір страхового 
платежу за групу тварин та страхового відшкодування за загиблу тварину. 
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Задача №28 
Страхова компанія застрахувала кредит на суму 100 тис. грн. Протягом 

дії договору боржник погасив кредит на суму 40 тис. грн. Внаслідок пожежі, 
визнаної страховим випадком, підприємство не змогло повернути решту 
кредиту. Визначте величину збитку і величину страхового відшкодування, 
якщо договором страхування цього кредиту передбачена умовна франшиза в 
розмірі 10 % або безумовна франшиза в розмірі 20 %. 

 
Задача №29 

Обчислити суму збитків банку, якщо позичальник не повернув ні суми 
кредиту, ні відсотків за користування ним. Сума кредиту дорівнює 300 тис. грн, 
строк кредиту – 3 місяці, плата за кредит – 30 % річних, відповідальність 
страховика – 90 %. 

 
Задача №30 

Визначте суму страхового відшкодування, яку страховик має виплатити 
банку, якщо позичальник не повернув суми боргу і половини суми відсотків за 
користування кредитом. Сума кредиту дорівнює 25 тис. грн, строк кредиту – 12 
місяців, плата за кредит –15 % річних, відповідальність страховика – 60 %. 

 
Задача №31 

Автопідприємство страхує 20 машин від знищення або пошкодження. 
Страхова оцінка і страхова сума кожної машини збігаються і становлять по 80 
тис. грн. 

Страхові тарифи такі:  
1) за знищення і пошкодження внаслідок ДТП – 2 %;  
2) за знищення і пошкодження внаслідок дії стихійних сил природи – 0,1 

%;  
3) за крадіжку – 5 %. 
Страхова компанія надає такі знижки з тарифів:  
1) за страхування понад десяти машин – 23 %;  
2) за страхування від усіх трьох ризиків – 10 %.  
Визначте: загальний обсяг відповідальності страхової компанії; загальний 

страховий платіж за страхування двадцяти машин при страхуванні від усіх 
трьох ризиків. 

 
 

Фонд тестових завдань 
 

1. Страхове відшкодування визначається як: 
а) 

майна Вартість
сума Страхова ххЗбиток ; 

б) 
сума Страхова

майна Вартість ххЗбиток ; 
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в) 
Збиток

сума Страхова ххмайна Вартість . 

2. До сфери страхування технічних ризиків входить: 
а) страхування вантажів; 
б) страхування машин, робочого обладнання; 
в) страхування технічного обладнання; 
г) всі відповіді є правильними. 

3. CAR – це: 
а) страхування будівельного підприємця від усіх ризиків; 
б) страхування всіх монтажних ризиків; 
в) страхування машин; 
г) страхування електронних пристроїв. 

4. EAR – це: 
а) страхування будівельного підприємця від усіх ризиків; 
б) страхування всіх монтажних ризиків; 
в) страхування машин; 
г) страхування електронних пристроїв. 

5. Розрахунок збитків по загальній аварії, яка відбулася на судні, та 
розподіл їх між фрахтувальником, судновласником та фрахтівником – це: 
а) актуарій; 
б) андеррайтинг; 
в) диспаша; 
г) абандон. 

6. Відмова страхувальника від своїх прав на застрахований об’єкт 
(судно, вантаж) на користь страховика при отриманні від нього повної 
страхової суми – це: 
а) актуарій; 
б) андеррайтинг; 
в) диспаша; 
г) абандон. 

7. Видами делькредерного страхування є: 
а) страхування товарних та фінансових кредитів; 
б) класичне (заставне) страхування та страхування фінансових гарантій; 
в) страхування довір’я та гарантійне страхування. 

8. Господарство подало заяву на страхування врожаю на випадок 
загибелі або пошкодження сільськогосподарських культур унаслідок: 
а) хвороби рослин;  
б) сильних морозів;  
в) граду;  
г) повені; 
д) внесення неякісних добрив; 
е) пошкодження гризунами. 

9. Якщо домашнє майно підлягає ремонту, то збиток визначається в 
розмірі: 
а) витрат на ремонт, але не вище страхової суми; 
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б) визначеної в договорі страхування страхової суми; 
в) його дійсної вартості; 
г) його ринкової вартості. 

10. При страхуванні авто-комбі відшкодовують: 
а) виключно збиток, заподіяний транспортному засобу; 
б) збиток, заподіяний транспорту та вантажу, що перевозиться; 
в) збитки транспортну, життю та здоров’ю водія і пасажирів; 
г) виключно збиток життю та здоров’ю водія транспортного засобу. 

11. Термін відшкодування – це термін, протягом якого: 
а) страховик повинен розраховуватись з клієнтом; 
б) визначаються збитки, яких зазнав страхувальник. 

12. Що є об’єктом страхування наземного транспорту? 
а) водій та пасажири цього застрахованого транспорту; 
б) цивільна відповідальність власника цього застрахованого транспорту; 
в) видатки, що є наслідком ДТП, а саме: штраф, оплата орендованого 
автомобіля, моральні збитки тощо; 
г) автомобіль та вантаж, який він транспортує. 

13. Що таке ліміт відповідальності? 
а) мінімальна сума страхового відшкодування, яка може бути сплачена 
страховиком страхувальнику; 
б) максимальна сума страхового відшкодування, яка може бути сплачена 
страховиком страхувальнику. 

14. Які з видів страхування належать до майнового? 
а) КАСКО;  
б) життя;  
в) КАРГО; 
г) від нещасного випадку. 

15. Не приймаються на умовах добровільного страхування такі 
категорії майна: 
а) домашні тварини; 
б) цінні папери;  
в) врожай сільськогосподарських культур; 
г) майно, взяте в оренду;. 

16. При страхуванні майна страхова сума не повинна перевищувати 
його дійсної вартості на момент: 
а) складання договору страхування; 
б) настання страхового випадку. 

17. Якщо страхова вартість об’єкта страхування збільшилася в 
порівнянні з первинною, зазначеною в договорі, то при настанні 
страхового випадку за системою пропорційної відповідальності: 
а) страхувальник одержить відшкодування в межах збитків; 
б) величина відшкодування буде більшою за величину збитків; 
в) величина відшкодування буде менша за величину збитків пропорційно 
збільшеній вартості майна; 
г) усі відповіді неправильні. 
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18. Сільськогосподарські підприємства всіх форм власності в 
обов’язковому порядку повинні страхувати врожай: 
а) овочів у відкритому ґрунті;  
б) цукрових буряків;  
в) виноградників; 
г) усі відповіді правильні. 

19. Що береться за основу оцінки основних фондів при укладанні 
договору страхування майна підприємств? 
а) балансова вартість; 
б) первинна вартість; 
в) вартість, визначена на підставі експертної оцінки. 

20. Яке майно підприємства може бути застраховане за основним 
договором страхування майна? 
а) майно, отримане підприємством за договором майнового найму; 
б) продукція, отримана від населення для переробки, збереження; 
в) основні фонди; 
г) продукція незавершеного виробництва. 

21. У яких з наведених випадків страховик може відмовити 
страхувальникові у виплаті страхового відшкодування? 
а) збитки відбулися в результаті пожежі внаслідок удару блискавки; 
б) збитки відбулися в результаті пожежі через порушення технології 
виробничого процесу; 
в) майно викрадене, довідка правоохоронних органів відсутня. 

22. Першим ризиком називають: 
а) збиток у межах страхової суми за договором; 
б) страхову суму за договором; 
в) збиток, що перевищує страхову суму за договором; 
г) збиток, що дорівнює вартості майна на час настання страхового випадку. 

23. Стандартний поліс страхування від пожежі забезпечує 
відшкодування збитків страхувальнику за ушкодження (знищення) 
застрахованого майна в результаті: 
а) пожежі;  
б) процесу термічної обробки;  
в) вибуху газу; 
г) землетрусу. 

24. Розширене покриття при страхуванні від вогню передбачає: 
а) страхування винятково всього майна, що належить підприємству; 
б) страхування майна тільки за повною його вартістю; 
в) більшу кількість страхових ризиків; 
г) усі відповіді правильні. 

25. Страхова вартість – це: 
а) вартість, за якою сам страхувальник оцінює своє майно для цілей 
страхування; 
б) вартість страхової послуги; 
в) дійсна вартість майна, що підлягає страхуванню; 
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г) первинна вартість майна, що підлягає страхуванню. 
26. Чи можуть бути включені до полісу вогневого страхування такі 

страхові випадки, як землетрус і крадіжка? 
а) так;  
б) так, за додаткову плату. 

27. За основним договором страхування матеріальних активів на 
випадок пожежі, стихійного лиха, крадіжки захисту підлягає: 
а) майно на час проведення експериментальних робіт; 
б) майно, одержане підприємством за договором майнового найму; 
в) майно, що належить підприємству; 
г) майно на час проведення експериментальних робіт. 
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Практична робота 9 
«СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ» 

 
Кросворд №12 

 
По горизонталі: 

1 – вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових 
інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних 
подій (страхових випадків), визначених договором страхування 
або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що 
формуються шляхом сплати громадянами та юридичними 
особами страхових платежів (страхових внесків, страхових 

премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів; 
4 – підтвердження того, що третьою стороною буде погашена заборгованість, 

або будуть виконані зобов'язання; 
7 – максимальна сума; 
8 – сукупність правових, економічних, організаційних та технічних заходів, що 

мають на меті запобігти порушенням прав будь-кого; 
 

    1      5     
               
               
       2        
               
     3          
       7        
               
   6      8      
               

4               
               
               
               
               
               

 
По вертикалі: 

2 – наука про взаємодії живих організмів і їх спільнот між собою і з 
навколишнім середовищем; 

3 – недолік; 
5 – усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для партнерів та 

споживачів; 
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6 – частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором 
страхування. 

 
Задача №32 

Власник автомобіля уклав договір добровільного страхування цивільної 
відповідальності. У результаті ДТП завдана шкодапішоходам: першому – на 
суму 3,5 тис. грн, другому – на 5,5 тис. грн. Визначте розмір відшкодування 
страховиком кожному постраждалому пішоходу, якщо: 

− встановлено ліміт відповідальності на один страховий випадок у розмірі 
5 тис. грн; 

− встановлено ліміт відповідальності на один страховий випадок у розмірі 
5 тис. грн, а на кожного постраждалого – 2,5 тис. грн. 

 
Задача №33 

Юридичною особою укладено договір обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності, в якому зазначено фізичну особу Петренко 
О.І., яка може експлуатувати будь-який з транспортних засобів з об’ємом 
двигуна 2100 кубічних сантиметрів. Договір страхування укладено строком на 
один рік. Клас страхувальника на початок дії договору – 5. Петренко О.І. має 
водійський стаж 12 років і використовує автомобіль у місті з населенням 1,1 
млн чоловік. Претензій з боку правоохоронних органів та страховиків щодо 
випадків страхового шахрайства не було. Таблиця значень коригувальних 
коефіцієнтів надана у додатку В. Визначте розмір страхового платежу: 

1) якщо коригувальні коефіцієнти встановлено у мінімальному розмірі; 
2) якщо після закінчення строку дії договору, юридична особа знову 

вирішила укласти договір страхування на наступні дев’ять місяців за 
аналогічними умовами: 

– протягом дії договору стався один страховий випадок, загальна сума 
відшкодування за яким склала 25 тис. грн; 

– протягом дії договору страхових випадків не було. 
 

Задача №34 
У договорі страхування професійної відповідальності лікаря передбачена 

страхова сума 10 тис. грн, умовна франшиза – 1,5 тис. грн. У результаті 
помилки, здійсненої при виконанні службових обов’язків, завдано шкоди 
клієнту розміром 5 тис. грн. Крім того, витрати постраждалої особи склали 1,5 
тис. грн, а витрати, здійснені лікарем без згоди страховика, – 0,8 тис. грн. 
Визначте розмір страхового відшкодування. 

 
Задача №35 

Громадянин, який на законних підставах зберігає мисливську 
вогнепальну зброю, власником якої є юридична особа, уклав відповідно до 
чинного законодавства договір обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності користувачів зброї. Договір укладений строком на три роки. 
Через 1,5 року після вступу договору в законну силу стався страховий випадок, 
у результаті якого заподіяношкоду третім особам, а саме: 

− дві особи померли; 
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− одна особа визнана інвалідом II групи; 
− дві особи стали непрацездатними відповідно на 120 та 180 днів; 
− на суму 7800 грн пошкоджене майно, балансова вартість якого складає 

27500 грн. 
Визначте розмір страхових внесків та суму страхових виплат за 

наслідками настання страхового випадку. 
 

Задача №36 
Позичальник отримав кредит в сумі 40 млн грн строком на рік. Проценти 

за кредит складають 40 % річних. Межа відповідальності страховика – 90 %. 
Тарифна ставка – 3,5 %. Визначте суму страхових платежів та страхового 
відшкодування, що отримає страхувальник в разі неповернення суми боргу. 

 
Задача №37 

Відповідно до чинного законодавства експортер 70 т небезпечних 
відходів уклав договір страхування відповідальності за шкоду, яка може бути 
заподіяна під час транскордонного перевезення. У договорі страхування 
визначено, що максимальні розміри страхових виплат за шкоду, заподіяну 
здоров’ю фізичних осіб, власності будь-яких суб’єктів та навколишньому 
середовищу, складають відповідно 25 %, 10 % та 65 % страхової суми. 
Визначте: 

− величину страхового платежу, якщо страхові тарифи встановлено у 
максимальному розмірі; 

− суму страхових виплат, якщо в результаті настання страхового випадку 
заподіяна шкода навколишньому середовищу у розмірі 2,5 млн грн, здоров’ю 
третіх осіб – 2,5 грн, майну юридичних і фізичних осіб – 8,5 млн грн. 

 
Задача №38 

Пенсіонер – громадянин України (мешканець Києва), який особисто 
керує транспортним засобом з робочим об’ємом двигуна до 1 600 кубічних 
сантиметрів, уклав зі страховою компанією договір обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності. Пенсіонер має водійський стаж більше 10 
років. Коригувальні коефіцієнти зазначені у максимально можливому розмірі. 
Страхувальник вперше звернувся до страхової компанії і уклав договір 
страхування строком на один рік. Визначте розмір страхового платежу, який 
повинен сплатити страхувальник, якщо в договорі страхування зазначена лише 
одна особа, яка має право керування транспортним засобом. 

 
Задача №39 

За укладеним договором добровільного страхування цивільної 
відповідальності передбачено ліміт відповідальності на один страховий 
випадок в розмірі 7 тис. грн і ліміт відповідальності на весь строк договору – 19 
тис. грн. У період дії договору відбулося чотири страхових випадки. Збиток за 
першим склав 9 тис. грн, за другим – 6 тис. грн, за третім – 4 тис. грн, за 
четвертим – 10,5 тис. грн. 

Визначте суму страхової виплати за кожним страховим випадком. 
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Задача №40 
У договорі добровільного страхування цивільної відповідальності 

передбачено ліміт на один страховий випадок в розмірі 10 тис. грн. У результаті 
страхового випадку постраждало 3 особи. Шкода, завдана першій особі, – в 
сумі 3 тис. грн, другій – 4,5 тис. грн, третій – 5,1 тис. грн. Визначте суму виплат 
кожній постраждалій особі, якщо ліміт відповідальності за вимогами кожного 
потерпілого – 5 тис. грн. 

 
 

Фонд тестових завдань 
 
1. До страхування цивільної відповідальності 

відноситься: 
а) страхування юристів, нотаріусів, аудиторів, ліквідаторів 
фінансових установ, ріелторів; 
б) страхування відповідальності власників транспортних 
засобів в Україні та за її межами, страхування 
відповідальності перевізника. 

2. До страхування професійної відповідальності відноситься: 
а) страхування юристів, нотаріусів, аудиторів, ліквідаторів фінансових установ, 
ріелторів; 
б) страхування відповідальності власників транспортних засобів в Україні та за 
її межами, страхування відповідальності перевізника. 

3. Як правило, виключається відповідальність при страхуванні 
професійної віднповідальності, що виникає з таких причин: 
а) через дискредитацію та наклеп, поговір; 
б) через нечесність, шахрайство, кримінальні дії страхувальника 
в) всі відповіді є вірними. 

4. Роботодавець несе відповідальність перед службовцями в разі, 
коли: 
а) він припустився особистої необережності (якщо роботодавець є фізичною 
особою); 
б) не зміг забезпечити відповідного та безпечного обладнання, устаткувати 
безпечні робочі місця й підібрати кваліфікованих, компетентних службовців; 
в) сталися порушення законодавчих актів, які можуть призвести до 
відповідальності роботодавця; 
г) необережність одного зі службовців призвела до травми іншого службовця 
д) всі відповіді є вірними. 

5. Згідно з цивільним правом правопорушник вважається: 
а) винним за будь-яких обставин; 
б) винним, поки не доведе інше; 
в) невинним, якщо не буде доведена його вина; 
г) невинним, доки потерпіла особа не доведе наявність у неї збитків. 

6. Який з видів відповідальності не страхується? 
а) відповідальність товаровиробника за якість продукції; 
б) відповідальність за договором; 
в) відповідальність за фінансовий збиток; 
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г) професійна;  
д) моральна. 

7. Договір страхування на підставі події охоплює позови: 
а) що були подані в період дії договору; 
б) що виникли внаслідок події, яка настала під час дії договору; 
в) що виникли внаслідок події, яка настала після закінчення дії договору, але в 
термін позовної давності; 
г) подія є наслідком діяльності страхувальника під час дії договору; 
д) якщо період між подією та позовом незначний. 

8. Договір страхування на основі “заявлених позовів” охоплює 
позови: 
а) які були подані після ретроактивної дати і до закінчення продовженого 
періоду; 
б) виникли внаслідок шкоди, яка виявилась під час дії договору чи 
продовженого періоду; 
в) були подані під час дії договору чи продовженого періоду за умови, що 
шкода виявилася після ретроактивної дати і до закінчення договору; 
г) вперше висуваються після ретроактивної дати; 
д) були повідомлені страховику до закінчення продовженого періоду. 

9. У результаті виробничого дефекту фасувального автомата в партії 
товару сталася недостача, її було виявлено тільки під час реалізації товару. 
Збитки, спричинені витратами власника автомата на усунення дефекту та 
його наслідків, охоплюються договором страхування: 
а) гарантії продукції; 
б) відповідальності товаровиробника за якість продукції; 
в) відповідальності за контрактом; 
г) відповідальності перед споживачем; 
д) страхування цивільної відповідальності підприємств. 

10. Яка шкода не компенсується за полісом страхування 
відповідальності роботодавця? 
а) тілесні ушкодження, які завдано робітнику фірми її співробітником; 
б) травма, отримана при доставці замовлення клієнту, в результаті 
автомобільної аварії; 
в) перелом ноги робітника, який посковзнувся на сходах їдальні; 
г) нещасний випадок з учнем токаря під час роботи. 

11. Через помилки у розрахунках міцності бетону, що був 
використаний при будівництві балконів, виникла небезпека настання 
нещасного випадку. Балкони необхідно перебудувати. Збитки можуть бути 
відшкодовані договором страхування: 
а) відповідальності за якість продукції підрядчика; 
б) відповідальності домовласника; 
в) відповідальності роботодавця архітектора; 
г) професійної відповідальності інженера-конструктора; 
д) гарантії продукції. 

12. Діями працівника, який проводив ремонт обладнання в 
приміщенні клієнта, було спричинено шкоду третій стороні у вигляді 
тілесних ушкоджень. Відшкодування буде здійснене за договором 
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страхування: 
а) відповідальності перед споживачем; 
б) відповідальності товаровиробника за якість продукції; 
в) професійної відповідальності; 
г) відповідальності роботодавця; 
д) персональної відповідальності. 

13. Якими причинами зумовлюється обов’язковість страхування 
цивільної відповідальності автовласників? 
а) причинами релігійного характеру; 
б) необхідністю додаткового залучення коштів для отримання автомобільних 
доріг; 
в) тим, що автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки; 
г) необхідністю створення ефективної системи захисту майнових інтересів 
потерпілих в дорожньо-транспортних пригодах; 
д) причинами, зазначеними у пунктах в) та г). 

14. Поліс цивільної відповідальності покриває шкоду в результаті 
забруднення навколишнього середовища: 
а) якщо суми позовів незначні; 
б) в жодному випадку; 
в) в будь-якому випадку; 
г) тільки якщо шкода виявляється поступово; 
д) якщо забруднення має раптовий та випадковий характер. 

15. Які країни входять до міжнародної системи страхування цивільної 
відповідальності автовласника “Зелена картка”? 
а) країни, в яких кількість автотранспортних засобів перевищує 10 млн 
одиниць; 
б) європейські країни і країни, що мають з ними спільні кордони; 
в) країни, в яких населення більш як 7 млн осіб; 
г) країни, в яких установлено правосторонній рух транспортних засобів; 
д) країни, які мають власну автомобільно-будівельну галузь. 

16. Хто має право звертатися до страховика з вимогою про виплату 
страхового відшкодування? 
а) власник (водій) транспортного засобу та (або) потерпілі – треті особи; 
б) тільки водій транспортного засобу; 
в) тільки судовий виконавець; 
г) станції технічного обслуговування, які здійснюють ремонт ушкодженого 
транспортного засобу; 
д) свідки дорожньо-транспортної пригоди. 

17. Страхування відповідальності перевізника вантажів в Україні 
проводиться: 
а) винятково в добровільній формі; 
б) винятково в обов’язковій формі; 
в) в обов’язковій формі тільки для залізничних перевезень; 
г) в обов’язковій формі тільки для авіаційних і морських перевезень. 

18. Розмір франшизи (при відшкодуванні збитків, заподіяних майну 
потерпілих) за обов’язковим страхуванням цивільної відповідальності 
власників транспортних засобів не може перевищувати: 
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а) 2 % від ліміту відповідальності; 
б) 3 % від ліміту відповідальності; 
в) 4 % від ліміту відповідальності; 
г) ліміту відповідальності. 

19. Відносини у сфері обов’язкового страхування автоцивільної 
відповідальності регулюються: 
а) Конституцією України;  
б) Цивільним кодексом України;  
в) ЗУ “Про страхування”; 
г) усі відповіді правильні. 

20. Страхова сума за обов’язковим страхуванням відповідальності 
суб’єктів перевезення небезпечних вантажів установлюється залежно від: 
а) класу небезпеки вантажу;  
б) відстані перевезення;  
в) виду транспортного засобу; 
г) строку страхування. 

21. Об’єктом страхування ризиків непогашення кредитів є: 
а) відповідальність позичальників кредитів; 
б) відповідальність банку; 
в) відповідальність кредитної установи; 
г) майнові інтереси страховика. 

22. При укладанні договору страхування відповідальності інформація 
страхувальника, що формує економічні показники договору страхування, 
включає: 
а) опис особливостей території страхування; 
б) вибір виду власного утримання страхувальника; 
в) опис особливостей діяльності страхувальника; 
г) усі відповіді правильні. 

23. Під час страхування професійної відповідальності не 
покривається шкода, завдана при виконанні службових обов’язків: 
а) умисно;  
б) у разі помилки;  
в) у разі упущення; 
г) усі відповіді правильні. 

24. При страхуванні відповідальності товаровиробника за якість 
продукції страхувальником може бути: 
а) безпосередній виробник (підприємство);  
б) постачальник (оптовик);  
в) продавець (магазин); 
г) усі відповіді вірні. 
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Практична робота 10 
«ПЕРЕСТРАХУВАННЯ І СПІВСТРАХУВАННЯ» 

 
Кросворд №13 

 
По горизонталі: 

2 – повторний процес передачі частки вже перестрахованого 
ризику; 
4 – страховий документ, що використовується для попереднього 
розміщення ризику та містить дані про цедента, стислий опис 
ризику, страхову суму, умови страхування, ставку премії, власне 
утримання цедента; 

5 – страхування одним страховиком на визначених умовах ризику виконання 
частини своїх обов’язків перед страхувальником у іншого страховика 
резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, 
згідно з законодавством країни, в якій він зареєстрований; 

7 – комісія з отриманого прибутку, яку перестраховик щорічно виплачує 
цеденту за наслідками проходження договорів перестрахування; 

 
         1      
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По вертикалі: 
1 – перелік ризиків, прийнятих на страхування у частині, що передається 

цедентом на перестрахування; 
3 – особа, якій передається право власності. У страхуванні цесіонер – страхова 

компанія, що приймає ризик у перестрахування; 
6 – процес передання застрахованого ризику в перестрахування; 
8 – страховик, що передає за плату частину прийнятого за договором зі 

страхувальником ризику на перестрахування іншому страховикові. 
 
 

Задача №41 
Власне утримання цедента за договором ексцедента суми становить 20 

тис. ум. од. Ексцедентний договір складається з чотирьох часток (ліній). Клієнт 
має намір укласти договір страхування на суму 200 тис. ум. од. Який розмір 
ризику може прийняти цедент? 

 
Задача №42 

Сума власного утримання страховика становить 50 тис. ум. од. Сума 
ексцедента – 200 тис. ум. од. Визначте місткість ексцедентного договору. 

 
Задача №43 

Страхова оцінка нерухомого майна машинобудівельного підприємства – 
12 млн грн. Чотири страхові компанії укладають договір його співстрахування і 
розподіляють відповідальність між собою так: перша бере 20 %, друга – 25 %, 
третя – 40 %, четверта – 15 %. Визначте величину страхових платежів, котру 
отримає кожна з них, якщо страховий тариф становить 0,6 %, і розмір виплати 
страхового відшкодування кожного учасника співстрахування, якщо збиток 
становить 4,4 млн грн. 

 
Задача №44 

У договорі квотного перестрахування частка перестраховика складає 20 
% за кожним ризиком даного виду, але не більш 200 тис. грн за кожним 
страховим випадком. Страховик (цедент, перестрахувальник) прийняв на 
страхування три ризики: 700, 900 та 1 млн 500 тис. грн. За всіма трьома 
ризиками відбулися страхові випадки, які спричинили повне знищення об’єктів. 
Визначте, яку суму сплатить перестраховик цеденту. 

 
Задача №45 

Страхова компанія уклала договір страхування об’єкта вартістю 2,4 млн 
грн при страховому тарифі 0,4 %. Власне утримання компанії 1,4 млн грн, 
решта перестраховується у двох перестраховиків порівну. Величина комісії за 
укладення і супровід договору – 10 %. Збитки внаслідок пожежі становлять 
1600 тис. грн. 
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Визначте:  
1) страхові платежі, котрі отримає страховик і перестраховики;  
2) розмір страхового відшкодування, котре виплатять учасники процесу 

страхування і перестрахування. 
 

Задача №46 
Власне утримання страховика – 15 тис. грн. Страховик має договір 

ексцедента суми на 4 частки. Страхова сума становить 60 тис. грн. Визначте 
місткість договору перестрахування, розподіл збитків на 45 тис. грн між 
цедентом та перестраховиком. 

 
Задача №47 

Станом на січень 2009 року. страхова компанія має такі показники: 
− сплачений статутний фонд – 8200 тис. грн; 
− технічні резерви – 6300 тис. грн; 
− вільні резерви – 2400 тис. грн; 
− прибуток – 1200 тис. грн. 
Визначте величину відповідальності на один договір страхування 

(перестрахування), котру може нести страхова компанія. 
 

Задача №48 
Група будівельних та транспортних ризиків перестрахована цедентом за 

договором квоти. Використовуючи дані таблиці, визначте квоту, яка буде 
відповідати власним можливостям цедента за даною групою ризиків, та участь 
сторін у покритті збитків. 

  
Показник Значення показника, тис. грн. 

Страхова сума по першому ризику 500 
Страхова сума по другому ризику 350 
Страхова сума по третьому ризику 200 
Збиток за першим ризиком 320 
Збиток за другим ризиком 120 
Збиток за третім ризиком 50 
Ліміт власного утримання цедента за 
групою ризиків 300 
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Фонд тестових завдань 
 
1. Цесіонер – це: 

а) страховик, що передає за плату частину прийнятого за 
договором зі страхувальником ризику на перестрахування 
іншому страховикові; 
б) особа, якій передається право власності. 

2. Цедент – це: 
а) страховик, що передає за плату частину прийнятого за 

договором зі страхувальником ризику на перестрахування іншому 
страховикові; 
б) особа, якій передається право власності. 

3. Перестрахування страховиком України своїх зобов’язань 
здійснюється у випадку: 
а) коли величина його зобов’язань за окремим ризиком перевищує 50 % 
сплаченого статутного фонду; 
б) величина іноземного капіталу у статутному фонді більша 49 %; 
в) величина його зобов’язань за окремим ризиком перевищує 10 % сплаченого 
статутного фонду і сформованих страхових резервів; 
г) величина іноземного капіталу в його статутному фонді знаходиться на рівні 
30 %. 

4. Укладання угоди перестрахування необхідне, якщо страховик: 
а) має намір знизити франшизу щодо договору страхування; 
б) приймає на страхування суми ризиків, що перевищують його власні 
можливості; 
в) не є резидентом України. 

5. Ліміт власного утримання встановлюється: 
а) за кожним конкретним ризиком; 
б) за всім страховим портфелем; 
в) за визначеним видом страхових ризиків; 
г) вибірково за найбільш невигідними ризиками. 

6. Сутність факультативно-облігаторного договору: 
а) цедент може за бажанням передати ризик перестраховику, а перестраховик 
має право прийняти або відхилити ризик; 
б) цедент може за бажанням передати ризик перестраховику, а перестраховик 
зобов’язаний прийняти цесію; 
в) цедент зобов’язаний передати кожний ризик перестраховику, а 
перестраховик має право прийняти або відхилити ризик. 

7. Основна перевага факультативного перестрахування: 
а) жодних переваг; 
б) висока ставка комісії перестрахування; 
в) увага, що приділяється окремим ризикам; 
г) легкість в управлінні. 

8. Облігаторне перестрахування охоплює: 
а) весь страховий портфель; 
б) значну частину страхового портфеля; 
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в) кожний відокремлений ризик; 
г) правильні відповіді а), б). 

9. “Погодинне” застереження означає час… 
а) виявлення страхового випадку; 
б) оплати перестрахувальником претензій; 
в) початку перестрахування. 

10. Які з наведених далі тверджень правильні? 
а) перестрахувальний пул діє як посередник, розподіляючи передані в 
перестрахування ризики; 
б) власне утримання в перестрахуванні – це частина ризику, яку утримує цедент 
згідно зі своїми фінансовими можливостями; 
в) ліміт покриття в перестрахуванні – це відповідальність цедента і 
перестраховика за договором; 
г) тантьєма – це винагорода перестрахувальнику від перестраховика за 
прибуток, отриманий перестраховиком за переданими у перестрахування 
ризиками. 

11. Що означає договір з 60-відсотковою квотою? 
а) цедент приймає 60 % кожного ризику; 
б) цедент приймає 40 % кожного ризику; 
в) перестраховик приймає 40 % кожного ризику; 
г) перестраховик приймає 60 % кожного ризику. 

12. Тантьєма виплачується: 
а) перестраховику за рахунок первинних страхових платежів; 
б) цеденту за рахунок прибутку, отриманого перестраховиком за прийнятими 
до перестрахування ризиками; 
в) цеденту за рахунок інвестиційного доходу перестраховика; 
г) перестраховику за рахунок інвестиційного доходу цедента. 

13. Перестрахування є галуззю (підгалуззю) страхування: 
а) самостійною;  
б) майнового;  
в) особового; 
г) відповідальності.  

14. У перестрахуванні ризику беруть участь чотири страховики. У 
даному випадку ретроцесіонарій – це страховик: 
а) перший;  
б) другий;  
в) третій;  
г) четвертий. 

15. Договори факультативного перестрахування характеризуються: 
а) волею вибору цедента в тому, які ризики й у якій частці передавати до 
перестрахування; 
б) волею перестраховика визначати свою участь у покритті ризиків; 
в) індивідуальним підходом до встановлення ціни кожного переданого ризику; 
г) всі відповіді правильні. 

16. До факультативного перестрахування страхові компанії вдаються 
досить часто у таких випадках: 
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а) ризик настільки значний, що виходить за межі (ліміти) діючих 
перестрахувальних договорів; 
б) ризик не підпадає під умови чинних договорів; 
в) компанія, що передає ризик, вважає за необхідне перестрахувати частину 
відповідальності за власним утриманням; 
г) усі відповіді правильні. 

17. Облігаторне перестрахування вигідніше порівняно з 
факультативним: 
а) для цедента; 
б) перестраховика;  
в) правильні відповіді а), б); 
г) перестрахового брокера. 

18. За непропорційним перестрахуванням розрахунки між сторонами 
договору охоплюють: 
а) підсумкові фінансові результати цедента; 
б) окремі договори страхування; 
в) окремі збитки; 
г) усі відповіді правильні. 

19. Сутність ексцедентного перестрахування полягає в тому, що: 
а) цедент зобов’язаний передати перестраховику визначену частку у всіх 
ризиках даного виду, а перестраховик не має права відмовитися від цього 
обв’язку; 
б) цедент визначає розмір власної участі у всіх або у частині договорів прямого 
страхування, а відповідальність понад всю власну участь передає 
перестраховикам; 
в) усі відповіді правильні. 

20. Ексцедент – це: 
а) сума ризиків, що одержує цедент; 
б) сума ризику, що цедент залишає на власній відповідальності; 
в) сума премії, що сплачується перестраховику; 
г) сума ризику, що перестраховується понад власним утриманням цедента. 

21. Договір перестрахування перевищення (ексцедента) збитків: 
а) охоплює договори страхування, за якими очікується максимальна сума 
відповідальності цедента; 
б) охоплює договори визначеного виду страхування; 
в) охоплює весь страховий портфель; 
г) усі відповіді правильні. 

22. Страховий пул – це: 
а) добровільне об’єднання страховиків з метою співстрахування значних 
ризиків; 
б) Ліга страховиків України; 
в) об’єднання страховиків на законодавчій основі, регламентоване 
державою, з метою перестрахування значних ризиків; 
г) правильні відповіді а) і в). 
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Практична робота 11 
«ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ПРИБУТОК СТРАХОВИКА» 

 
 

Кросворд №14 
 

По горизонталі: 
2 – спосіб розвитку підприємства, що полягає в освоєнні 
виробництва нових товарів, товарних ринків, а також видів 
послуг, що включає не просто диверсифікацію товарних груп, 
але й розповсюдження підприємницької діяльності на нові та не 
пов'язані з основними видами діяльності фірми; 
3 – виручка від реалізації продукції, товарів, послуг; 
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По вертикалі: 

1 – можливість швидкого переводу активу у готівку з мінімальними витратами; 
4 – юридична та фізична особа, яка внаслідок минулих подій заборгувала 

підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших 
активів; 

5 – сукупність наявних та придатних до мобілізації основних джерел, засобів 
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країни, що використовуються і можуть бути використані для економічного 
зростання; 

6 – засоби, які забезпечують діяльність страховика з надання страхового 
захисту та дозволяють відшкодовувати страхувальнику нанесену йому 
шкоду (збиток); 

7 – готівка, дебіторська заборгованість, обладнання та майно підприємства. 
 

Кросворд №15 
 
По горизонталі: 

2 – учасник кредитних відносин, який має у своїй власності (чи розпорядженні) 
вільні кошти і передає їх у тимчасове користування іншим суб'єктам 

3 – обов'язковий, індивідуально безоплатний платіж, що стягується органами 
державної влади різних рівнів з юридичних осіб і фізичних осіб 

4 – сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати 
5 – одна з форм заохочення успіхів, досягнутих в праці 
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По вертикалі: 
1 – грошова сума, яка виплачується страховиком за умовами майнового 

страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку 
4 – протилежна активу частина бухгалтерського балансу 
6 – індивідуальний числовий показник оцінки успіхів окремого суб’єкта 

оцінювання (фізичної або юридичної особи) в деякому класифікованому 
переліку (рейтинг-листі), підсумковий, узагальнюючий показник, що 
охоплює різноманітні характеристики об’єкта оцінювання 

7 – найліквідніші активи підприємства та включає готівку в касі, кошти на 
рахунках в банках 

 
 

Задача №49 
Сума заявлених у зв’язку зі страховими випадками претензій за звітний 

період – 530 тис. грн. Величина страхових виплат – 610 тис. грн. 
Неврегульовані претензії за передзвітний період – 170 тис. грн, сума страхових 
премій, які належать поверненню страху-вальникам у зв’язку з достроковим 
припиненням договорів, – 54 тис. грн. Визначте резерв заявлених, але не 
врегульованих збитків. 

 
Задача №50 

Визначте величину резерву незароблених премій і суму зароблених 
премій на 31.03; 30.06; 30.09, 31.12, якщо страхова компанія у звітному році 
отримала такі суми страхових премій: у І кварталі – 84210 грн; у ІІ кварталі – 
54350 грн; у ІІІ кварталі – 45010 грн; у ІV кварталі – 51270 грн. 

 
Задача №51 

Визначте фінансовий результат від звичайної діяльності страховика до 
оподаткування на кінець звітного періоду, використовуючи дані таблиці. 

  
Показник Розрахункові дані, тис. грн.. 

Фінансовий результат від операційної 
діяльності (прибуток) 2106,8 

Дохід від участі в капіталі - 
Інші фінансові доходи 475,7 
Інші доходи 0,7 
Фінансові витрати 2,0 
Витрати від участі в капіталі - 
Інші витрати 1,1 

 
Задача №52 

У звітному періоді (з 1.01.2008 по 31.12.2008) діють чотири договори з 
певного виду ризикового страхування. У таблиці наведені показники щодо сум 
страхових премій, отриманих страховиком у звітному періоді, та терміну дії 
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даних договорів. Використовуючи дані таблиці, розрахувати резерв 
незароблених премій і суму премій, яку можна вважати заробленою на 31.12 
методом “1/4”. 

Договір Показник Значення 

Перший Термін дії З 15.03.2014 по 15.03.2015 
Страхова премія, грн. 300 

Другий Термін дії З 10.04.2014 по 10.04.2015 
Страхова премія, грн. 400 

Третій Термін дії З 13.06.2014 по 13.06.2015 
Страхова премія, грн. 500 

Четвертий Термін дії З 20.11.2014 по 20.11.2015 
Страхова премія, грн. 700 

Задача №53 
Визначте дохід від страхової, інвестиційної та фінансової діяльності, 

якщо протягом звітного періоду страхова компанія отримала: 
− суми страхових платежів за договорами страхування – 584,6 тис. грн; 
− частки від страхових сум, сплачені перестраховиками – 70,8 тис. грн; 
− суму доходу від депозитного вкладу в банк – 24,7 тис. грн; 
− повернені суми технічних резервів – 21,0 тис. грн; 
− дохід від акцій – 5,7 тис. грн; 
− повернені суми централізованих резервних фондів – 8,4 тис. грн. 
 

Задача №54 
Визначте сукупний розмір податку на прибуток страховика, який укладає 

договори страхування, інші, ніж страхування життя, за перший квартал 
поточного року, виходячи з таких даних: 

− сума страхових платежів – 78,3 тис. грн; 
− дохід від продажу автомобіля компанії – 27 тис. грн; 
− дохід від продажу офісної техніки – 13 тис. грн; 
− витрати на оформлення документів при продажу автомобіля –  

1,9 тис. грн. 
 

Задача №55 
Страхові платежі страхової компанії, яка надає послуги з видів 

страхування, інших, ніж страхування життя, складають 3,9853 тис. грн, а частки 
страхових платежів, що належать перестраховикам, – 1,4538 тис. грн. Виплати 
страхових сум і страхових відшкодувань – 392 тис. грн, а відрахування у 
централізовані страхові резервні фонди – 25,4 тис. грн. Визначте валовий дохід 
та податок на прибуток від страхової діяльності. 
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Фонд тестових завдань 
 
1. Дохід від реалізації послуг з видів страхування 

інших, ніж страхування життя, визначається: 
а) залежно від страхових премій (внесків) за договорами 
страхування; 
б) часток премій, належних перестраховикам; 
в) часток страхових виплат, що отримуються від 
перестраховиків; 

г) комісійних винагород за перестрахування; 
д) обсягу резерву незароблених премій з урахуванням участі перестраховиків. 

2. До операційних витрат страховика відносять: 
а) відрахування в технічні резерви та централізовані резервні фонди; 
б) агентські винагороди; 
в) комісійні перестрахувальникам; 
г) витрати від участі в капіталі; 
д) адміністративні витрати. 

3. Операційні втрати, пов’язані з урегулюванням страхових випадків, 
що мали місце у звітному періоді: 
а) ліквідаційні;  
б) аквізиційні;  
в) фінансові;  
г) перестрахові. 

4. До власних засобів страховика відносять: 
а) нерозподілений прибуток;  
б) вільні резерви;  
в) засоби технічних резервів; 
г) усі відповіді правильні. 

5. Витрати, що зв’язані з укладанням та пролонгацією договорів 
страхування: 
а) аквізиційні;  
б) ліквідаційні;  
в) перестрахові;  
г) фінансові. 

6. В основі обчислення прибутку від страхової діяльності лежить: 
а) страхова нетто-премія;  
б) зароблена страхова премія;  
в) незароблена страхова премія; 
г) отримана страхова премія. 

7. Податок, який сплачує страхова компанія: 
а) на прибуток;  
б) додану вартість;  
в) акцизний збір; 
г) транспортні збори. 
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8. Джерело сплати податку на прибуток страховою компанією: 
а) поточні витрати компанії;  
б) надходження страхових премій;  
в) прибуток компанії; 
г) чистий прибуток компанії. 

9. До залучених засобів страховика відносять: 
а) кошти страхових резервів;  
б) нерозподілений прибуток;  
в) статутний капітал; 
г) усі відповіді правильні. 

10. Метод “1/24” дозволяє розрахувати зароблені премії: 
а) на кінець (початок) року;  
б) будь-яку дату;  
в) кінець (початок) кожного кварталу; 
г) кінець (початок) кожного місяця. 

11. Первинними доходами страховика є: 
а) доходи від страхової діяльності; 
б) доходи від інвестиційної та фінансової діяльності; 
в) інші доходи, відмінні від наведених у відповідях а), б). 

12. До доходів від страхової діяльності не належать: 
а) страхові премії за договорами перестрахування; 
б) комісійні винагороди за передавання ризиків у перестрахування; 
в) доходи від реалізації прав регресної вимоги страховика до страхувальника; 
г) повернені суми із централізованих страхових резервних фондів. 

13. До фінансових витрат страховика відносять: 
а) страхові виплати (відшкодування); 
б) комісійні перестрахувальникам; 
в) дивіденди; 
г) відсотки за користування кредитами. 

14. Фінансовий результат від звичайної діяльності страховика до 
оподаткування визначається: 
а) залежно від фінансового результату від операційної діяльності; 
б) доходів та витрат від фінансової діяльності; 
в) інших звичайних доходів та витрат страховика; 
г) усі відповіді правильні. 

15. Принцип надійності при розміщенні страхових резервів 
передбачає: 
а) повернення розміщених засобів у повному обсязі; 
б) розподіл ризику на різні види вкладень; 
в) наявність високого доходу від інвестицій; 
г) мінімальні втрати при переведенні активів у готівку. 

16. За яким методом страховики мають право визначати резерв 
незароблених премій? 
а) 1/4;  
б) 1/24;  
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в) 1/365;  
г) усі відповіді правильні. 

17. Які витрати включаються до резерву заявлених, але не 
виплачених збитків? 
а) експертні;  
б) консультаційні;  
в) витрати, пов’язані з оцінкою розміру збитку; 
г) усі відповіді правильні. 

18. Які види активів не приймаються для представлення коштів 
технічних резервів? 
а) валютні вкладення згідно з валютою страхування; 
б) інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними КМУ; 
в) кредити страхувальникам-громадянам; 
г) усі відповіді правильні. 

19. Принцип диверсифікації при розміщенні страхових резервів має 
на увазі: 
а) повернення розміщених засобів у повному обсязі; 
б) розподіл ризику на різні види вкладень; 
в) наявність високого доходу від інвестицій; 
г) мінімальні втрати при переведенні активів у готівку. 

20. У фірмах з ризикового страхування невикористані резерви: 
а) перетворюються у прибуток страховика; 
б) повертаються страхувальнику; 
в) виплачуються набувачам; 
г) належать до виплати спадкоємцям у разі смерті страхувальника. 
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Практична робота 12 
«ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ» 

 
Кросворд №16 

 
По горизонталі: 

1 – здатність страховика своєчасно виконувати грошові 
зобов’язання, які обумовлені законом або договором, перед 
страхувальниками; 
4 – запас чого-небудь на випадок потреби; 
5 – засоби, які забезпечують діяльність страховика з надання 
страхового захисту та дозволяють відшкодовувати 
страхувальнику нанесену йому шкоду (збиток); 
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По вертикалі: 
2 – розподіл інвестиційних коштів між категоріями активів інвестування; 
3 – можливість швидкого переводу активу у готівку з мінімальними витратами; 
6 – нездатність боржника розраховуватися за своїми зобов’язаннями у зв’язку з 

відсутністю коштів. Офіційно компанія оголошується банкрутом після 
рішення відповідного суду щодо неплатоспроможності як боржника; 

7 – встановлений засновником (власником майна) організації обсяг правил, що 
регулюють її правовий стан, відносини, пов'язані з внутрішнім управлінням, 
стосунки з іншими організаціями чи громадянами. 

 
 

Задача №56 
Страхова компанія “Промінь” має надходження страхових премій в сумі 

1,8 млн грн, перестраховикам сплачено 240 тис. грн. Страхові виплати – 1100 
тис. грн, в тому числі ком пенсовано перестраховиками – 120 тис. грн. Визначте 
нормативний показник платоспроможності. 

 
Задача №57 

У таблиці наведені дані щодо діяльності страхових компаній (СК1 та 
СК2) у поточному періоді. Використовуючи дані таблиці, порівняти 
платоспроможність та доходність страхових компаній. 

 
Показник діяльності страховика СК1, тис. грн.. СК2, тис. грн 

Активи по балансу 8335,5 7081,4 
Нематеріальні активи 20,7 13,5 
Страхові резерви та інші 
зобов’язання по балансу 3050,5 2347,7 

Чистий прибуток (збиток) 601,4 249,3 
Страхові премії 8554,3 5664,1 
Сума премій, сплачених 
перестраховикам  699,4 247,6 

Страхові виплати  4045 1879,4 
Суми виплат, компенсованих 
перестраховиками 3,8 0,4 

 
Задача №58 

Визначте фінансову стійкість через недостатність коштів за страховими 
компаніями “Альфа” та “Бета”. Вихідні дані: 

− у страхової компанії “Альфа” страховий портфель складається з 720 
договорів, а у страхової компанії “Бета” – з 329 договорів; 

− у страхової компанії “Альфа” середня тарифна ставка складає 2,0 грн зі 
100 грн страхової суми, а у страхової компанії “Бета” – 2,8 грн зі 100 грн 
страхової суми. 
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Задача №59 
Розрахувати рівень виплат і дати оцінку збитковості (вигідності) окремих 

видів страхування для страхової компанії “Промінь” за такими даними: 
− добровільним страхуванням наземних транспортних засобів страхові 

виплати склали 100,25 тис. грн, сума страхових премій – 317,200 тис. грн, 
нетто-ставка – 5,2 грн, брутто-ставка – 7,5 грн зі 100 грн страхової суми; 

− добровільним страхуванням відповідальності власників наземних 
транспортних засобів страхові виплати склали 780,2 тис. грн, сума страхових 
премій – 565230 грн, нетто-ставка – 8,1 грн, брутто-ставка – 9,2 грн із 100 грн 
страхової суми. 

 
Задача №60 

Дати оцінку рентабельності страхової компанії, виходячи з таких умов: 
загальний обсяг страхових платежів склав 115 тис. грн, страхової виплати – 54 
тис. грн, відрахування в страхові резерви та запасні фонди – 2,5 тис. грн, 
відрахування на превентивні заходи – 1,2 тис. грн, витрати на ведення справи – 
2,12 тис. грн. 

 
Задача №61 

У страхової компанії “Альфа” страховий портфель складається з 340 
укладених договорів, а у страхової компанії “Бета” – з 240 договорів. Середня 
тарифна ставка зі 100 грн страхової суми у страхової компанії “Альфа” – 0,33 
грн, у страхової компанії “Бета” – 0,4 грн. Визначте ступінь недостатності 
коштів для кожної страхової компанії. 
 
 

Фонд тестових завдань 
 

1. Фінансова надійність страховика забезпечується: 
а) розміром статутного фонду; 
б) кількістю учасників страховика; 
в) видами страхування, які проводить страховик; 
г) величиною страхових резервів; 
д) збалансованим страховим портфелем. 
2. Фінансова стійкість страхової операції визначається: 

а) як ступінь достатності коштів у страховому фонді зі страхової операції; 
б) здатність страхової компанії виконувати зобов’язання за рахунок ліквідних 
активів; 
в) здатність страховика зберігати існуючий рівень платоспроможності; 
г) усі відповіді правильні. 
3. Страхові резерви, які формуються українським страховиками: 
а) технічні резерви; 
б) резерв збитків; 
в) резерви належних виплат страхових сум; 
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г) резерви збитків, які заявлені, але не врегульовані; 
д) резерви зі страхування життя. 
4. Страхові резерви розміщуються згідно з принципами: 
а) тільки прибуткованості; 
б) прибуткованості, ліквідності, диверсифікованості, безпечності; 
в) безпечності та ліквідності. 
5. Гарантійний фонд страховика – це: 
а) зобов’язання страховика за договорами страхування; 
б) статутний капітал страхової компанії; 
в) сума вільних резервів та нерозподіленого прибутку; 
г) сума страхових резервів та інших зобов’язань страховика. 
6. Засоби страхових резервів формуються за допомогою: 
а) власних коштів страховика; 
б) кредитних ресурсів; 
в) надходжень страхових премій і внесків; 
г) усі відповіді неправильні. 
7. Принцип надійності при розміщенні страхових резервів передбачає: 
а) повернення розміщених засобів у повному обсязі; 
б) розподіл ризику на різні види вкладень; 
в) наявність високого доходу від інвестицій; 
г) мінімальні втрати при переведенні активів у готівку. 
8. Резерви, що формуються страховиком за договорами ризикового 
страхування: 
а) математичні;  
б) технічні;  
в) вільні. 
9. Розрахунковий нормативний запас платоспроможності визначається на 
основі: 
а) розміру статутного фонду; 
б) надходжень страхових премій та страхових виплат; 
в) страхових премій, сплачених перестраховикам; 
г) кількості страхових полісів. 
10. Коефіцієнт платоспроможності страховика визначається: 
а) як різниця між фактичним та розрахунковим (нормативним) запасами 
платоспроможності; 
б) різниця між нормативним та фактичним запасами платоспроможності; 
в) співвідношення фактичного та нормативного запасів платоспроможності; 
г) співвідношення суми активів та суми страхових резервів. 
11. Фінансова надійність страховика визначається: 
а) як ступінь достатності коштів у страховому фонді зі страхової операції; 
б) здатність страхової компанії виконувати зобов’язання за рахунок ліквідних 
активів; 
в) здатність страховика зберігати задовільний рівень фінансових 
показників протягом тривалого часу при несприятливому впливі зовнішніх 
факторів; 
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г) усі відповіді неправильні. 
12. Страхові резерви відображають: 
а) величину власного капіталу страховика; 
б) величину страхових виплат, що здійснив страховик у поточному періоді; 
в) зобов’язання страховика за договорами, що не виконані на звітну дату; 
г) суму премій, що отримав страховик за договорами страхування життя. 
13. Засоби страхових резервів формуються за допомогою: 
а) власних коштів страховика; 
б) кредитних ресурсів; 
в) надходжень страхових премій і внесків; 
г) усі відповіді неправильні. 
14. Принцип ліквідності при розміщенні страхових резервів передбачає: 
а) повернення розміщених засобів у повному обсязі; 
б) розподіл ризику на різні види вкладень; 
в) наявність високого доходу від інвестицій; 
г) мінімальні втрати при переведенні активів у готівку. 
15. Принцип рентабельності при розміщенні страхових резервів 
передбачає: 
а) повернення розміщених засобів у повному обсязі; 
б) розподіл ризику на різні види вкладень; 
в) наявність доходу від інвестицій; 
г) мінімальні втрати при переведенні активів у готівку. 
16. Який орган державного регулювання страхового бізнесу може 
змінювати структуру гарантійного фонду? 
а) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України; 
б) КМУ; 
в) Міністерство фінансів; 
г) Ліга страхових організацій України. 
17. Виділяють такі гарантії платоспроможності: 
а) дотримання нормативних співвідношень між активами та прийнятими 
страховими зобов’язаннями; 
б) перестрахування ризиків виконання відповідних зобов’язань, що 
перевищують можливості їх виконання страховиком за рахунок власних коштів 
і страхових резервів; 
в) розміщення страхових резервів страховиками на умовах безпечності, 
ліквідності, прибутковості та диверсифікованості; 
г) усі відповіді правильні. 
18. Платоспроможність страховика визначається: 
а) як ступінь достатності коштів у страховому фонді зі страхових операцій; 
б) здатність страхової компанії на даний момент часу виконувати зобов’язання 
за рахунок ліквідних активів; 
в) здатність страховика зберігати задовільний рівень фінансових показників 
протягом тривалого часу при несприятливому впливі зовнішніх факторів; 
г) усі відповіді невірні. 
19. Умовами забезпечення платоспроможності страховика згідно з 
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законодавством України є: 
а) використання механізму перестрахування; 
б) перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим 
нормативним; 
в) формування страхових резервів; 
г) наявність власних засобів у вигляді статутного капіталу; 
д) усі відповіді правильні. 
20. Фактичний запас платоспроможності страховика збільшується за таких 
умов: 
а) збільшення суми активів; 
б) збільшення зобов’язань страховика; 
в) збільшення нематеріальних активів; 
г) усі відповіді правильні. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 

1. Теоретична частина завдання для самостійної роботи студента 
 

1. Передумови виникнення страхування. 
2. Особливості середньовічного страхування. 
3. Страхування в Україні: виникнення та сучасний стан. 
4. Порівняльний аналіз сутності страхування та його функцій у вітчизняній і 

зарубіжній літературі. 
5. Передумови становлення класичного страхування в Україні. 
6. Порівняльна характеристика форм організації страхового фонду суспільства. 
7. Основні принципи страхування. 
8. Практичне значення класифікації страхування для діяльності страхових 

компаній. 
9. Аналітичний огляд розвитку окремих галузей страхування в Україні. 
10. Форми проведення страхування: погляд у перспективу. 
11. Вимоги українського законодавства щодо договорів обов’язкового і 

добровільного страхування. 
12. Обов’язкове страхування в Україні: призначення та види. 
13. Ризики в особистому страхуванні та можливість їх страхування. 
14. Оцінка ризиків у майновому страхуванні. 
15. Ризикові обставини і страховий випадок. 
16. Специфіка ризиків в особистому страхуванні. 
17. Специфіка ризиків у страхуванні відповідальності. 
18. Особливості розвитку національного страхового ринку. 
19. Формування інфраструктури страхового ринку. 
20. Об’єднання страховиків і їх основні функції. 
21. Сучасний стан страхового ринку України та перспективи його розвитку. 
22. Проблема капіталізації українських страхових компаній та її роль для 

розвитку національної страхової економіки. 
23. Порівняльна характеристика страхових ринків України і країн 

Європейського Союзу. 
24. Особливості класифікації страхових організацій. 
25. Основні складові стратегії страхової компанії. 
26. Особливості діяльності товариств взаємного страхування. 
27. Об’єднання страховиків: основні функції, обов’язки та права. 
28. Роль та місце ЛСОУ та МТСБУ на страховому ринку України. 
29. Особливості державного регулювання страхового ринку. 
30. Напрями вдосконалення державної політики в галузі страхування. 
31. Призначення та принципи державного антимонопольного регулювання в 

галузі страхування. 
32. Договір страхування: його суттєві умови, порядок укладання та 

супроводження. 
33. Стан і перспективи розвитку особистого страхування в Україні. 
34. Стан і перспективи розвитку страхування від нещасних випадків в Україні. 
35. Проблеми розвитку ринку особистого страхування в Україні. 
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36. Перспективи впровадження в Україні системи обов’язкового медичного 
страхування. 

37. Порівняльна характеристика систем медичного страхування у зарубіжних 
країнах. 

38. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні. 
39. Причини та чинники, що стримують розвиток страхування життя в Україні. 
40. Сучасні тенденції розвитку ринку майнового страхування в Україні. 
41. Стан та перспективи розвитку страхування майна юридичних осіб в Україні. 

Досвід зарубіжних країн у страхуванні майна юридичних осіб. 
42. Стан і перспективи розвитку авіаційного страхування в Україні. 
43. Страхування майна сільськогосподарських підприємств: стані перспективи 

розвитку. 
44. Регіональні види страхування майна громадян. 
45. Сучасний стан і перспективи розвитку морського страхування в Україні. 
46. Основні види та особливості проведення страхування транспортних засобів. 
47. Проблеми та перспективи розвитку страхування підприємницьких ризиків в 

Україні. 
48. Страхування банківських установ від злочинів (шахрайства). 
49. Особливості та основні умови страхування фінансових ризиків. 
50. Стан і перспективи розвитку страхування відповідальності в Україні. 
51. Перспективи розвитку страхування професійної відповідальності в Україні. 
52. Закордонний досвід страхування професійної відповідальності. 
53. Страхування якості випуску продукції. 
54. Проблеми забруднення довкілля та роль екологічного страхування в їх 

вирішенні. 
55. Створення і функціонування міжнародної системи страхування “Зелена 

картка”. 
56. Стан, проблеми та перспективи розвитку страхування цивільно-правової 

відповідальності власників транспортних засобів. 
57. Історичні аспекти виникнення та еволюція розвитку перестрахування. 
58. Стан та перспективи розвитку ринку перестрахування в Україні. 
59. Загальна характеристика методів та способів перестрахувальних операцій. 
60. Тенденції розвитку світового ринку перестрахування. 
61. Порівняльна характеристика ринків перестрахування різних країн світу. 
62. Проблеми перестрахування ризиків у нерезидентів. 
63. Проблеми і перспективи створення страхових та перестрахових пулів в 

Україні. 
64. Доходи страховика та шляхи їх збільшення. 
65. Витрати страховика та способи їх зменшення. 
66. Прибуток страховика і джерела його збільшення. 
67. Методика розрахунку фінансового результату від страхової діяльності. 
68. Система оподатковування страхової діяльності в Україні. 
69. Порівняльна характеристика систем оподатковування страхової діяльності 

різних країн світу. 
70. Рейтингова оцінка страховика та її вплив на ефективність діяльності 

компанії. 
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71. Складові фінансової надійності страхових компаній. 
72. Платоспроможність страхових компаній та методи її розрахунку. 
73. Формування страхових резервів для ризикових видів страхування. 
74. Особливості формування резервів зі страхування життя за допомогою 

актуарних розрахунків. 
75. Методика розрахунку тарифних ставок зі страхування життя за допомогою 

таблиць демографічної статистики. 
76. Інвестиційна діяльність страхових копаній в Україні та в країнах 

Європейського Союзу. 
 

2. Практична частина завдання для самостійної роботи студента 
При розв’язанні першого та другого завдань, необхідно ознайомитись з 

Законом України “Про страхування”, а саме зі складом витрат і доходів 
страховика. 

При розв’язанні третього завдання необхідно врахувати, що згідно з 
Законом України “Про страхування” величина резервів незароблених премій на 
будь-яку звітну дату встановлюється залежно від сум надходжень страхових 
премій з відповідних видів страхування в кожному з трьох кварталів періоду, 
який передує цій звітній даті, і обчислюється у такому порядку:  

*  сума надходжень страхових премій у І кварталі цього періоду множиться 
на 1/4;  

*  сума надходжень страхових премій у ІІ кварталі множиться на 1/2; 
*  сума надходжень страхових премій в останньому кварталі множиться на 

3/4; 
*  одержані добутки додаються. 
При розв’язанні четвертого завдання необхідно згідно з вимогами Закону 

України “Про страхування” використовувати наступну формулу для 
обчислення прибутку від страхової діяльності: 

ПСД = (ЗП+КП+ВП+ПЦР+ПТР) - (ВС+ВЦР+ВТР+ВВС), де 
ЗП - зароблені страхові премії за договорами страхування і 

перестрахування; 
КП - комісійні винагороди за перестрахування; 
ВП - частки страхових виплат, сплачені перестраховиками; 
ПЦР - повернуті суми із централізованих страхових резервних фондів; 
ПТР - повернуті суми з технічних резервів, інших, ніж резерв 

незароблених премій; 
ВС - виплати страхових сум та страхових відшкодувань; 
ВЦР - відрахування в централізовані страхові резервні фонди; 
ВТР - відрахування в технічні резерви, інші, ніж резерв незароблених 

премій; 
ВВС - витрати на ведення справи. 
Сума в перших дужках виражає передбачені Законом доходи від страхової 

діяльності, сума в других дужках - витрати страховика на проведення страхових 
операцій.  

Структуру страхового портфеля по четвертому завданню необхідно 
визначити в розмірі видів та форм страхування. 
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Завдання 1 
Необхідно визначити до якої групи доходів страховика належать 

нижчезазначені доходи та на підставі даних таблиці розрахувати їх. 
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Завдання 2 
Необхідно визначити до якої групи витрат страховика належать 

нижчезазначені витрати та на підставі таблиці розрахувати їх, зазначити які з 
них включаються до страхових послуг. 

В
ар

іа
нт

и 

10
 

36
90

6,
0 

18
20

4,
0 

92
51

3,
0 

23
84

5,
0 

18
06

1,
0 

10
60

91
,0

 
23

38
7,

0 

13
25

0,
0 

13
78

2,
0 

19
20

5,
0 

41
50

,0
 

93
16

9,
0 

9 

36
96

9,
0 

16
27

4,
0 

85
04

0,
0 

23
08

0,
0 

20
45

7,
0 

10
68

76
,0

 
14

71
5,

0 

12
75

5,
0 

15
79

9,
0 

16
10

5,
0 

37
56

,0
 

87
20

9,
0 

8 

42
44

1,
9 

20
93

4,
6 

10
63

90
,0

 

27
42

1,
8 

20
77

0,
2 

12
20

04
,7

 
26

89
5,

1 

15
23

7,
5 

15
84

9,
3 

22
08

5,
8 

47
72

,5
 

10
71

44
,4

 

7 

42
51

4,
4 

18
71

5,
1 

97
79

6,
0 

26
54

2,
0 

23
52

5,
6 

12
29

07
,4

 
16

92
2,

3 

14
66

8,
3 

18
16

8,
9 

18
52

0,
8 

43
19

,4
 

10
02

90
,4

 

6 

27
67

9,
5 

13
65

3,
0 

69
38

4,
8 

17
88

3,
8 

13
54

5,
8 

79
56

8,
3 

17
54

0,
3 

99
37

,5
 

10
33

6,
5 

14
40

3,
8 

31
12

,5
 

69
87

6,
8 

5 

27
72

6,
8 

12
20

5,
5 

63
78

0,
0 

17
31

0,
0 

15
34

2,
8 

80
15

7,
0 

11
03

6,
3 

95
66

,3
 

11
84

9,
3 

12
07

8,
8 

28
17

,0
 

65
40

6,
8 

4 

31
37

0,
1 

15
47

3,
4 

78
63

6,
1 

20
26

8,
3 

15
35

1,
9 

90
17

7,
4 

19
87

9,
0 

11
26

2,
5 

11
71

4,
7 

16
32

4,
3 

35
27

,5
 

79
19

3,
7 

3 

31
42

3,
7 

13
83

2,
9 

72
28

4,
0 

19
61

8,
0 

17
38

8,
5 

90
84

4,
6 

12
50

7,
8 

10
84

1,
8 

13
42

9,
2 

13
68

9,
3 

31
92

,6
 

74
12

7,
7 

2 

11
07

1,
8 

54
61

,2
 

27
75

3,
9 

71
53

,5
 

54
18

,3
 

31
82

7,
3 

70
16

,1
 

39
75

,0
 

41
34

,6
 

57
61

,5
 

12
45

,0
 

27
95

0,
7 

1 

11
09

0,
7 

48
82

,2
 

25
51

2,
0 

69
24

,0
 

61
37

,1
 

32
06

2,
8 

44
14

,5
 

38
26

,5
 

47
39

,7
 

48
31

,5
 

11
26

,8
 

26
16

2,
7 

В
ит

ра
ти

, т
ис

. г
рн

 

1.
 О

пл
ат

а 
по

сл
уг

 з
 р

оз
ро

бк
и 

пр
ав

ил
 

ст
ра

ху
ва

нн
я 

2.
 К

ом
іс

ій
на

 
ви

на
го

ро
да

 
ст

ра
хо

ви
м 

по
се

ре
дн

ик
ам

 
за

 
ук

ла
да

нн
я 

і 
об

сл
уг

ов
ув

ан
ня

 д
ог

ов
ор

у 
ст

ра
ху

ва
нн

я 

3.
 О

пл
ат

а 
ба

нк
ів

сь
ки

х 
по

сл
уг

, 
по

в’
яз

ан
их

 
з 

ін
ка

са
ці

єю
 

ст
ра

хо
ви

х 
пр

ем
ій

 

4.
 О

пл
ат

а 
по

сл
уг

 
сп

ец
іа

лі
ст

ів
 

із 
з’

яс
ув

ан
ня

 
пр

ич
ин

 
і 

ви
зн

ач
ен

ня
 

ро
зм

ір
у 

зб
ит

ку
 

5.
 В

ід
ра

ху
ва

нн
я 

в 
ре

зе
рв

 зб
ит

кі
в 

6. 
За

ро
біт

на
 пл

ат
а п

ер
со

на
лу

 
7. 

Оп
ла

та
 ко

му
на

ль
ни

х п
ос

лу
г 

8.
 О

пл
ат

а 
по

сл
уг

 з
 м

ет
ою

 о
ці

ню
ва

нн
я 

пр
ий

ня
ти

х 
на

 ст
ра

ху
ва

нн
я 

ри
зи

кі
в 

9.
 О

пл
ат

а 
на

 
ви

го
то

вл
ен

ня
 

бл
ан

кі
в 

ст
ра

хо
во

ї д
ок

ум
ен

та
ці

ї 

10
. О

пл
ат

а 
по

сл
уг

 
за

 
пр

ов
ед

ен
ня

 
ак

ту
ар

ни
х 

ро
зр

ах
ун

кі
в 

11
. В

ід
ш

ко
ду

ва
нн

я 
ст

ра
хо

ви
м 

аг
ен

та
м 

ви
тр

ат
 н

а 
сл

уж
бо

ві
 п

ої
зд

ки
, п

ов
’я

за
ні

 
з 

ви
ко

на
нн

ям
 

їх
ні

х 
сл

уж
бо

ви
х 

об
ов

’я
зк

ів
 

12
. В

ит
ра

ти
 н

а р
ек

ла
му

 

 280 



Завдання для самостійної роботи студента 
 

Завдання 3 
Використовуючи нижчеприведені дані необхідно розрахувати резерв 

незароблених премій та частку перестраховиків в резервах незароблених премій. 

Період 
Надходження 

страхових 
платежів, тис.грн. 

Частка страхових платежів, 
сплачених перестраховикам, 

тис.грн. 
перший квартал періоду 479,5+Х 256,6+Х 
другий квартал періоду 388,2+Х 196,9+Х 
третій квартал періоду 297,0+Х 151,6+Х 
Всього   
 
Х – номер варіанту у відповідності до журналу помножений на 10. 
 
 

Завдання 4 
На основі нижченаведених даних необхідно визначити: 

• величину доходів і витрат, прибуток страхової організації; 
• структуру страхового портфеля. 

Показники Сума, тис.грн. 
І. Надійшло платежів 

1. Зі страхування майна фізичних осіб: 
в тому числі страхування будівель громадян 

 
59990,1+Х 

                       страхування тварин 39495,9+Х 
2. Зі страхування майна і відповідальності юридичних осіб 
та фінансових ризиків 

 
14724,0+Х 

3. Зі страхування цивільної відповідальності власників 
транспортних засобів 

 
12336,3+Х 

4. З добровільного особистого страхування 6466,6+Х 
5. З обов’язкового особистого страхування 5272,8+Х 
6. З перестрахування 696,4+Х 
7. Комісійні винагороди за перестрахування 14,0+Х 
8. Повернуто платежів із технічних резервів, інших ніж 
резерв незароблених премій 

 
2,0+Х 

П. Здійснено витрат:  
1. Виплачено страхових сум та відшкодувань  37948,0+Х 
2. Відрахування в централізовані страхові резервні фонди  

17893,7+Х 
3. Відрахування в технічні резерви, інші, ніж резерв 
незароблених премій 

 
14184,5+Х 

4. На ведення справи 14998,3+Х 
 
Х – номер варіанту у відповідності до журналу помножений на 10. 

 
 

 281 



Журавльова Т.О., Дем’янчук М.А.  Страхування 
 

Завдання 5 
Використовуючи дані фінансової звітності стразової компанії необхідно 

оцінити її фінансовий стан, розрахувавши наступні показники: 
1. нормативний запас платоспроможності; 
2. фактичний запас платоспроможності; 
3. коефіцієнт платоспроможності (відношення фактичного до нормативного 

запасу платоспроможності); 
4. коефіцієнт фінансової стійкості страхового фонду; 
5. показник дебіторської заборгованості; 
6. показники ліквідності страхової компанії; 
7. показник ризику страхування; 
8. зворотний показник платоспроможності; 
9. показник доходності; 
10. показник обсягів страхування (андеррайтингу); 
11. показник змін у капіталі; 
12. показник змін у сумі чистих премій за всіма полісами; 
13. показник незалежності від перестрахування; 
14. показник відношення чистих страхових резервів до капіталу; 
15. показник дохідності інвестицій; 
16. рентабельність страхової діяльності. 
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Відповіді до фондів тестових завдань 
 

Відповіді до фондів тестових завдань 
 

Тема 1 Сутність, принципи і роль страхування 
№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

1 а 6 в 11 в 16 г 21 в 
2 а 7 в 12 д 17 а 22 б 
3 г 8 в 13 в 18 б 23 а 
4 б 9 д 14 а 19 а   
5 а 10 г 15 б 20 а   

 
Тема 2 Класифікація страхування 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

1 б 6 б 11 а 16 г 21 а, в 
2 а 7 в 12 в 17 а, г 22 а, б, в 
3 б 8 а 13 а 18 в, г 23 а 
4 в 9 б 14 б 19 а, б 24 б 
5 а 10 в 15 в 20 б, в   

 
Тема 3 Страхові ризики та їх оцінка 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

1 б 6 г 11 а, б 16 б 
2 в, б 7 а 12 а, б, г 17 а, г 
3 а 8 б 13 а, б 18 а 
4 в 9 б 14 а, в 19 в 
5 а, в, г 10 а 15 а 20 г 

 
Тема 4 Страховий ринок 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

1 г 6 а 11 д 16 г 21 а 
2 а 7 б 12 в 17 а 22 д 
3 б 8 в 13 б 18 г 23 г 
4 в 9 г 14 г 19 в 24 г 
5 г 10 а 15 а 20 а   

Тема 5 Страхова організація 
№ 
пи-
тан-
ня 

Від-
по-
відь 

№ 
пи-
тан-
ня 

Від-
по-
відь 

№ 
пи-
тан-
ня 

Від-
по-
відь 

№ 
пи-
тан-
ня 

Відпо-
відь 

№ 
пи-
тан-
ня 

Від-
по-
відь 

№ 
пи-
тан-
ня 

Від-
по-
відь 

1 в 6 г 11 в 16 в, г, д 21 а 26 в 
2 а 7 б 12 б 17 а 22 а, б 27 в 
3 б 8 а 13 а, б 18 а, в 23 б 28 б 
4 в 9 в 14 в 19 б, в 24 б   
5 а, б 10 а 15 а, в 20 а 25 б   
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Тема 6 Державне регулювання страхової діяльності 
№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

1 г 6 б 11 в 16 г 21 г 
2 в 7 а, б, в 12 а 17 в 22 в 
3 а 8 д 13 г 18 б 23 а 
4 а, б 9 а 14 в 19 в, г   
5 в 10 б 15 в 20 б   

 
Тема 7 Особисте страхування 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

1 а 7 б, г 13 б 19 г 25 в 
2 б 8 б 14 а 20 а 26 а 
3 в 9 а, в 15 в 21 в 27 г 
4 в 10 а 16 в 22 б 28 а 
5 в 11 а, в 17 г 23 в 29 в 
6 б 12 а, в 18 в 24 в 30 а 

 
Тема 8 Майнове страхування 

№ 
пи-
тан-
ня 

Від-
по-
відь 

№ 
пи-
тан-
ня 

Відпо-
відь 

№ 
пи-
тан-
ня 

Відпо-
відь 

№ 
пи-
тан-
ня 

Відпо-
відь 

№ 
пи-
тан-
ня 

Від-
по-
відь 

№ 
пи-
тан-
ня 

Відпо-
відь 

1 а 6 г 11 а 16 а 21 в 26 б 
2 г 7 а 12 б 17 г 22 а 27 в 
3 а 8 б, в, г 13 г 18 б 23 а, в   
4 б 9 а 14 а, в 19 а 24 в   
5 в 10 в 15 в, г 20 в, г 25 в   

Тема 9 Страхування відповідальності 
№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

1 б 6 д 11 г 16 а 21 а 
2 а 7 б 12 а 17 г 22 г 
3 в 8 в 13 д 18 г 23 а 
4 д 9 а 14 д 19 а 24 г 
5 б 10 б 15 б 20 а   

 
Тема 10 Перестрахування і співстрахування 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

1 б 6 б 11 г 16 а, б 21 а, б 
2 а 7 в 12 б 17 в 22 г 
3 в 8 б 13 а 18 а, б   
4 б 9 а 14 в 19 б   
5 а 10 а, б, в, 

г 
15 г 20 г   
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Відповіді до фондів тестових завдань 
 

Тема 11 Доходи, витрати і прибуток страховика 
№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

1 а, б, г 6 б, в 11 а 16 а 
2 а, б, в 7 а, г 12 в 17 г 
3 а, б 8 б 13 а, г 18 в 
4 а, б 9 а 14 б, в 19 б 
5 а 10 в 15 а 20 а 

 
Тема 12 Фінансова надійність страхової компанії 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

№ пи-
тання 

Відпо-
відь 

1 а, г, д 6 а 11 в 16 а 
2 д 7 а 12 в 17 г 
3 а 8 б 13 а 18 б 
4 б 9 б, в 14 г 19 б 
5 в 10 в 15 в 20 а 
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Відповіді до кросвордів 
 

Кросворд №1 
По горизонталі: По вертикалі: 

4. суброгація 
5. страхування 
6. лихо 

1. диверсифікація 
2. співстрахування 
3. франшиза 
7. ризик 
8. інтерес 

 
Кросворд №2 

По горизонталі: По вертикалі: 
2. контрибуція 
4. перестра-

хування 
5. майно 
6. договір 
8. захист 

1. заощадження 
3. випадок 
7. конкурентність 

 
Кросворд №3 

По горизонталі: По вертикалі: 
1. капітал 
3. вантаж 
4. пенсія 
5. тонтіна 
8. життя 

2. інвестиція 
6. транспорт 
7. ануїтет 

 
Кросворд №4 

По горизонталі: По вертикалі: 
1. еквівалентність 
3. ймовірність 
6. тариф 

2. фінансування 
4. контроль 
5. стабільність 
7. платіж 
8. рентабельність 

 
Кросворд №5 

По горизонталі: По вертикалі: 
2. доступність 
5. навантаження 
7. аналіз 

1. менеджмент 
3. відповідальність 
4. управління 
6. актуарій 
8. ризик 

 
Кросворд №6 

По горизонталі: По вертикалі: 
1. диспашер 
2. сегментування 
4. ємність 
6. страховик 
7. брокер 
8. сюрвейєр 

3. інфраструктура 
5. ринок 
9. агент 
10. актуарій 
11. концентрованість 

Кросворд №7 
По горизонталі: По вертикалі: 

2. поділ 
3. асоціація 
5. стратегія 
8. резерв 

1. платоспроможність 
4. приєднання 
6. злиття 
7. організація 

 
 

Кросворд №8 
По горизонталі: По вертикалі: 

1. пул 
3. виділення 
4. статут 
5. санація 
7. реорганізація 

1. перетворення 
2. представництво 
6. ліквідація 

 
 

Кросворд №9 
По горизонталі: По вертикалі: 

1. ефективність 
3. держава 
4. розвиток 
7. нагляд 

2. координація 
5. страхувальник 
6. договір 
8. андеррайтинг 
 

Кросворд №10 
По горизонталі: По вертикалі: 

3. асистанс 
5. смерть 
7. страховик 

1. страхувальник 
2. працездатність 
4. ануїтет 
6. життя 
8. платіж 
 

Кросворд №11 
По горизонталі: По вертикалі: 

2. майно 
3. лізинг 
4. відшкодування 
8. диспаша 
9. абандон 

1. факторинг 
5. збиток 
6. депозит 
7. експлуатація 

 
Кросворд №12 

По горизонталі: По вертикалі: 
1. страхування 
4. гарантія 
7. ліміт 
8. захист 

2. екологія 
3. дефект 
5. відповідальність 
6. франщиза 
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Відповіді до кросвордів 
 

Кросворд №13 
По горизонталі: По вертикалі: 

2. ретроцесія 
4. сліп 
5. перестрахування 
7. тантьєма 

1. бордеро 
3. цесіонер 
6. цесія 
8. цедент 

 
Кросворд №14 

По горизонталі: По вертикалі: 
2. диверсифікація 
3. дохід 

1. ліквідність 
4. дебітор 
5. потенціал 
6. фінанси 
7. актив 

 
 
 

Кросворд №15 
По горизонталі: По вертикалі: 

2. кредитор 
3. податок 
4. прибуток 
5. премія 

1. відшкодування 
4. пасив 
6. рейтинг 
7. кошти 

 
Кросворд №16 

По горизонталі: По вертикалі: 
1. плато-спроможність 
4. резерв 
5. фінанси 

2. диверси-
фікованість 
3. ліквідність 
6. банкрутство 
7. статут 
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Перелік питань до контролю знань 
 

1. Визначте необхідність страхового захисту як важливого засобу 
економічної безпеки. 

2. Охарактеризуйте етапи розвитку страхового ринку в Україні. 
3. Визначте сутність страхування та його головну мету. 
4. Поясність механізм дії організаційної структури процесу страхування. 
5. Назвіть та охарактеризуйте функції страхування. 
6. Дайте визначення терміну «франшиза» та охарактеризуйте її види. 
7. Поясніть принципи страхування. Наскільки важливим і необхідним є 

дотримання основних принципів страхування? 
8. Охарактеризуйте класифікаційні ознаки теорії страхування. 
9. Визначте класифікацію за об’єктами страхування, поясність її. 
10. Охарактеризуйте майнове страхування та назвіть його специфічні 

ознаки. 
11. Охарактеризуйте страхування відповідальності та назвіть його 

специфічні ознаки. 
12. Охарактеризуйте особисте страхування та назвіть його специфічні 

ознаки. 
13. Охарактеризуйте форми страхування. 
14. Поясніть зміст принципів обов’язкового та добровільного 

страхування. 
15. Проведіть порівняльний аналіз галузей страхування: особистого, 

майнового та страхування відповідальності. 
16. Визначте суть поняття ризику та назвіть його основні характеристики. 
17. Класифікуйте ризики та можливість їх оцінювання. 
18. Визначте поняття ризик-менеджменту у страхуванні. 
19. Охарактеризуйте етапи управління ризиками. 
20. Яким критеріям відповідають чисті ризики в страхуванні? 
21. Поясність склад та структуру тарифної ставки. 
22. Визначте класифікацію страхових внесків, поясніть її. 
23. Охарактеризуйте принципи тарифної політики. 
24. Визначте суть поняття страхового ринку та охарактеризуйте його 

структуру. 
25. Охарактеризуйте інфраструктуру страхового ринку та назвіть її 

суб’єктів. 
26. Дайте визначення суб’єктів страхового ринку. 
27. Охарактеризуйте внутрішнє та зовнішнє середовище страховика. 
28. Визначте особливості розвитку страхового ринку України. 
29. Класифікуйте фактори, що зумовлюють стан розвитку страхового 

бізнесу в Україні. 
30. Назвіть та охарактеризуйте основні показники, що характеризують 

стан та розвиток страхового ринку. 
31. Визначте різницю між агентом та брокером у сфері страхування. 
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Перелік питань до контролю знань 
 

32. Визначне існуючі форми страхових компаній. 
33. Що таке страхова система та її основне завдання? 
34. Охарактеризуйте порядок утворення страховиків. 
35. Які існують вимоги до страхової організації? 
36. Охарактеризуйте порядок ліквідації страховиків. 
37. Дайте визначення термінам «стратегія» та «стратегічне планування 

страховика». 
38. Яким чином забезпечується платоспроможність страховиків? 
39. Охарактеризуйте ресурси страхової компанії. 
40. Які Вам відомі органи управління страховою компанією та які функції 

вони виконують? 
41. Назвіть та охарактеризуйте існуючі асоціації та об'єднання 

страховиків. 
42. Що є основною метою державного регулювання страхової діяльності? 
43. Які Вам відомі засоби державного регулювання страхової діяльності? 
44. У чому полягає суть державного регулювання страхової діяльності? 
45. Ким здійснюється правове регулювання діяльності на страховому 

ринку? 
46. Яким чином досягається ефективність державного нагляду за 

діяльністю страхових компаній? 
47. Визначте основні ознаки класифікації страхових правовідносин. 
48. Охарактеризуйте елементи страхових правовідносин та їх ознаки. 
49. Охарактеризуйте структуру Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 
50. Сформулюйте обов’язки страховика. 
51. У чому полягають обов’язки страхувальників? 
52. У чому полягає необхідність та значення особистого страхування? 
53. Які види особистого страхування Вам відомі? 
54. Сформулюйте основні принципи страхування життя. 
55. Класифікуйте договори зі страхування життя. 
56. Дайте визначення терміну «ануїтет». Які види ануїтетів Вам відомі? 
57. Охарактеризуйте ринок медичних послуг. Дайте визначення терміну 

«асистанс». 
58. Охарактеризуйте види майнового страхування. Класифікуйте майнове 

страхування за видом небезпеки. 
59. Поясність значення термінів «збиток страхувальника», «страхове 

відшкодування», «аварійний сертифікат». 
60. Назвіть особливості страхування майна сільськогосподарських 

підприємств. 
61. Охарактеризуйте морське страхування. 
62. Дайте визначення термінів «диспаша» та «абандон». 
63. Яким чином здійснюється авіаційне страхування? 
64. Охарактеризуйте страхування вантажів. 
65. Охарактеризуйте страхування будівель громадян, домашніх тварин, 

майна. 
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66. Визначте основні принципи страхування відповідальності перевізника 
вантажів. 

67. Що є страховим випадком у страхуванні професійної 
відповідальності? Які характерні особливості притаманні договорам 
страхування професійної відповідальності? 

68. Чим зумовлюється здійснення страхування цивільної відповідальності 
власників транспортних засобів в обов’язковій формі? Які види договорів 
укладаються при страхуванні цивільної відповідальності власників 
транспортних засобів? 

69. Які причини появи та основні економічні ознаки перестрахування? 
70. У чому полягає економічна сутність перестрахування? 
71. Охарактеризуйте механізм передачі страхового ризику в 

перестрахування. 
72. Які функції виконує перестрахування? 
73. На яких основних принципах базується перестрахування? У чому 

полягає різниця між співстрахуванням і перестрахуванням? 
74. Як класифікуються перестрахувальні відносини? Що таке форма, вид і 

підвид перестрахування? 
75. Чим непропорційне перестрахування відрізняється від пропорційного? 
76. Дайте порівняльну характеристику факультативного і облігаторного 

методів перестрахування. 
77. У чому полягають основні принципи організації фінансів страховика? 
78. Назвіть активи та пасиви страхової компанії. 
79. Які етапи фінансового механізму страхової компанії Ви знаєте? 
80. У чому полягає зміст принципів розміщення коштів страховика? 
81. З яких груп складаються доходи страховика? Охарактеризуйте їх. 
82. На які групи розділяються витрати страховика? Охарактеризуйте їх. 
83. Назвіть основні показники, за допомогою яких визначається 

ефективність діяльності страхової компанії. 
84. Від яких факторів залежить ефективність функціонування страхових 

компаній? 
85. Дайте визначення терміну «фінансова надійність». Яким чином 

досягається фінансова надійність страхової компанії? 
86. Охарактеризуйте страховий та запасний фонд страховиків. Назвіть 

джерела їх утворення. 
87. Яким чином розраховується резерв коливань збитковості та фактична 

збитковість? 
88. У чому полягає суть інвестиційної політики страхової компанії? 
89. Що розуміється під платоспроможністю? 
90. Яким чином визначається рівень фактичного та нормативного запасу 

платоспроможності? 
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