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СТРАХОВІ ПОСЛУГИ – це комплекс цивільно-правових відносин щодо 

захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних 

подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним 

законодавством. 

Розгляд комплексу таких відносин, які формують поняття «страхові 

послуги» чи «страховий продукт», а також передумов спірних обставин 

виконання угод таких відносин дає змогу виявити надзвичайно широкий спектр 

форм і методів страхової діяльності, що їх включає в себе дії по реалізації 

страхових продуктів. Пропонований у методичних вказівках виклад зазначених 

питань у формі логічного ланцюга має на меті показати органічне поєднання і 

взаємозв'язок окремих етапів страхової діяльності як складових частин 

формування і реалізації страхового продукту. Сам же продукт, безперечно, є 

унікальним, йому притаманні наступні ознаки: 

 єдність, протистояння та залежність інтересів договірних сторін – 

«страховик – страхувальник»; 

 наявність фактору ймовірності настання страхового випадку; 

має ширину меж у графічному просторі та часі (морське страхування чи 

страхування життя); 
 

 попередню невизначеність страхового відшкодування – у розмірі та часі, або 

взагалі щодо факту настання; 

 наявність черги специфічних фінансових, правових, морально-етичних 

взаємовідносин сторін, нормою яких є принцип добропорядності та ін. 

Для докладнішого розгляду в методичних вказівках процес реалізації 

страхових продуктів (послуг) умовно розбито на три етапи, або групи заходів (у 

хронологічній послідовності їх проведення або реалізації): 

 активізацію; 

 супровід договору; 

 дії при настанні страхового випадку та страхове відшкодування. 

 

 

 

 

 

Якщо хочеш нічого не 
боятися, пам’ятай, що 
боятися можна всього. 

[Сенека]                                 



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
 

Курс «Страхові послуги та діяльність страхових організацій» посідає 

важливе місце в навчальному процесі, оскільки надає методичні знання і 

практичне вміння виконувати найпоширеніші страхові операції. 

Таблиця 1 

Орієнтована структура змісту навчальної дисципліни та орієнтований розподіл 

навчального часу, год. 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо

го 

у тому числі усь

ого  

у тому числі 

л с/п* ла

б 

інд с.р. л с/п* ла

б 

інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Страхова послуга та особливості її реалізації 

Тема 1. Страховий 

ринок 
9 2 2 -  5 9 1 1 -  7 

Тема 2. Страхові 

послуги і особливості 

їх реалізації 

16 4 2 -  10 16 1 - -  15 

Тема 3. Порядок 

укладання та ведення 

страхової угоди 

9 2 2 -  5 9 - - -  9 

Разом за змістовим 

модулем 1 
34 8 6 -  20 34 2 1 -  31 

Змістовий модуль 2. Особисте страхування 

Тема 4. Страхування 

життя та пенсій 
14 4 4 -  6 14 - - -  14 

Тема 5. Страхування від 

нещасних випадків 
14 4 4 -  6 14 1 - -  13 

Тема 6. Медичне 

страхування 
16 4 4 -  8 16 1 1 -  14 

Разом за змістовим 

модулем 2 
44 12 12 -  20 44 2 1 -  41 

Змістовий модуль 3. Майнове страхування 

Тема 7. Страхування 

майна юридичних осіб 
9 2 2 -  5 9 1 - -  8 

Тема 8. 

Сільськогосподарське 

страхування  
Гостьовий лектор (залучений 

фахівець – працівник 

страхової компанії). 

13 4 4 -  5 13 - 1 -  12 

Тема 9. Страхування 

кредитних і фінансових 

ризиків 

9 2 2 -  5 9 1 - -  8 

Тема 10. Страхування 

майна і відповідальності 
9 2 2 -  5 9 - - -  9 



громадян 

Разом за змістовим 

модулем 3 
40 10 10 -  20 40 2 1 -  37 

Змістовий модуль 4. Транспортне страхування 

 

Тема 11. 

Автотранспортне 

страхування 

10 2 2 -  6 10 1 - -  9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 12. Морське 

страхування 
11 2 2 -  7 11 - - -  11 

Тема 13. 

 Авіаційне страхування 
11 2 2 -  7 11 1 1 -  9 

Разом за змістовим 

модулем 4 
32 6 6 -  20 32 2 1 -  29 

ІНДЗ курсова робота 30     30 30     30 

Усього годин 180 36 34 - - 110 180 8 4 - - 168 

 

 

СТРУКТУРА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дисципліна «Страхові послуги та діяльність страхових організацій» 

викладається згідно з навчальним планом для студентів факультету економіки і 

підприємництва, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» загальним обсягом 180 годин для денної, заочної форми 

навчання. 

Студенти заочної форми навчання та другої вищої освіти виконують і 

здають на кафедру фінансів і кредиту одну контрольну роботу, закінчується 

вивчення дисципліни іспитом. 

«Страхові послуги та діяльність страхових організацій» є нормативною 

навчальною дисципліною для студентів факультету економіки і 

підприємництва. 

Навчальним планом передбачено проведення лекцій та семінарських 

занять. Частина курсу виноситься на самостійну роботу студентів. 

 
І. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Цілі і завдання вивчення дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни – здобути теоретичні знання та набути 

практичних навичок з організації страхового захисту, сутності та змісту 

конкретних видів страхування, організацію та управління у страховому бізнесі, 

розвиток навичок використання методів та способів продажу страхових послуг, їх 

удосконалення та адаптація до потреб клієнта, вивчення попиту ринку 

страхування. 



Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці 

студентів з основ правильного розуміння та формування цілісного уявлення 

про потребу та сутність страхової послуги, обов‘язковий та добровільний 

характер страхових послуг; правове  забезпечення ринку страхових послуг; 

цивілізоване ставлення до особистого та колективного майна, власного 

здоров‘я та життя, відповідальності перед третіми особами. 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  підготовки 

здобувачів вищої освіти. 

Навчальна дисципліна «Страхові послуги та діяльність страхових 

організацій» поглиблює та конкретизує знання студентів, здобуті в процесі 

вивчення дисциплін (пререквізити) «Страхування», «Фінанси підприємств, 

«Фінанси», «Гроші і кредит» з акцентом на проблематику надання широкого 

спектру страхових послуг як підприємствам так і громадянам України. Глибоке 

вивчення навчальної дисципліни сприяє опануванню наступних компонентів 

освітньої програми, яким вона передує (пререквізити): «Соціальне 

страхування», «Місцеві фінанси», «Страховий менеджмент», «Фінансовий 

ринок», «Банківська система» та ін. – з акцентом на поглиблення уміння 

формування і реалізації управлінських рішень з питань організації і управління 

страховим бізнесом, ефективним використанням наявних ресурсів страхових 

компаній, оптимізації фінансових потоків страховиків і забезпечені на базі 

цього поєднання ефективного страхового захисту клієнтів страховиків і 

зростання добробуту власників страхових компаній. 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення 

дисципліни «Страхові послуги та діяльність страхових організацій»: 

Загальні: 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Спеціальні: 

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб‘єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська 

система та страхування). 

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, 

фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. 

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку. 

СК13. Здатність провадити професійну діяльність з фінансів, банківської 

справи та страхування на підприємствах аграрної сфери економіки. 

СК14. Здатність застосовувати новітні наукові та прикладні досягнення 

фінансів, банківської справи та страхування у діяльності підприємств аграрної 

сфери економіки. 



Програмні результати навчання з дисципліни «Страхові послуги та 

діяльність страхових організацій»: 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. 

бюджетної та податкової систем, фінансів суб‘єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, 

фінанси суб‘єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних 

функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв‘язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного 

розвитку. 

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань. 

ПРН25. Розуміти особливості реалізації діяльності з фінансів, банківської 

справи та страхування на підприємствах аграрної сфери економіки. 

ПРН26. Застосовувати новітні досягнення фінансової науки у практичній 

діяльності, в тому числі – на підприємствах аграрної сфери економіки. 

 

ІІІ. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
 

3.1. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 
 

ТЕМА 1. СТРАХОВИЙ РИНОК 
1. Поняття страхового ринку. 

2. Зміст та структура страхового ринку. Внутрішня система та зовнішнє 

середовище страхового ринку. 

3. Страховий ринок України. Ліцензування страхової діяльності. 

 

ТЕМА 2. СТРАХОВА ПОСЛУГА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

1. Страхова послуга як специфічний товар. Ознаки, що характеризують страхову 

послугу. 

2. Служба маркетингу страхової компанії та її функції. Вивчення й формування 

попиту на страхові послуги. 

3. Продаж страхових послуг через посередників: переваги і недоліки. Права й 

обов‘язки страхових посередників. Вимоги законодавства України до 

страхових посередників. 

4. Види страхової реклами і вимоги до неї. 

5. Контроль з боку держави за реалізацією страхових послуг. 



 

ТЕМА 3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТА ВЕДЕННЯ СТРАХОВОЇ УГОДИ 

1. Основні етапи укладання договору страхування. 

2. Заява про страхування і форма її подання. 

3. Андеррайтинг і його основні етапи. 

4. Страховий поліс як вид договору страхування. Його форма, зміст і структура. 

Страхове свідоцтво, страховий сертифікат та їх особливості. 

5. Дії страховика при настанні страхового випадку. Розслідування характеру і 

розмірів збитків. Укладання страхового акта. Виплата страхового 

відшкодування або страхової суми (страхового забезпечення). 

 

ТЕМА 4. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЙ 

1. Особливості страхування життя та пенсій в Україні. 

2. Порядок визначення і сплати страхових внесків при страхуванні життя 

(страхуванні капіталу). Робота страхової компанії щодо визначення страхових і 

викупних сум, порядок їх виплати страхувальнику, спадкоємцям або 

визначеним для цього особам. 

3. Страхування ренти (пенсійне страхування) індивідуального типу і на принципі 

взаємності. 

 

ТЕМА 5. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 

1. Форми й види страхування від нещасних випадків. 

2. Умови основних видів державного особистого страхування від нещасних 

випадків в Україні та особливості їх здійснення. 

3. Обов‘язкове особисте страхування пасажирів і водіїв від нещасних випадків на 

транспорті. 

 

ТЕМА 6. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 

1. Суб‘єкти медичного страхування і відносини між ними. 

2. Добровільне медичне страхування. Договір страхування. Обсяг відповідальності 

страховика. Строк страхування. Страхова сума. Страхова премія. Права й 

обов‘язки сторін страхових відносин. Організація роботи страхової компанії 

при настанні страхового випадку. Порядок виплати страхового забезпечення. 

3. Медичне страхування громадян, які виїздять за кордон. Умови й особливості 

укладання договору страхування. 

 

ТЕМА  7. СТРАХУВАННЯ МАЙНА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

1. Форми й види страхування майна юридичних осіб. 

2. Страхування майна підприємців від вогню та інших ризиків. Обсяг 

відповідальності; об‘єкти страхування, їх оцінка; виключення й застереження; 

строк дії договору. Страхова сума, страховий тариф. Оцінка збитку. Страхове 

відшкодування та його виплата. 

3. Страхування збитків у разі переривання підприємницької діяльності. 



4. Страхування надавача послуг, виконавця робіт, продавця товарів за якість 

послуг, що надаються; робіт, що виконуються; товарів, що продаються. 

Особливості укладання договору страхування. 

5. Страхування працівників від нещасних випадків та на випадок захворювання за 

рахунок коштів підприємця. 

 

ТЕМА 8. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ 

1. Форми й види сільськогосподарського страхування. 

2. Страхування врожаїв сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. 

Об‘єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Характеристика 

страхових випадків. Визначення вартості врожаю, обчислення страхових 

премій та порядок їх сплати. Організація роботи страхової компанії щодо 

визначення збитків і страхового відшкодування. Визначення факту й причин 

загибелі (пошкодження) врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних 

насаджень. Оцінка збитків при загибелі (пошкодженні) врожаю 

сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Страхове 

відшкодування. 

3. Страхування сільськогосподарських тварин. 

4. Страхування майна сільськогосподарських підприємств. 

 

ТЕМА 9. СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ І ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 

1. Класифікація видів страхування у фінансово-кредитній сфері. 

2. Умови й особливості страхування товарних кредитів. 

3. Страхування відповідальності позичальника за неповернення кредиту. Об‘єкт 

страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. Строк 

страхування. Страховий тариф. Визначення збитків. Страхове відшкодування 

та особливості його виплати. 

4. Страхування фінансового кредиту. Портфельне страхування кредитів. 

5. Умови страхування ризику неотримання прибутку (доходу). 

 

ТЕМА 10. СТРАХУВАННЯ МАЙНА І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГРОМАДЯН 

1. Класифікація видів страхових послуг для страхування майна і відповідальності 

громадян. 

2. Страхування будівель і споруд, що належать громадянам. Обсяг страхової 

відповідальності. Страхова оцінка будівель і споруд. 

3. Страхування тварин у господарствах громадян. 

4. Страхування особистої відповідальності власників будівель. 

 

ТЕМА 11. АВТОТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ 

1. Класифікація видів страхування автотранспортних ризиків. 

2. Майнове страхування засобів автотранспорту. Обсяг страхової відповідальності. 

Страхова сума. Страховий тариф. Період страхування. Франшиза. Оцінка 

збитків. Страхове відшкодування. 

3. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. 

Обсяг страхової відповідальності. Оцінка збитків. 



4. Моторне (транспортне) страхове бюро України, його функції. Права й обов‘язки 

членів МТСБУ. 

5. Міжнародна система ―Зелена картка‖. 

6. Страхування вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом. Обсяг 

страхової відповідальності. Страхова сума. Страховий тариф. Визначення й 

порядок відшкодування збитків. 

7. Страхування відповідальності автоперевізника за вантаж. Норми законодавства 

України та міжнародних конвенцій. Обсяг страхової суми. Страховий тариф. 

Порядок відшкодування збитків. 

8. Страхування від нещасних випадків на автомобільному транспорті. Обсяг 

відповідальності. Страхова сума. Страховий тариф. 

 

ТЕМА 12. МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ 

1. Визначення договору морського страхування в Кодексі торговельного 

мореплавання. 

2. Страхування морських суден. Класифікація суден за категоріями ризику. 

Страхова сума. Страховий тариф. Оцінка збитків. Страхове відшкодування й 

особливості його виплати. 

3. Страхування відповідальності власників суден перед третіми особами. Обсяг 

відповідальності. Виключення із страхування. Страхова сума. Страховий 

тариф. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. 

4. Умови страхування вантажів, що перевозяться морським транспортом. 

5. Кодекс торговельного мореплавання, Правила Гааги-Вісбі й особливості їх 

застосування при страхуванні відповідальності морського перевізника за 

вантаж. 

6. Умови страхування від нещасних випадків на морському транспорті: членів 

судової команди, пасажирів. Форми й особливості страхування. 

 

ТЕМА 13. АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 

1. Суб‘єкти й об‘єкти при авіаційному страхуванні. 

2. Майнове страхування повітряних суден. Форми страхування. Об‘єкти 

страхування. Обсяг відповідальності. Страхова сума. Страховий тариф. Строк 

страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. 

3. Умови страхування відповідальності власників повітряних суден. 

4. Умови страхування вантажів, що перевозяться авіаційним транспортом. 

5. Закон України «Про транспорт» та Повітряний кодекс України; Варшавська, 

Гаазька і Гвадалахарська конвенції та їх застосування при страхуванні 

відповідальності авіаперевізника за вантаж. 

6. Страхування від нещасних випадків на повітряному транспорті. Форми 

страхування. Обсяг відповідальності. Страхова сума. Страховий тариф. 

Особливості виплати страхового забезпечення. 

 

 
 

 

 



ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ 
 

ТЕМА 1. СТРАХОВИЙ РИНОК 

Поняття страхового ринку. Зміст та структура страхового ринку. 

Внутрішня система та зовнішнє середовище страхового ринку. Страховий 

ринок України. Ліцензування страхової діяльності. 

 

ТЕМА 2. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Сутність страхової послуги як товару страхового ринку. Поняття 

страхового ринку, товару та його властивостей. Характеристика споживчої і 

мінової вартості страхової послуги. Визначення страхової послуги як 

теоретичної категорії. Фінансова послуга та її взаємозв’язок  із страховою 

послугою. Класифікація страхових послуг за спеціалізацією страховика, за 

предметом і формою страхування. 

Ліцензування страхової діяльності як необхідна умова реалізації страхових 

послуг на страховому ринку. Поняття ліцензії на страхову діяльність. Умови 

ліцензування страхової діяльності. Причини анулювання ліцензії на страхову 

діяльність. 

Страховий маркетинг та його функції. Сутність страхового маркетингу. 

Етапи розвитку страхового маркетингу за кордоном та в Україні. Види 

страхового маркетингу. Предмет, об’єкт і суб’єкти страхового маркетингу. 

Функції страхового маркетингу. Страхове поле, канали реалізації страхових 

послуг. реклама  як складові функцій страхового маркетингу. Правове 

регулювання діяльності страхових агентів і брокерів в Україні. 

Особливості процесу реалізації страхових послуг. Аквізиція, супровід 

договору страхування і урегулювання питань щодо заподіяних збитків як 

складові процесу реалізації страхової послуги. Поняття андерайтингу. 

Аварійні комісари і диспашери  як дійові особи урегулювання питань щодо 

завданих збитків.  

 

ТЕМА 3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ І ВЕДЕННЯ СТРАХОВОЇ УГОДИ 

Сутність правовідносин і договору страхування як виду цивільно – правової 

угоди. Трактування предмету договору страхування у Цивільному кодексі 

України. Зміст і структура правил страхування. Істотні умови страхування. 

Порядок укладання  договору та набуття ним чинності. Сутність 

страхового поліса як форми страхового договору. Поняття вигодонабувача. 

Сплата страхового внеску як необхідна умова набуття договором страхування 

чинності.  

Правовий аспект поняття обов’язку. Основні обов’язки страховика і 

страхувальника. Порядок забезпечення правонаступництва за укладеним  

договором страхування.  

Умови здійснення страхової виплати та страхового відшкодування. 

Сутність страхової виплати, страхового відшкодування. Страхового акта, 

аварійного сертифіката. Правові підстави для відмови у страховій виплаті.  



Вирішення суперечок між страховиком і страхувальником. Умови 

припинення дії договору страхування. Порядок повернення страхових внесків у 

разі дострокового припинення дії договору страхування.  

 

ТЕМА 4. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

Сутність страхування життя. Ризики, що покриваються договором 

страхування життя. Особливості страхування життя: довго строковість дії  

страхового договору, накопичення страхової суми, норма доходності, викупна 

сума. 

Характеристика таблиці смертності та її показників. Виявлення мети 

використання таблиці смертності у страхуванні життя. Ймовірність 

дожиття і смерті як основні параметри таблиці смертності. Методика 

розрахунку внеску страхувальника за параметрами таблиці смертності і 

нормою доходності.  

Програми страхування життя. Сутність змішаного страхування 

життя. Страхування дітей. Особливості весільного страхування. Відмінні 

риси довічного страхування. 

Сутність і призначення добровільного пенсійного страхування. 

Необхідність реформування системи пенсійного забезпечення громадян 

України. Переваги пенсійної реформи. Місце і роль комерційних страхових 

компаній у пенсійному забезпеченні фізичних осіб.  

 

ТЕМА 5. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 

Сутність нещасного випадку як ймовірної події. Теоретичне трактування 

страхування від нещасних випадків. Характеристика чинників, що впливають 

на ймовірність нещасного випадку, і кількісно відображаються у величині 

страхових тарифів. Наслідки нещасного випадку і їх вплив на страхову 

виплату. 

Умови обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на 

транспорті. Характеристика порядку та правил обов’язкового особистого 

страхування від нещасних випадків на транспорті, що затверджені 

Постановою Кабінету міністрів України № 959 від 14.08.1996.  

Добровільне індивідуальне і колективне страхування від нещасних 

випадків. Перелік випадкових подій, що включаються до договору добровільного 

страхування від нещасних випадків. Особливості порядку урегулювання питань 

щодо заподіяних збитків. 

 

ТЕМА 6. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ  

Сутність медичного страхування як теоретичної категорії. Державна 

соціальна та приватна системи фінансування сфери охорони здоров’я: 

характеристика, переваги, недоліки. Американська та західноєвропейська 

системи фінансування сфери охорони здоров’я.  

Обов’язкова і добровільна форми медичного страхування. Проблеми і 

концепції реалізації обов’язкового медичного страхування в Україні. Суб’єкти 



добровільного медичного страхування. Програма і договір добровільного 

медичного страхування.  

Принципи реалізації програм добровільного медичного страхування. 

Характеристика найбільш поширених програм добровільного медичного 

страхування.  

Зародження концепції аси стансу. Функції асистанських компаній. 

Категорії страхових полісів медичного страхування осіб, що від’їжджають за 

кордон. Перелік витрат, що не покриваються страховиками за умовами 

договору  медичного страхування  осіб, які  від’їжджають за кордон. 

 

ТЕМА 7. СТРАХУВАННЯ МАЙНА ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Економічна суть та основні умови  страхування підприємствами ризику 

втрати майна. Майнове страхування як теоретична категорія. Джерела 

фінансового забезпечення страхового захисту майна підприємств: фонд 

самострахування і його трансформація у резервний капітал, страхові резерви 

страховика, кошти поручителя. Виявлення переваг і недоліків кожного 

джерела.  

Перелік основних засобів і оборотних активів, що покриваються і не 

покриваються страховим захистом. Страхові ризики, обсяг страхової 

відповідальності, винятки зі страхових випадків та обмеження страхування, 

що вказуються у договорі страхування ризику втрати майна підприємством 

юридичною особою.  

Підходи до визначення страхової оцінки  майна підприємства та 

встановлення страхової суми. Порядок встановлення дійсної вартості різних 

видів майна підприємства на момент укладання договору страхування. Вибір 

системи страхового забезпечення.  Сутність система пропорційної 

відповідальності. Франшиза та її роль у майновому страхуванні.  

Факти, що впливають на величину страхових тарифів та порядок 

внесення страхових платежів за договорами страхування підприємством 

ризику втрати майна. 

Порядок укладання підприємством договору страхування ризику втрати 

майна,  набуття чинності та припинення дії.  

Страхування відповідальності як спосіб покриття ризиків 

підприємницької діяльності. Сутність і мета добровільного страхування 

відповідальності суб'єкта підприємницької діяльності перед третіми особами 

за заподіяну їм шкоду внаслідок реалізації продукції.  

Страхування професійної відповідальності підприємців: сутність, 

особливості, сфера поширення.  

 

ТЕМА 8. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ 

Тваринництво і рослинництво як сфери аграрного сектора економіки.  

Необхідність страхового захисту майнових інтересів аграрних підприємств в 

сучасних умовах господарювання. Умови обов’язкового страхування врожаю 



сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними 

сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур та 

цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності, 

що затверджені Постановою Кабінету міністрів України № 1000 від 

11.07.2002 р.  

Порядок і правила обов’язкового страхування сільськогосподарських 

тварин, що затверджені Постановою Кабінету міністрів України № 590 від 

23.04.2003 р. 

Досвід НАСК «Оранта» в організації страхового захисту майна 

сільськогосподарських підприємств за добровільною формою страхування. 

Умови добровільного страхування врожаю сільськогосподарських культур і 

багаторічних насаджень, плодово-ягідних кущів і дерев, сільськогосподарських 

тварин та іншого майна.  

Добровільне страхування тварин, що перебувають у приватній власності 

фізичних і фермерських господарств. Особливості організації страхового 

захисту, перелік ризиків, винятків обмежень і застережень. Порядок укладання 

договору і набуття ним чинності. Дії страхувальника при настанні страхового 

випадку.  

 

ТЕМА. СТРАХУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РИЗИКІВ 

(самостійне опрацювання) 

Сутність технічного ризику і страхування технічних ризиків. Види 

страхування технічних ризиків. Майнові інтереси страхувальника, що 

покриваються страховим захистом.  

Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків. Ризики, що 

покриваються страховим захистом. Події, що не відносяться до страхових. 

Умови визначення страхової суми. Формування страхових тарифів. Початок і 

закінчення дії страхового захисту. Умови здійснення страхової виплати. 

Сутність монтажного ризику. Зацікавлені особи в організації страхового 

захисту ризиків монтажних робіт. Умови страхування монтажних ризиків. 

Страхування машин від поломки і електронного обладнання як складова 

страхування технічних ризиків. 

 

ТЕМА 9. СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ І ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 

Економічна природа кредиту. Сутність кредитного ризику. Види 

страхування кредитних ризиків. Класифікація страхування кредитних ризиків: 

делькредере страхування, гарантійне страхування і страхування кредитів 

довіри.  

Умови страхування майнових інтересів кредиторів. Страхування 

фінансових кредитів. Організація страхування товарних і  споживчих 

кредитів. Особливості страхування кредитів, виданих під заставу. 

Сфера виникнення, об’єкт і джерело фінансового ризику. Класифікація 

фінансових ризиків. Страхування фінансових ризиків як теоретична категорія. 

Умови страхування від утрат прибутку.  

 



ТЕМА 10. СТРАХУВАННЯ МАЙНА ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ГРОМАДЯН 

Комплексне страхування майна фізичних осіб. Страхування нерухомості, 

що належить громадянам: об’єкти, ризики, страхова сума, страхові тарифи, 

дії страхувальника при настанні страхового випадку. Основні умови 

страхування домашнього майна. Система пропорційної відповідальності та 

першого ризику.  

Обов’язкове страхування відповідальності власників собак та його правове 

забезпечення. Порядок і правила, що  затверджені Постановою Кабінету 

Міністрів України від 9 липня 2002 р. № 944 

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що 

мають у власності чи іншому законному володінні зброю: суб’єкти, об’єкти, 

ризики, страхові суми, страхові тарифи, дії при урегулюванні питань щодо 

завданих збитків. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку і правил проведення обов'язкового 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» від 

29.03.2002 р. № 402. 

 

ТЕМА 11. АВТОТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ  

Сутність автотранспортного страхування. Об’єкти та ризики 

страхування автотранспортних засобів. Обмеження і застереження 

страхування автокаско. Урегулювання питань щодо завданих збитків у 

страхування авто каско. 

Розвиток обов’язкового  страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів в Україні. Поліс „Зелена картка”. Моторне 

(транспортне) страхове бюро  та його роль на страховому ринку України. 

Сучасні умови організації страхового захисту цивільно – правової 

відповідальності власників наземного транспорту. Закон України Закон 

України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземного транспорту» від 01.07.2004 р. № 1961-IV.  

 

ТЕМА 12. МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ 

Сутність і види морського страхування. Морське страхове бюро України. 

Основні положення Кодексу торговельного мореплавства України. Функції і 

завдання Морського страхового бюро України. Повноваження Міжнародного 

Союзу морського страхування. Діяльність міжнародної асоціації 

класифікаційних товариств.  

Умови страхування каско суден. Поняття загальної аварії. Додаткові види 

страхування до страхування каско суден 

 Страхування вантажоперевезень. Правила ІНКОТЕРМС.  Правила 

страхування вантажів. Застереження Інституту Лондонських страховиків з 

морського страхування. 



Страхування відповідальності судновласника та його розвиток в України. 

Напрями страхового захисту клубним страхуванням майнових інтересів 

судновласників. Повноваження Клубів взаємного страхування відповідальності 

судновласників. Український пул по страхуванню відповідальності 

судновласників. 

 

ТЕМА 13. АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 

Сутність авіаційного страхування, форми і особливості його проведення. 

Законодавча база та вимоги до проведення обов’язкового авіаційного 

страхування цивільної авіації в Україні. Авіаційне страхове бюро України. 

Повноваження Міжнародної організації цивільної авіації  і Міжнародної 

асоціації повітряного транспорту. Конвенції, що регулюють міжнародні 

повітряні перевезення. 

Види обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації. 

Страхування каско повітряних суден. Страхування членів екіпажу повітряного 

судна та іншого авіаційного персоналу. Страхування відповідальності 

експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам. 

Страхування відповідності авіаперевізника за шкоду, що може бути заподіяна 

пасажирам, багажу, пошті та вантажу. 

Добровільні види авіаційного страхування. Страхування відповідальності 

обслуговування повітряного транспорту.  

Страхування при здійсненні космічної діяльності. Види обов’язкового 

космічного страхування в Україні. 
 

 

 

ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 

 

МОДУЛЬ 1.  
СТРАХОВА ПОСЛУГА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
ТЕМА 1. СТРАХОВИЙ РИНОК 

1. Поняття страхового ринку. 

2. Зміст та структура страхового ринку. Внутрішня система та зовнішнє 

середовище страхового ринку. 

3. Страховий ринок України. Ліцензування страхової діяльності. 

 

 
1. Розкрийте сутність страхового ринку. 

2. Зміст та структура страхового ринку.  

3. Що таке внутрішня система та зовнішнє середовище страхового ринку? 

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ 
 



4. Страховий ринок України: ключові особливості?  

5. Ліцензування страхової діяльності. 

6. Розкрите процедуру отримання страховиком ліцензії? Чи може бути вона 

анульована?  

 

   
1. Становлення страхового ринку в Україні. 

2. Страховий ринок України: ключові особливості. 

3. Особливості ліцензування страхової діяльності. 

 

 

 
Задача № 1. 

Об’єкт 

страхування 

Вартість обєкта Страхова сума Розмір збитку 

А 55 000 30 000 16 000 

В 55 000 20 000 30 000 

 

Визначити:  

- розрахувати страхове відшкодування за наявності в договорі 

страхування умовної франшизи – 25 % та безумовної – 15 % для 

об‘єкта В. 

 

(див. методичні рекомендації до рішення задач, п. 3). 

 

Задача № 2. 

Страхувальник під час укладення договору страхування сплатив 130 грн 

страхової премії. Розрахувати суму додаткової страхової премії у разі 

збільшення страхової суми, якщо за цією сумою нараховано премії 150 грн, а 

також суму страхової премії, що підлягає поверненню у разу зменшення 

страхової суми, якщо за зменшеною страховою сумою нараховано 100 грн. 

страхового внеску . В розрахунках кількість повних місяців, що пройшли від 

моменту кладення договору до моменту збільшення страхової суми становить 6 

місяців, значення коефіцієнтів К1 та К2  дорівнює 0,65. 

 

(див. методичні рекомендації до рішення задач, п. 6, 7, 8). 

 

 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 
 

ТЕСТИ  

ЗАДАЧІ  



ТЕМА 2. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ 
РЕАЛІЗАЦІЇ 

1. Сутність страхової послуги як товару страхового ринку. Класифікація 

страхових послуг. 

2. Ліцензування страхової діяльності, як необхідна умова реалізації 

страхових послуг.  

3. Страховий маркетинг і його функції. 

4. Особливості процесу реалізації страхових послуг. 

 

 
1. Розкрийте сутність страхової послуги як  товару страхового ринку. 

2. Розкрийте сутність і мету класифікації страхових послуг. 

4. Що таке ліцензування? На Ваш погляд, яка мета ліцензування страхової 

діяльності в Україні? 

5. Розкрите процедуру отримання страховиком ліцензії? Чи може бути вона 

анульована?  

6. Серед видів обов‘язкового страхування виділіть найбільш важливі та 

економічно недоцільні.  

7. Розкрийте історичний аспект зародження і розвитку страхового 

маркетингу за кордоном  і в Україні. 

8. В чому полягає сутність страхового маркетингу, його функцій і завдань? 

9. Які канали реалізації страхових послуг використовуються страховими 

компаніями? 

10. В чому полягає різниця між правовим статусом страхового агента та 

страхового брокера? 

11. Які особливості властиві процесу реалізації страхової послуги? 

 

 
 

ПІДБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ 

№  

п/п 

Основні терміни та 

поняття теми 

Їх визначення 

1. Страхове поле Особа, яка встановлює причини настання страхового 

випадку і визначає розмір збитків. 

2. Страховий маркетинг Сукупність фірм або окремих осіб, які допомагають 

передавати право власності на страхову послугу на 

шляху просування її від страховика до страхувальника. 

3. Страхова послуга Максимальна кількість об'єктів, охоплюваних певним 

видом страхування. 

4. Страховий ринок Висококваліфікована і відповідальна особа страховика, 

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ 
 

ПІДБІР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ ТВЕРДЖЕННЯ 
 



уповноважена виконати необхідні процедури по 

розгляду пропозицій і прийняттю ризиків на 

страхування (перестрахування). 

5. Державна комісія з 

регулювання  ринку 

фінансових послуг 

Юридичні особи або громадяни, які зареєстровані в 

установленому порядку як суб'єкти підприємницької 

діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку 

діяльність у страхуванні від свого імені на підставі 

брокерської угоди з особою, яка має потребу у 

страхування як страхувальник. 

6. Страховий агент Система взаємодії страховика і страхувальника, що 

спрямована на взаємне урахування інтересів і потреб 

цих зацікавлених сторін на страховому ринку. 

7. Страховий брокер Форма взаємозв'язку між учасниками страхових 

правовідносин (страхувальники, страховики та їх 

посередники). 

8. Канали реалізації 

страхових послуг 

Продукт праці колективу страхової компанії, що 

задовольняє потребу страхувальника у безпеці в обмін 

на грошовий еквівалент у формі страхової премії. 

9. Аварійний комісар Громадяни або юридичні особи, які діють від імені та 

за дорученням страховика і виконують частину його 

страхової діяльності. 

10. Андеррайтер Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у 

сфера регулювання ринків фінансових послуг у межах, 

визначених законодавством. 

 
ВИЗНАЧИТИ ПРАВИЛЬНИМИ (П) ЧИ НЕПРАВИЛЬНИМИ (Н) 
Є ТВЕРДЖЕННЯ: 

1. В Україні страховиками визнаються лише юридичні особи, що створені 
у формі акціонерних, повних, командитних товариств чи товариств із 
додатковою відповідальністю. 

2. Спеціально уповноваженим органом з питань державного регулювання 
страхової діяльності є Український комітет у справах нагляду за 
страховою діяльністю. 

3. Згідно з Ліцензійними умовами мінімальний розмір статутного капіталу 
страхової компанії повинен становити не менше ста мінімальних 
заробітних плат. 

4. Страховий брокер має право діяти як від імені страхувальника, так і від 
імені страховика. 

5. Страховики в Україні повинні отримати окрему ліцензію на  кожен вид 
страхування, перелік яких визначено Законом України  «Про 
страхування». 

6. У разі відсутності страхового випадку вважається, що процес реалізації 
страхової послуги не закінчений. 
 

 
1. Становлення ринку страхових послуг в Україні. 

2. Страхові послуги в Галичині на початку ХХ століття. 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 
 



3. Проблеми розвитку страхової сфери України. 

4. Проблеми формування ринку страхових послуг в Україні. 

5. Регулювання страхової діяльності в іноземних державах. 

6. Демонополізація ринку страхових послуг в Україні. 

7. Захист інтересів учасників страхової діяльності. 

8. Критерії вибору страхової компанії та страхової діяльності. 

9. Оподаткування страхової діяльності. 

10. Маркетинг ідеї страхування в суспільстві. 

11. Проблеми створення страхових продуктів. 

12. Споживча вартість страхової послуги та її цілі. 

13. Особливості, види та стан рекламування страхових послуг в 

Україні. 

 

 
 

Задача № 1. 

Балансова вартість головного корпусу підприємства з урахуванням зносу 

– 65 млн грн. У результаті повені корпус частково було зруйновано та протягом 

2 місяців виконувалися роботи щодо його відновлення. Визначити суму 

прямого, непрямого та загального збитків, якщо втрати прибутку за один місяць 

простою складають – 80 млн грн., витрати на відновлення цехів – 30 млн грн., 

на розчищення території – 1,5 млн грн. 

У цехах на момент повені знаходилась продукція на суму 19 млн грн., а сума 

від здачі металобрухту – 3,5 млн грн.  

Визначити:  

- суму прямого, непрямого та загального збитків. 

 

Задача № 2. 

Вибухом знищено цех, балансова вартість якого з урахуванням зносу – 110 

млн гр. од. В цеху на момент вибуху знаходилася продукція на 25 млн гр.од. 

Для розчистки території були задіяні люди і техніка. Вартість витрат склала 1 

млн гр. од., сума від здачі металобрухту – 2,5 млн гр. од. Цех не працював 1 

місяць. Втрата прибутку за цей період – 150 млн гр. од. Затрати на відновлення 

цеху – 125 млн гр. од. Визначити суму прямого, непрямого збитку, загальну 

суму збитку. 

Визначити:  

- суму прямого, непрямого та загального збитків. 

 

(див. методичні рекомендації до рішення задач, п. 15). 

 

 

ТЕСТИ  

ЗАДАЧІ  



ТЕМА 3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТА ВЕДЕННЯ  
СТРАХОВОЇ УГОДИ 

1. Сутність договору страхування. 

2. Порядок укладання договору страхування та набуття ним чинності. 

3. Обов'язки суб'єктів страхових правовідносин.  

4.Порядок і умови здійснення страхових виплат та страхових відшкодувань. 

5.Вирішення суперечок між суб‘єктами страхування. Умови припинення дії 

договору. 

 

 
1. В чому полягає сутність правовідносин між страховиком і 

страхувальником за договору страхування?  

2. Розкрийте зміст правил страхування.  

3. Розкрийте порядок укладання договору страхування.  

4. Коли договір страхування набуває чинності? Що є валютою у 

страхуванні? 

5. Розкрийте коло обов'язків страховика. 

6. Що входить до обов'язків страхувальника ? 

7. Чи урегульовує Закон України «Про страхування»  питання переходу прав 

страхувальника до іншої особи ? 

8. У яких випадках страховик може відмовити страхувальникові у 

здійсненні страхової виплати або страхового відшкодування ? 

9. Що таке суперечка? У який спосіб вирішуються суперечки між 

страховиком і страхувальником?  

10.  Розкрийте умови припинення дії договором страхування.  

11. Що таке андеррайтинг? 

 

 
 

ПІДБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ 

№  

п/п 

Основні терміни та 

поняття теми 

Їх визначення 

1. Страховий поліс Здійснити страхові виплати у разі настання страхового 

випадку. 

2. Договір страхування Документ, що складається за наслідками огляду 

застрахованого об'єкта, який постраждав в результаті 

настання страхової події. 

3. Правила 

страхування 

Документ, що видається страхувальникові професійним 

оцінювачем збитків, агентом або іншим уповноваженим 

представником страховика на підставі наслідків огляду 

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ 
 

ПІДБІР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ ТВЕРДЖЕННЯ 
 



пошкодженого майна. 

4. Істотні умови 

договору страхування 

Грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно 

до умов договору страхування при настанні страхового 

випадку. 

5. Основний обов’язок 

страхувальника 

Сума, що виплачується страховиком як компенсація 

збитку, заподіяного страховим випадком на об'єктах 

страхування майна і відповідальності. 

6. Страховий акт Письмова угода між страхувальником та страховиком, 

згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі 

настання страхового випадку здійснити страхову 

виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у 

договорі страхування страхувальником, на користь якої 

укладено договір страхування, а страхувальник 

зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені 

строки та виконувати інші умови договору страхування. 

7. Аварійний 

сертифікат 

Своєчасно вносити страхову премію. 

8. Страхове 

відшкодування 

Основні умови, що регламентують відносини 

страховика і страхувальника за кожним видом 

страхування. 

9. Страхова виплата Документ (звичайно іменний), що посвідчує укладання 

договору страхування. 

10. Основний обов’язок 

страховика 

Предмет договору страхування, страховий випадок, 

розмір грошової суми, у межах якої страховик 

зобов'язаний провести виплату в разі настання страхового 

випадку, розмір страхового платежу і строки його сплати, 

строк договору та інші умови. 

 
ВИЗНАЧИТИ ПРАВИЛЬНИМИ (П) ЧИ НЕПРАВИЛЬНИМИ (Н) 
Є ТВЕРДЖЕННЯ: 

1. Договір страхування укладається лише в письмовій формі. 
2. Страховий поліс і страховий договір різні за юридичним змістом і 

юридичною силою документи. 
3. Страховики, які здійснюють страхування життя, зобов'язані вести 

персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя 
в порядку та на умовах, визначених Державною комісією з регулювання 
ринку фінансових послуг. 

4. Для укладання договору страхування страхувальник повинен подати 
страховикові тільки письмову заяву. 

5. Страхувальники згідно з укладеними договорами страхування мають 
право вносити платежі в будь-якій вільно конвертованій валюті. 

6. Договір страхування вступає в силу з моменту досягнення сторонами 
згоди за істотними умовами страхування. 

7. Страхувальник має право укласти зі страховиком договір на користь 
третьої особи 

8. Негативний фінансовий стан страховика є підставою для відмови у 
страховій виплаті. 

9. У разі зіткнення несумісних думок суб'єктів страхових правовідносин 
інстанцією для встановлення істини є суд. 

 



 
 

1.Договори страхування та вимоги до них у країнах Європейського 

співтовариства (ЄС). 

2. Особливості змісту заяви про страхування в окремих видах 

страхування. 

3. Процедура розгляду скарг страхувальників і застрахованих. 

4. Роль органів страхового нагляду у вирішенні скарг страхувальників. 

5. Проблеми врегулювання договорів страхування: міжнародний 

досвід. 

 

 

 
Задача №1. Розрахувати розмір страхової суми, страхового платежу та 

розміру страхового відшкодування за заподіяну шкоду майну господарюючого 

суб‘єкта за системою першого ризику згідно з такими даними: 

Таблиця  

Назва показника Варіанти 

I II III 
Обсяг відповідальності страховика, %  95 90 75 

Фактична вартість майна, тис. грн 1200,0 6800,0 7700,0 

Тарифна ставка, % 1,25 2,0 1,75 

Знижка до тарифу, % - - 15,0 

Розмір фактичних збитків, тис. грн 800,0 1000,0 2350,0 

 

Визначити:  

- розмір страхової суми, страхового платежу та розміру страхового 

відшкодування. 

 

(див. методичні рекомендації до рішення задач, п. 5). 

 

Задача № 2. 
Страхова компанія, котра займається ризиковими видами страхування, має 

такі показники діяльності за квартал: 

1. Надходження страхових платежів, тис. грн – 989. 

2. Сума премій за договорами, переданими в перестрахування тис. грн – 

189. 

3. Інвестиційний дохід, тис. грн – 289. 

4. Витрати на обслуговування інвестиційного доходу, % від доходу – 9%. 

 

ЗАДАЧІ  

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 
 



Визначити: величини податку з прибутку, податку з інвестиційного 

доходу і загальну суму податку з доходів страховика. 

 

 (див. методичні рекомендації до рішення задач, п. 21). 

 
 

 
МОДУЛЬ 2.   ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ 

 

 

ТЕМА 4. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЙ 
1.Сутність страхування життя.  

2.Таблиці смертності та мета їх використання у страхуванні життя.  

3.Програми страхування життя. 

4.Добровільне  пенсійне страхування. 

 

 
1. Розкрийте сутність і особливості страхування життя? 

2. Що таке норма доходності?  

3. З якою метою у сфері страхування життя використовуються таблиці 

смертності? 

4. Розкрийте сутність змішаного страхування життя? 

5. В чому полягає відмінність страхування дітей від змішаного страхування 

життя? 

6. Які особливості властиві весільному страхуванню? 

7. Розробіть Ваші пропозиції по удосконаленню весільного страхування.  

8. Чиї інтереси захищає довічне страхування ? 

9. Які переваги страхувальникам надає страхування додаткової пенсії?  

10.  Що Ви знаєте про реформування системи пенсійного забезпечення 

громадян України?  

 

 

 

 
 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ 
 

ТЕСТИ  

ПІДБІР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ ТВЕРДЖЕННЯ 
 



ПІДБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ 

№  

п/п 

Основні терміни та 

поняття теми 

Їх визначення 

1. Страхування життя Статистична таблиця, у якій містяться розрахункові 

показники, що характеризують смертність населення в 

різному віці і дожиття при переході від однієї вікової 

групи до іншої. 

2. Викупна сума Один з різновидів страхування життя, що передбачає 

дожиття застрахованою особою до особливої події на 

дату повноліття. 

3. Норма доходності Один з різновидів страхування життя, що передбачає 

відповідальність страховика за договором протягом 

усього життя страхувальника. 

4. Таблиця смертності Довгострокове накопичувальне страхування, у якому 

об'єктом страхових відносин є майнові інтереси, що не 

суперечать законодавству України, пов'язані з життям 

застрахованого, що здійснюється на підставі добровільно 

укладеного договору між страховиком і страхувальником. 

5. Вичікувальний період Сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового 

припинення дії договору страхування життя та 

розраховується математично на день припинення 

договору страхування життя залежно від періоду, 

протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з 

методикою, яка проходить експертизу в 

Уповноваженому органі, здійснена актуарієм і є 

невід'ємною частиною правил страхування життя. 

6. Страхування дітей Різновид страхування ризиків особистого походження, 

за яким застрахований сплачує одноразовий чи 

розстрочений страховий внесок, а страховик 

зобов'язаний періодично виплачувати йому пенсію 

протягом певного терміну чи довічно. 

7. Весільне страхування Різновид страхування життя, що об'єднує в одному 

договорі кілька самостійних договорів страхування, 

зокрема: на випадок дожиття до закінчення терміну 

страхування: смерті застрахованого; втрати здоров"я 

від нещасних випадків. 

8. Довічне страхування Процент, що нараховується страховиком до резерву 

внесків на страхування життя. 

9. Пенсійне 

страхування життя 

Трирічний період, що встановлюється в договорах 

весільного страхування і витримується страховиком у 

разі відсутності факту зареєстрованого шлюбу 

застрахованої особи на день її повноліття. 

10. Змішане страхування 

життя 

Різновид страхування життя, що оформлюється 

індивідуальними договорами страховиків з батьками, 

опікунами, родичами дітей. 

 
ВИЗНАЧИТИ ПРАВИЛЬНИМИ (П) ЧИ НЕПРАВИЛЬНИМИ (Н) 
Є ТВЕРДЖЕННЯ: 

1. Страхування життя за формою проведення належить до  обов'язкового 



виду страхової послуги. 
2. Особливою рисою договорів страхування життя є їх довгостроковість. 
3. Договори змішаного страхування життя можуть укладати не працюючі 

інваліди І та II групи 
4. Довічне страхування передбачає відповідальність страхової компанії 

протягом усього життя страхувальника. 
5. Норма доходності, що діє у страхуванні життя, встановлюється 

страховою компанією на основі врахування інтересів страхувальника. 
6. Таблиця смертності описує процес дожиття і смерті деякого покоління з 

фіксованою початковою чисельністю народжених. 
7. Договір змішаного страхування може бути також укладений  на користь 

застрахованої особи, життя якої буде перебувати під  страховим 
захистом. 

8. Весільне страхування не гарантує виплату страхового забезпечення 
застрахованій особі до весілля, у тому числі у випадку, коли в період дії 
договору страхування оплата страхових внесків буде припинена у зв'язку 
зі смертю страхувальника. 

9. За договором страхування дітей у випадку смерті страхувальника 
правонаступництво заборонено. 

10. Добровільне додаткове пенсійне страхування має на меті  гарантувати 
додаткове соціальне забезпечення після виходу на  пенсію. 

 

 
1. Розвиток особистого страхування в окремих регіонах України. 

2. Аналіз ринку страхування життя в Україні. 

3. Пенсійне страхування та його особливості. 

4. Використання полісів зі страхування життя в якості застави в 

процесі споживчого кредитування. 

5. Страховий захист осіб похилого віку. 

 

 
Задача №1. 

Громадянин Петренко С.В. уклав накопичувальний договір добровільного 

страхування життя «РОДИНА» з щоквартальною сплатою страхових внесків. 

Страхова сума за договором становить 10 тис. грн, страховий тариф-нетто – 

24,9 грн на 1000 грн страхової суми, а питома вага навантаження в структурі 

брутто-ставки – 19%  

Визначити: 

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

суму; 

2) розмір страхової суми, котру отримає: 

- застрахований при закінченні дії договору; 

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

 (див. методичні рекомендації до рішення задач, п. 20  та п. 1). 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 
 

ЗАДАЧІ  



Задача №2. 
На підставі даних, наведених у колонках 1 – 3 витягу з таблиці смертності, 

розрахувати показники qx  та Px  і заповнити відповідні колонки таблиці. 

Додатково пояснити показники підмета таблиці смертності і мету її 

використання у страхуванні життя. 

 

Витяг із таблиці смертності населення 
 

X Lx dx qx Px 

0 100 000 1782   

1 96 218 1850   

18 94 368 1210   

20 93 158 912   

40 92 246 374   

45 90 096 528   

50 87 064 735   

60 77 018 1340   

85 18 900 2616   

 

(див. методичні рекомендації до рішення задач, п. 20). 

 
 

 

ТЕМА 5. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 
1. Загальні відомості про страховий захист громадян від нещасних випадків.  

2. Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. 

3. Добровільне індивідуальне та колективне страхування від нещасних 

випадків. 

 

 
1. Що таке нещасний випадок та які критерії відбору ризику 

використовуються страховими компаніями при вирішенні питання про 

укладення договору страхування? 

2. Якими можуть бути наслідки нещасного випадку для застрахованої особи 

і з якою метою вони встановлюються? 

3. Обґрунтуйте потребу у запровадженні обов‘язкового особистого 

страхування від нещасних випадків на транспорті? 

4. Розкрийте основні умови обов‘язкового особистого страхування від 

нещасних випадків на транспорті?  

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ 
 

ТЕСТИ  



5. Наведіть перелік документів, на підставі яких страхова компанія 

зобов‘язана здійснити страхову виплату пасажирам (спадкоємцям) у разі 

настання нещасного випадку на транспорті? 

6. Які випадки в правилах добровільного страхування вважаються 

нещасними? 

7. Як укладається договір страхування від нещасних випадків фізичними та 

юридичними особами? 

8. Яка основна умова набуття чинності договором страхування від нещасних 

випадків? 

9. Що повинен зробити страхувальник при настанні події, визначеної 

договором добровільного страхування від нещасних випадків? 

10. В якому порядку та на яких умовах і в яких обсягах виплачується 

страхова сума за договором добровільного страхування від нещасних 

випадків? 

 

 
ПІДБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ 

№  

п/п 

Основні терміни та 

поняття теми 

Їх визначення 

1. Страхування від 

нещасних випадків 

Особа, визначена страхувальником для отримання 

належних сум страхових виплат у разі, якщо 

страхувальник (застрахований) не буде здатний 

скористатися ними самостійно. 

2. Нещасний випадок Страхування, за якого може укладатися страховий 

договір за рахунок коштів підприємства, усіх 

працівників або їх групи. 

3. Інвалідність Вид особистого страхування, що традиційно 

здійснюється з метою надання допомоги застрахованим 

особам у разі тимчасової або постійної втрати 

працездатності внаслідок впливу раптової, 

короткочасної, непередбаченої та незалежної від волі 

застрахованої особи події. 

4. Тимчасова втрата 

працездатності 

Соціальна недостатність (дезадаптація) внаслідок 

обмеження життєдіяльності людини, яка викликана 

порушенням здоров'я зі стійким розладом функцій 

організму, що призводить до необхідності соціального 

захисту і допомоги. 

5. Вигодонабувач Раптова, короткочасна, непередбачена та незалежна від 

волі застрахованої особи подія, що призвела до 

травматичного пошкодження, каліцтва або іншого 

розладу здоров'я людини. 

6. Колективне 

страхування від  

нещасних випадків 

Неможливість продовжувати професійну діяльність або 

виконувати звичні обов'язки протягом певного 

проміжку часу. 

ПІДБІР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ ТВЕРДЖЕННЯ 
 



ВИЗНАЧИТИ ПРАВИЛЬНИМИ (П) ЧИ НЕПРАВИЛЬНИМИ (Н) 
Є ТВЕРДЖЕННЯ: 

1. Страхування від нещасних випадків належить до довгострокового 
накопичувального страхування. 

2. Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на  транспорті 
не поширюється на пасажирів, що користуються транспортом у межах міста 
і внутрішньоміськими паромними переправами. 

3. До страхових випадків з обов'язкового особистого страхування від 
нещасних випадків на транспорті не належить загибель  або смерть, 
встановлення інвалідності або тимчасова втрата працездатності внаслідок 
нещасного випадку на транспорті. 

4. Страхова сума за обов'язковим особистим страхуванням від  нещасних 
випадків на транспорті виплачується не раніше 10 діб із дня одержання 
страховиком необхідних документів. 

5. Договір страхування від нещасних випадків стосовно страхувальника, 
якому здійснювалися часткові страхові виплати, припиняє чинність. 

 

 

 
1. Виникнення страхування від нещасних випадків та його розвиток в 

Україні. 

2. Оцінка сучасного стану страхування від нещасних випадків в 

Україні. 

3. Страхування осіб похилого віку від нещасних випадків. 

4. Оцінка ризику при укладенні договорів страхування від нещасних 

випадків. 

 

 

 
Задача № 1. 
В автобусі Тернопіль-Дніпропетровськ контролер нарахував: 

- 12 пасажирів, контрі придбали квитки у касі автостанції; 

- 5 пасажирів, котрі мали право на безквитковий проїзд; 

- 7 пасажирів, що їхали без квитка. 

Визначити:  

 на яку суму несе відповідальність страховик по даному маршруту? 

 в результаті ДТП водій отримав травму, що спричинила 

інвалідність 1-ї групи. Яку страхову виплату він одержить? 

 

Задача № 2. 
Страхова компанія «Універсальна» уклала договір з обов‘язкового 

страхування пасажирів із Чернівецьким ТВО автотранспорту. На автобус, який 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 
 

ЗАДАЧІ  



слідував за маршрутом Чернівці-Луцьк було продано 17 квитків до кінцевого 

пункту вартістю 44 грн кожний. 

Визначити:  

 величину страхових платежів, які одержала СК «Універсальна» з 

даного рейсу; 

 загальний обсяг відповідальності СК «Універсальна» з даного 

рейсу; 

 суму виплати страхової суми, якщо внаслідок ДТП один пасажир 

загинув, другому встановлено інвалідність II групи, а третій лікував 

наслідки травми протягом 80 днів. 

 

Задача № 3. 
Водії автопідприємства застраховані за обов‘язковим страхуванням від 

нещасних випадків на транспорті. На протязі року нещасні випадки трапились з 

трьома водіями. Один із них загинув, другий – став інвалідом III групи, а третій 

– лікував наслідки травми 220 днів. 

Визначити:  

 які страхові виплати отримали сім’я загиблого та два інші водії. 

 

Задача № 4. 
Водій автобуса застраховний згідно Положення про обов'язкове особисте 

страхування від нещасних випадків на транспорті. Страхова сума встановлена 

згідно Положення, а страховий тариф становить 0,9 відсотка. 

В жовтні 2000 року трапився ДТП, внаслідок котрого водій отримав травму і 

втратив працездатність на 91 день. 

 

Визначити: 

1) страховий платіж за страхування водія; 

2) величину страхової виплати, котру водій отримає за період лікування 

травми; 

3) величину страхової виплати, котру водій отримав би у випадку 

встановлення інвалідності першої, другої і третьої групи; 

4) величину страхової виплати, котру родина водія отримала б у випадку 

його смерті внаслідок ДТП. 

 

(див. методичні рекомендації до рішення задач, п. 13). 

 

 
 

ТЕМА 6. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 
1. Загальна характеристика медичного страхування і основних систем 

фінансування сфери охорони здоров‘я. 

ТЕСТИ  



2. Форми медичного страхування.  

3. Програми добровільного медичного страхування.  

4. Концепція асистансу та її практичне застосування в медичному 

страхуванні осіб, які від‘їжджають за кордон. 

 

 
1. Розкрийте сутність медичного страхування і сформулюйте власне бачення 

на його роль у соціальному захисті населення? 

2. Які існують джерела фінансового забезпечення сфери охорони здоров‘я? 

Розкрийте переваги і недоліки кожного джерела.  

3. а основі додатково 1зібраної інформації розкрийте проблемні питання 

фінансування сфери охорони здоров‘я в Україні. 

4. В яких формах може  проводитись медичне страхування? Сформулюйте 

власні судження щодо їх переваг та недоліків.  

5. Розкрийте причини відсутності в Україні обов‘язкового медичного 

страхування? 

6.  На прикладі програм добровільного медичного страхування  розкрийте 

обсяг страхового захисту, гарантованого застрахованим особам.  

7.  Розкрийте сутність концепції асистансу і функції, які виконують 

асистанські компанії ? 

8. Які категорії полісів медичного страхування може обрати особа, яка 

від'їжджає за кордон ? 

9. Які застереження використовують страхові компанії у полісах медичного 

страхування  осіб, від'їжджаючих за кордон ? 

10. Які документи повинна подати застрахована особа для отримання 

страхової виплати за полісом медичного страхування подорожуючого за 

кордон? 

 

 
 

ПІДБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ 

№  

п/п 

Основні терміни та 

поняття теми 

Їх визначення 

1. Медичне страхування Перелік послуг (у межах договору страхування), які 

надаються в потрібний момент через медичне, технічне 

і фінансове сприяння. 

2. Стразовий випадок 

добровільного 

медичного 

страхування 

Страхування, за якого може укладатися страховий 

договір за рахунок коштів фізичної особи. 

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ 
 

ПІДБІР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ ТВЕРДЖЕННЯ 
 



3. Асистанс Вид особистого страхування на випадок втрати 

здоров'я від хвороби або внаслідок нещасного випадку. 

4. Колективне медичне 

страхування 

Організація, яка на високому професійному рівні 

здійснює цілодобову координацію надання допомоги 

застрахованим особам та контролює процес витрат для 

страхових компаній та корпоративних клієнтів. 

5. Індивідуальне 

медичне страхування 

Страхування, за якого може укладатися страховий 

договір за рахунок коштів підприємства, усіх 

працівників або їх групи. 

6. Асистанська 

компанія 

Звернення страхувальника (застрахованого) під час дії 

договору страхування до медичної установи зі 

скаргами на здоров'я за умови, що симптоми 

захворювання відповідають переліченим у договорі 

випадкам, що вважаються страховими. 

 
ВИЗНАЧИТИ ПРАВИЛЬНИМИ (П) ЧИ НЕПРАВИЛЬНИМИ (Н) 
Є ТВЕРДЖЕННЯ: 
1. Медичне страхування – це страхування на випадок втрати здоров'я 

тільки у зв'язку з хворобою та нещасним випадком. 
2. Соціальне медичне страхування діє на умовах солідарності та принципу 

«багатий платить за бідного, здоровий – за хворого, молодий – за старого». 
3. За формою проведення медичне страхування може бути тільки 

добровільним. 
4. Ключовими принципами програм добровільного медичного 

страхування є принципи достатності страхового захисту та оптимальності їх 
ціни. 

5. Поліс категорії В подорожуючого за кордон включає тільки візит третьої 
особи у випадку перебування в лікарні понад десять діб; дострокове 
повернення застрахованої особи у випадку смерті найближчих родичів 
(чоловік, дружина, діти, батьки); евакуацію дітей. 
 

 
 

1. Послуги з медичного страхування конкретної страхової компанії. 

2. Виникнення медичного страхування та його розвиток. 

3. Послуги з медичного асистансу: особливості, проблеми, 

перспективи. 

4. Страхова медицина та її розвиток в Україні.  

 

 
 

 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 
 

ТЕСТИ  



МОДУЛЬ 3.   МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ  
 

 

ТЕМА 7. СТРАХУВАННЯ МАЙНА ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ (ЮРИДИЧНИХ ОСІБ) 

1. Економічна сутність та основні умови страхування підприємствами ризику 

втрати майна. 

2. Підходи до визначення страхової оцінки майна підприємства та 

встановлення страхової суми. 

3. Ціноутворення на ризики майнового походження.  

4. Порядок укладання підприємством договору страхування ризику втрати 

майна та припинення його дії. 

5.Добровільне страхування відповідальності суб'єкта підприємницької 

діяльності перед третіми особами за заподіяну їм шкоду внаслідок 

реалізації продукції.  

6. Страхування професійної відповідальності. 

 

 
 

1. Обґрунтуйте з економічної точки потребу у страховому захисті майна 

підприємств? 

2. Розкрийте джерела фінансового забезпечення майнових збитків 

підприємств.  

3. Яке майно юридичних осіб покривається страховим захистом, а яке  не 

розглядається як об'єкт страхування і чому? 

4. На випадок яких небезпек укладається договір страхування майна 

юридичних осіб ? За якими подіями збитки не відшкодовуються? 

5. Що таке страхова оцінка і як вона визначається для різних видів майна? 

Поясність сутність системи пропорційної відповідальності? 

6. Розкрийте зміст страхового тарифу та страхової премії.  Від чого 

залежить величина страхового тарифу і порядок внесення страхових 

платежів для конкретного підприємства ? 

7.  Розкрийте порядок укладення договору страхування підприємствами, 

набуття ним чинності і урегулювання питань щодо заподіяних збитків.  

8. Розкрийте основну мету і умови добровільного страхування 

відповідальності суб'єкта підприємницької діяльності перед третіми 

особами за заподіяну їм шкоду внаслідок реалізації продукції.  

9.  Розкрийте порядок  урегулювання питань щодо збитків,  заподіяних 

споживачам внаслідок реалізації продукції. 

10. Розкрийте сутність страхування професійної відповідальності і умови 

страхування професійної відповідальності приватного нотаріуса. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ 
 



 
 

ПІДБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ 

№  

п/п 

Основні терміни та 

поняття теми 

Їх визначення 

1. Майнове страхування Вид страхування відповідальності за наслідки помилок, 

яких припустилися особи під час виконання ними 

професійних обов'язків, вказаних у 4 страховому полісі. 

2. Система 

пропорційної 

відповідальності 

Захистити підприємство в разі претензій, що їх 

висувають споживачі його продукції (послуг), які ним 

надаються і за які він несе відповідальність згідно з 

цивільним законодавством. 

3. Адендум Умова страхового договору, яка передбачає звільнення 

страховика від відшкодування збитків, що не 

перевищують певної суми. 

4. Франшиза Система страхового забезпечення, за якої страхове 

відшкодування становить такий відсоток до суми 

збитків, як страхова сума до страхової оцінки. 

5. Страхова 

оцінка 

Доповнення до договору страхування, яке містить 

узгоджені сторонами зміни до раніше визначених 

договірних умов. 

6. Мета добровільного 

страхування 

відповідальності 

суб'єкта 

підприємницької 

діяльності перед 

третіми особами за 

заподіяну їм шкоду 

внаслідок реалізації 

продукції 

Галузь страхового ринку, у якій об'єктом страхових 

відносин є майнові інтереси, що не суперечать 

законодавству України, пов'язані з володінням, 

користуванням і розпорядженням майном юридичних 

або фізичних осіб, які здійснюються на підставі 

добровільно укладеного договору між страховиком і 

страхувальником. 

7. Страхування 

професійної 

відповідальності 

Вартість майна, що враховується для укладання 

страхової угоди. 

 
ВИЗНАЧИТИ ПРАВИЛЬНИМИ (П) ЧИ НЕПРАВИЛЬНИМИ (Н) 
Є ТВЕРДЖЕННЯ: 
1. Найпоширенішою й найдоцільнішою формою організації страхового 

захисту майна підприємств є самострахування. 
2. За добровільними видами страхування страхові тарифи 

розраховуються актуарно (математично) із залученням послуг актуаріїв, 
додаються до правил страхування і підлягають затвердженню в 
Уповноваженому органі в складі ліцензійної справи. 

3. Для оцінювання основних фондів з метою страхування застосовується 
їх повна балансова вартість без вирахування величини  зносу. 

4. Договір страхування підприємством ризиків втрати майна набуває 

ПІДБІР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ ТВЕРДЖЕННЯ 
 



чинності не раніше дня, що передує дню надходження  страхового 
платежу на розрахунковий рахунок страхової компанії. 

5. Страхове відшкодування за договором добровільного страхування 
відповідальності суб'єкта підприємницької діяльності перед третіми особами 
за заподіяну їм шкоду внаслідок реалізації продукції виплачується 
страхувальнику після отримання від нього платіжних документів про 
компенсацію суми відшкодування збитків третій особі або за письмовою 
заявою страхувальника – самій потерпілій особі. 

6. Обсяг відповідальності страхової компанії за договором страхування 
професійної відповідальності приватного нотаріуса не може бути більшим за 
сто мінімальних заробітних плат. 
 

 
 

1.Перспективи розвитку страхування підприємницьких ризиків в 

Україні. 

2. Формування страхового інтересу суб‘єктів підприємництва в умовах 

ринкової економіки. 

3. Міжнародний досвід страхування підприємницьких ризиків. 

 

 
 

Задача № 1. 

Матеріальні активи підприємства були застраховані на 50 млн грн., що 

становить 50 % їх вартості. Після укладення договору підприємство додатково 

ще закупило майна на суму 17 млн грн. Внаслідок страхового випадку збиток 

склав 80 млн грн.  

 

Задача № 2. 
Внаслідок пожежі на складі підприємства було пошкоджено будівлю складу 

і товарно-матеріальні цінності, що знаходилися в ньому. У відповідності з 

заявою майно підприємства було застраховане на 90 % його вартості. Витрати 

на відновлення будівлі визначено в розмірі 110 тис. грн. Вартість їх залишків 

після пожежі (з врахуванням знецінення) – 50 тис. грн. Втрати від загибелі і 

пошкодження товарів 40 тис. грн. Проведені страхувальником витрати по 

рятуванню за страхове майно та впорядкування залишків після страхового 

випадку склали 80 тис. грн.  

Після перевірки виявилося, що майно підприємства застраховано в розмірі 

80 % його вартості. 

Визначити:  

- загальну суму витрат і розмір страхового відшкодування. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 
 

ЗАДАЧІ  



Задача № 3. 
Універмаг має договір добровільного страхування, в якому сказано, що 

склади, в також товари в них застраховані в повній вартості. 

В результаті пожежі на одному із складів були пошкоджені сама будівля і 

частина товарів, що в ньому знаходилися. Затрати на відновлення складу до 

кошторису склали 24 тис. грн, збиток від загибелі і пошкодження товарів – 15 

тис. грн. Крім того затрати по врятуванню застрахованого майна і приведенню 

його залишків в порядок після пожежі склали 8 тис. грн. За складання 

кошторису страхувальник заплатив 2 тис. грн. При складанні страхового акту і 

оформленні інших документів по пожежі складу була проведена перевірка 

даних бухгалтерського обліку і звітності (вони вказувались підприємством в 

заяві про добровільне страхування). 

Визначити:  

- страхове відшкодування універмагу. 

 

Задача № 4. 
Підприємство уклало договір страхування втрат прибутку. Вихідні дані: 

прибуток за попередній рік склав 3 млн грн, граничний розмір відповідальності 

страхової компанії складає 85 %. У поточному році внаслідок подій, 

передбачених договором страхування, фактичний прибуток склав 2,5 млн грн.  

 

Визначити:  

- збиток та розмір страхового відшкодування. 

 

Задача № 5. 
Під час пожежі в СТОВ «Світанок» 13 березня 200_ р. зруйновано корівник. 

Діюча річна норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення даної групи – 5 

%. Розрахувати втрати підприємства. 

 
 

Показник 
Варіант 

1 2 3 4 5 
Балансова вартість на 

01.01.200_ р., грн 

97200 113700 125500 159000 96300 

Сума зносу на 01.01.200_ р., 

грн 

64350 71480 59950 89993 43100 

Від розбори корівника 

отримано, грн 

– фундамент 

7420 6540 8100 10400 11200 

– цегла 13910 18400 19100 21800 16300 

– металеві конструкції 6100 5400 3900 7910 8630 

 

Визначити:  

- втрати підприємства. 

 

 



Задача № 6. 
 Внаслідок аварії 27 травня 200_ р. в ТОВ «Мир» знищено вантажний 

автомобіль ЗІЛ-130, придбаний в грудні 1982 р. Норма амортизаційних 

відрахувань на повне відновлення по даній групі складає 25 % річних. 

Розрахувати страхове відшкодування. 

 

 
 

Показник 
Варіант 

1 2 3 4 5 
Балансова вартість автомобіля на 

01.01.200_ р., тис. грн 

97200 113700 125500 159000 96300 

Сума зносу на 01.01.200_ р., тис. грн 64350 71480 59950 89993 43100 

Отримано від розбори на запчастини, 

тис. грн 

1,7 0,9 0,8 0,7 0,6 

 

Визначити:  

- страхове відшкодування 

 

Задача № 7. 
 Під час бурі 15 червня 200_ р. в ТОВ «Світанок» знищено корівник. Знос 

по нормі на повне відновлення дорівнює – 5 % в рік. Розрахувати суму 

страхового відшкодування. 

 
 

Показник 
Варіант 

1 2 3 4 5 
Балансова вартість на 01.01.200_ р.,  тис. грн 344 452 449 554 245 

Сума зносу на 01.01.200_ р., тис. грн 266 208 312 408 108 

Вартість залишків, які використані для 

будівництва з урахуванням зносу, грн 

3800 3200 2700 3500 2900 

Вартість залишків, придатних на паливо, грн 200 290 240 310 250 

Витрати на приведення залишків в порядок, 

грн 

340 310 270 250 320 

 

Визначити:  

- страхове відшкодування 

 

Задача № 8. 
Ліміт відповідальності страховика при оплаті позовів по страхуванню 

ризиків «страхування професійної відповідальності» дорівнює 450 000 грн на 

один рік. Сума позовів до страхувальника в поточному році склала 550 000 грн. 

 

Визначити:  

- Скільки відсотків від суми позовів сплатить страховик? 

- Як класифікується таке страхування? 

(див. методичні рекомендації до рішення задач, п. 15). 



 
 

 
ТЕМА 8. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ 

 
1. Обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і 

багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими 

підприємствами, врожаю зернових культур та цукрових буряків 

сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності. 

2. Обов'язкове страхування сільськогосподарських тварин. 

3. Правила добровільного страхування майна сільськогосподарських 

підприємств, орендарів, селянських (фермерських господарств). 

4. Добровільне страхування тварин, що належать сільгоспвиробникам та 

приватним особам. 

 

 
1.  На Ваш погляд, чим викликана необхідність запровадження обов'язкового 

страхування врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних 

насаджень сільгосппідприємств державної форми власності та врожаю 

зернових культур і цукрових буряків підприємств усіх форм власності? 

2. Розкрийте основні умови обов'язкового страхування врожаю. 

3. Розкрийте зміст обов'язків страховика та страхувальника після укладення 

договору обов'язкового страхування врожаю. 

4. Розкрийте порядок урегулювання питань щодо збитків, заподіяних урожаю 

сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. 

5. Розкрийте методику розрахунку збитків за обов'язковим страхуванням  

врожаю.  

6. В чому полягає сутність обов‘язкової форми страхового захисту 

сільськогосподарських тварин? 

7. На випадок яких небезпек укладається договір добровільного страхування 

майна сільськогосподарських підприємств? 

8. Як розраховується страхова оцінка і встановлюється страхова сума за 

кожним видом майна, що належить сільгосппідприємству? 

9. Розкрийте методику розрахунку збитків за кожним видом майна, 

включеного до договору добровільного страхування . 

10. В чому полягає сутність добровільної форми страхового захисту 

сільськогосподарських тварин? 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ 
 

ТЕСТИ  



 
 

ПІДБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ 

№  

п/п 

Основні терміни та 

поняття теми 

Їх визначення 

1. Страхування тварин Визначається в розмірі вартості врожаю, яка 

обчислюється шляхом множення середньої врожайності 

з 1 га за останні п'ять років, за даними обліку 

страхувальника, на ціну 1 ц продукції, що склалася за 

минулий рік (або за згодою сторін на заставну ціну 

цього виду продукції, визначену в установленому 

порядку), та на фактичну площу, з якої збиратиметься 

врожай. 

2. Мета запровадження 

обов'язкового  

страхування врожаю 

Подія, передбачена договором обов'язкового 

страхування, з настанням якої виникає обов'язок 

страховика здійснити виплату страхового 

відшкодування страхувальнику. 

3. Система першого 

ризику 

Сукупність добровільних видів майнового страхування 

тварин на випадок знищення, загибелі або вимушеного 

забою у сільськогосподарських підприємствах, 

фермерських господарствах; у домашніх господарствах 

громадян. 

4. Страхова оцінка 

обов'язкового 

страхування 

врожаю 

Майнові інтереси, що не суперечать законодавству, 

пов'язані із загибеллю, знищенням, вимушеним забоєм 

тварин, які належать на правах державної, комунальної 

або приватної уласності страхувальнику, внаслідок 

хвороб, стихійного лиха та нещасних випадків. 

5. Об'єкт 

обов'язкового 

страхування сіль-

госптварин 

Гарантування економічної та продовольчої безпеки 

держави, створення сприятливих умов для розвитку 

аграрного сектору економіки, захисту інтересів 

сільськогосподарських підприємств. 

6. Страховий випадок Система відшкодування збитків (втрат), коли збиток 

менший с від страхової суми, відшкодовується 

повністю, а збиток, що перевищує страхову суму, – 

тільки в розмірі страхової суми. 

 
ВИЗНАЧИТИ ПРАВИЛЬНИМИ (П) ЧИ НЕПРАВИЛЬНИМИ (Н) 
Є ТВЕРДЖЕННЯ: 
1. Страхова сума обов'язкового страхування врожаю 

сільськогосподарських культур визначається в розмірі вартості врожаю, яка 
обчислюється шляхом множення середньої врожайності з 1 га за  останній 
рік, за даними обліку страхувальника, на ціну 1 ц продукції, що склалася за 
п'ять років та на планову площу, із якої збиратиметься врожай. 

2. Договір обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських 
культур і багаторічних насаджень укладається зі страхування посівів 
однорічних сільськогосподарських культур, багаторічних культур, що дають 

ПІДБІР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ ТВЕРДЖЕННЯ 
 



урожай у рік посіву (садіння), а також  культур у розсадниках – не раніше 
терміну закінчення посіву (садіння) цих культур у регіоні. 

3. Розмір прямих збитків у разі вимушеного забою племінних, 
зоопаркових чи циркових тварин визначається як різниця між страховою 
сумою, встановленою договором на кожну тварину, і вартістю придатних до 
вживання/переробки м'яса, шкіри тощо. 

4. Розмір збитку за багаторічними насадженнями, що загинули  та 
розкорчовані, визначається як різниця між балансовою вартістю загиблих 
насаджень та вартістю залишків. 

5. У разі добровільного страхування сільськогосподарських тварин 
страхувальник має право використовувати вибіркове страхування. 

 

 
Задача №1.  

Колективне господарство «Мрія» застрахувало урожай озимої пшениці на 

площі 350 га. Середньорічна урожайність озимої пшениці за останні 5 років 

становила 35 ц/га. Погоджена зі страховиком ціна 1 ц основної продукції – 68 

грн. Страховий тариф становить 10 %. З огляду на специфіку природних умов і 

склад ризиків у господарстві страховик має право застосувати знижувальний 

коефіцієнт до базової ставки – 0,25 %. Фактична урожайність склала – 26 ц/га. 

Визначити:  

- величину страхових платежів, які повинно сплатити колективне 

господарство «Мрія»; 

- розмір збитку та суму страхового відшкодування. 

 

 Задача № 2. 
Протягом останніх 5-ти років фермерське господарство страхувало 

урожай цукрових буряків на площі 30 га. Страхових випадків не було. Середня 

урожайність 370 ц/га. Страхувальник виявив намір укласти страхову угоду на 

наступний рік на таку саму площу цукрових буряків. Ціна 1 ц продукції 

погоджена зі страховиком становить 9 грн. Базова тарифна ставка – 9,2 %, крім 

того встановлено підвищувальний коефіцієнт у розмірі – 0,25 %. 

Визначити:  

- страхову вартість цукрових буряків; 

- страхову суму; 

- страховий платіж. 

 

Задача № 3. 
Протягом останніх 5-ти років фермерське господарство страхувало 

урожай цукрових буряків на площі 25 га. Страхових випадків не було. Середня 

урожайність 365 ц/га. Страхувальник виявив намір укласти страхову угоду на 

наступний рік на таку саму площу цукрових буряків. Ціна 1 ц продукції, 

погоджена зі страховиком становить 7 грн. Базова тарифна ставка – 9,2 %, крім 

ЗАДАЧІ  



того встановлено підвищувальний коефіцієнт у розмірі – 0,25 % Через повінь у 

господарстві фактично зібрано 4 248 ц цукрових буряків. 

Визначити:  

- суму страхових платежів; 

- суму збитків та страхового відшкодування. 

 

Задача № 4. 
 Колективне господарство «Прогрес» застрахувало врожай озимої 

пшениці на площі 220 га від граду, зливи та повені. Страхові тарифи по 

вищевказаних ризиках для цього регіону такі: град – 1,8 %, злива – 1,6 %, 

повінь – 1,5 %.  

Середньорічна врожайність озимої пшениці за останні 5 років становить 35 

ц/га. Погоджена зі страховиком ціна центнера основної продукції – 62 грн. 

 В результаті сильного граду і зливи озима пшениця в господарстві на 

площі 110 га була пошкоджена. На пошкодженій площі господарство підсіяло 

ярові культури з метою використати продукцію на зелений корм. У поточному 

році отримано урожай озимої пшениці 2 880 ц, зелених кормів – 9 000 ц. 

Вартість одного центнера зелених кормів – 3 грн. При розгляді справи про 

відшкодування збитків виявлено, що фактична площа посівів озимої пшениці 

до страхового випадку становила 210 га. 

Визначити:  

- суму нарахованих страхових платежів; 

- розмір збитку та страхового відшкодування. 

 

(див. методичні рекомендації до рішення задач, п. 9). 

 

 
1. Перспективи розвитку страхування врожаю сільськогосподарських 

культур в Україні. 

2. Проблеми і перспективи розвитку сільськогосподарського 

страхування в Україні. 

3. Досвід сільськогосподарського страхування в зарубіжних країнаї та 

можливості його використання в Україні. 

 

 
 

ТЕМА . СТРАХУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РИЗИКІВ 
(самостійне опрацювання) 

1. Сутність  і види  страхування технічних ризиків. 

2. Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків. 

ТЕСТИ  

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 
 



3. Страхування монтажних ризиків. 

4. Страхування машин від поломки. 

5. Страхування електронного устаткування. 

 

 
1. Поясніть природу причини, що вплинули на розвиток страхування 

технічних ризиків? 

2. Розкрийте об‘єкти страхування технічних ризиків? 

3. Які небезпеки покриває договір страхування будівельного підприємця від 

усіх ризиків? 

4. Як визначається страхова сума та від чого залежить величина страхового 

тарифу при укладенні договору страхування ризиків будівництва? 

5. Розкрийте порядок виплати страхового відшкодування за договором 

страхування будівельних ризиків? 

6. Поясність відмінності у страховому захисті ризиків будівельних робіт і 

монтажних ризиків?    

7.  На Ваш погляд, які причини вплинули на виділення в окремий вид 

страхової послуги страхування машин від поломки?  

8. Поясніть зміст страхування машин від поломки? 

9.  Розкрийте якісні характеристики страхування машин від поломки ? 

10.  Розкрийте якісні характеристики страхування електронного обладнання? 

 

 
 

ПІДБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ 

№  

п/п 

Основні терміни та 

поняття теми 

Їх визначення 

1. Технічний 

ризик 

Вид майнового страхування, який активно 

використовується в індустріально розвинутих країнах для 

захисту підприємців від небезпеки механічних поломок 

машин, які здебільшого входять до складу важливих 

технологічних ліній або є ключовими виробничими 

агрегатами. 

2. Страхування 

технічних ризиків 

Вид страхування, що покриває ризики, які 

супроводжують зведення об'єктів промислового, 

соціального та іншого призначення. 

3. Страхування 

монтажних ризиків 

Ймовірність зазнати втрат майнового характеру під час 

будівництва, монтажу, експлуатації провідних ланок 

технологічного обладнання, електронного 

устаткування. 

4. Страхування Вид страхування, що забезпечує страхувальникові 

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ 
 

ПІДБІР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ ТВЕРДЖЕННЯ 
 



електронного 

обладнання 

страхове покриття всіх ризиків, які виникають при 

монтажі машин та механізмів, а також під час зведення 

сталевих конструкцій. 

5. Страхування ризиків 

будівельних робіт 

Комплекс видів страхування, що покривають ризики, 

пов'язані з використанням складного технологічного 

обладнання, машин, техніки, а також з виконання 

будівельних, монтажних, експлуатаційних робіт. 

6. Страхування машин 

від поломки 

Вид страхування, в основі якого перебувають 

«електронні ризики». 

 
ВИЗНАЧИТИ ПРАВИЛЬНИМИ (П) ЧИ НЕПРАВИЛЬНИМИ (Н) 
Є ТВЕРДЖЕННЯ: 
1. Якщо під час будівництва об'єкта переважають (за обсягом та 

вартістю) будівельні ризики, то вибирають страхування монтажних ризиків. 
2. Договір страхування монтажних ризиків може бути укладений на 

термін від одного місяця та більше. 
3. Ставки премій у страхуванні машин визначаються окремо за кожним 

типом машин. 
4. У разі страхування машин при своєчасній сплаті страхових платежів 

страховий захист починає діяти з часу прийняття застрахованих машин на 
облік. 

5. Страхуванню витрат на відновлення баз даних у разі страхування 
електронного обладнання окремий поліс не відводять. 

6. Страхування електронного обладнання покриває витрати, пов'язані з 
технічним обслуговуванням. 
 

 
 

1. Стан, проблеми та перспективи розвитку страхуання технічних 

ризиків в Україні. 

2. Необхідність та значення страхування будівельно-монтажних 

ризиків. 

3. Історія та перспективи розвитку страхування електронних пристроїв. 

4. Особливості страхового захисту складного промислового 

обладнання. Та машин. 

 
 

ТЕМА 9. СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ І ФІНАНСОВИХ 
РИЗИКІВ 

1. Економічна природа кредиту, сутність та види страхування кредитних 

ризиків. 

2. Зміст страхового захисту майнових інтересів кредиторів 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 
 

ТЕСТИ  



2.1. Страхування фінансових кредитів; 

2.2 Страхування комерційних (товарних) кредитів; 

2.3. Страхування споживчих кредитів; 

2.4. Страхування кредитів, виданих під заставу.  

3. Страховий захист фінансових ризиків. 

 

 
1. Розкрийте економічну природу кредиту. 

2. На Вашу думку, що є джерелом кредитного ризику? 

3. Які характерні риси властиві делькредерному страхуванню? 

4. Розкрийте ключову відмінність між делькредерним і гарантійним 

страхуванням. 

5. Що таке кредит довіри. Чому страхування кредитів довіри є окремою 

формою страхування кредитних ризиків поруч з гарантійним і 

делькредерним страхуванням? 

6.  Розкрийте технологію страхування страхування фінансових кредитів? 

7.  Які особливості страхового захисту властиві страхуванню товарних та 

споживчих кредитів? 

8.  Які особливості має страхування кредитів, виданих під заставу? 

9. В чому полягає сутність фінансового ризику? Як класифікуються фінансові 

ризики з метою управління ними?  

10.  Які особливості має страхування від втрат прибутку? 

 

 
 

ПІДБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ 

№  

п/п 

Основні терміни та 

поняття теми 

Їх визначення 

1. Забезпечений кредит Сума власне прибутку та постійних витрат 

підприємства. 

2. Кредит довіри Кредит, що надається під заставу або під передавання 

кредиторові якихось цінностей. 

3. Фінансовий ризик Форма страхового захисту підприємця від незадовільних 

фінансових наслідків, збитків, завданих власним 

персоналом, якому, з огляду на виконувані ними 

службові обов'язки, довірено майнові цінності. 

4. Страхування кредитів Імовірність виникнення несприятливих фінансових 

наслідків у формі втрати доходу чи капіталу в ситуації 

невизначенності умов здійснення його фінансової 

діяльності. 

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ 
 

ПІДБІР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ ТВЕРДЖЕННЯ 
 



5. Споживчий кредит Особа, на користь якої укладеться договір страхування 

ризику неповернення кредиту. 

6. Страхування 

фінансових ризиків 

Тривалість перерви виробничої діяльності, протягом 

якої накопичуються негативні результати. 

7. Комерційний кредит Кредит, що надається банком фізичній особі для 

придбання предметів особистого споживання. 

8. Термін відшкодування Сукупність видів страхових послуг, що передбачають 

зобов'язання страховика здійснити страхову виплату в 

розмірі повної або часткової компенсації втрачених 

доходів (додаткових витрат) страхувальникові. 

9. Брутто – прибуток Комплекс видів страхування, об'єктами яких можуть 

бути банківські і комерційні позички, зобов'язання й 

гарантії за кредитом. 

10. Бенефіціант 

страхової гарантії 

Короткостроковий кредит, що надається продавцем 

(виробником) покупцеві у формі відтермінування 

оплати за продані товари (виконані роботи чи надані 

послги). 

 
ВИЗНАЧИТИ ПРАВИЛЬНИМИ (П) ЧИ НЕПРАВИЛЬНИМИ (Н) 
Є ТВЕРДЖЕННЯ: 

1. У разі пролонгації страхувальником кредитного договору  
відповідальність страховика на термін пролонгації настає після  
укладення додаткової угоди до діючого договору страхування. 

2. Страхування товарних кредитів належить до гарантійного  
страхування кредитних ризиків. 

3. Страхування споживчих кредитів здійснюється за рахунок  
страхувальника шляхом списання страхових премій з його рахунку в банку. 

4. Страхування кредитів, виданих під заставу передбачає, що в разі 
настання страхового випадку заставодавець має переважне  право 
задоволення своїх вимог із суми страхового відшкодування. 

5. Об'єктом фінансового ризику є фінансова діяльність підприємства. 
 

 
 

1. Перспективи страхування кредитних і фінансових ризиків і Україні. 

2. Проблеми і перспективи страхування депозитів. 

3. Страхування облігацій: іноземний досвід та його використання в 

Україні. 

 

 
 

Задача № 1. 
Страховик уклав із банком договір добровільного страхування ризику 

непогашення кредиту. Позичальник вчасно не погасив заборгованість за 

кредитом.  

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 
 

ЗАДАЧІ  



Визначити:  

 суму страхових платежів і розмір страхового відшкодування, якщо 

відомі такі дані: 

- сума кредиту 200 тис. грн; 

- строк користування – 9 міс.; 

- відсотки за кредит – 20 % річних; 

- встановлена тарифна ставка – 3 %. 

Враховуючи стійкий фінансовий стан позичальника, страховиком було 

прийнято рішення про застосування понижуючого коефіцієнта 0,7 %. Межа 

відповідальності страховика становить 67 %. 

 

(див. методичні рекомендації до рішення задач, п. 17). 

 

 СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ 
 

Задача № 2. 
На складі цукрового заводу з причини пошкодження системи опалювання 

знищено Х тон цукру – піску. Роздрібна ціна 1 кг цукру Y грн. Середній 

процент торгівельних націнок на 01 число місяця, в якому стався страховий 

випадок, становить 12 %, а витрати обігу 18 %. Цукровий завод застрахував 

своє майно на 80 % вартості. Визначити розмір збитків та суму страхового 

відшкодування. 

 
 

Показник 
Варіант 

1 2 3 4 5 

X 
тон 

6,5 7,5 6,5 7,3 8,2 

Y 
 грн 

3,10 3,40 3,35 3,45 3,25 

 

Визначити:  

- розмір збитків та суму страхового відшкодування. 

 

Задача № 3. 
Підприємство має середньомісячний прибуток від виробництва і реалізації 

продукції у розмірі Х тис. грн. Внаслідок технічної аварії, простої підприємства 

тривали з 01 травня по 01 грудня поточного року. Витрати на капітальний ремонт 

внаслідок аварії склали  3 млн 650 тис. грн. Практично підприємство вийшло на 

втрачений рівень отримання прибутку лише за  травень наступного року. 

 

Визначити:  

- розмір збитків від простоїв; 

- розмір страхового відшкодування за ставкою 90 %. 

 

 



Показник Варіант 

1 2 3 4 5 

X 
тис. грн 

 

800 

 

850 

 

900 

 

920 

 

910 

 

Задача № 4. 
Плодоовочева база уклала договір добровільного страхування майна на 90 

% його вартості, що на перше число місяця, в якому стався страховий випадок, 

становить Х млн грн. Страхові платежі внесені своєчасно та у повному розмірі. 

В результаті аварії опалювальної системи плодоовочева продукція на суму Y 

млн грн.. прийшла у повну непридатність, на суму Z тис. грн після уцінення 

передана для годівлі худоби. Додаткові витрати по приведенню плодоовочевої 

продукції, що лишилася, до стану, придатного для реалізації, становили 900 

тис. грн. Визначити розмір збитків та суму страхового відшкодування.  

 

 

Показник 
Варіант 

1 2 3 4 5 

X 
млн грн 

 

3,5 

 

2,7 

 

3,1 

 

3,3 

 

3,2 

Y 
млн грн 

 

1,1 

 

1,15 

 

1,2 

 

1,25 

 

1,23 

Z 
тис. грн 

 

4,0 

 

 

3,85 

 

 

4,25 

 

4,15 

 

4,18 

 

 

 

(див. методичні рекомендації до рішення задач, п. 19). 

 

 
 

 

ТЕМА 10. СТРАХУВАННЯ МАЙНА ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ГРОМАДЯН 

1. Особливості, сутність та основні умови страхування майна громадян. 

2. Страхування будівель громадян. Страхування домашніх тварин. 

4. Страхування домашнього майна. 

5. Страхування відповідальності громадян. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ 
 

ТЕСТИ  



1. Назвіть об‘єкти страхового захисту за комбінованим варіантом 

страхування рухомого та нерухомого майна громадян. 

2. Які види майна, що належать фізичним особам, не покриваються 

страховим захистом? 

3. Як визначається страхова оцінка  рухомого та нерухомого майна? 

4. Які системи страхового забезпечення використовуються для нерухомого і 

рухомого майна? Назвіть відмінності між ними.  

5. Які ризики може обрати фізична особа з метою захисту майна, що їй 

належить? Чи існують в договорі обмеження, що стосуються випадків, при 

настанні яких збитки не відшкодовуються? 

6. Розкрийте процедуру внесення та перерахунку страхових платежів.  

7. Як урегульовуються питання, пов‘язані з настанням страхового випадку, 

підрахунком суми збитків та  здійсненням страхової виплати?   

8. На Ваш погляд, чим зумовлено запровадження обов‘язкового страхування 

відповідальності власників собак? Що є  об‘єктом та хто є суб‘єктами 

такого страхування? 

9. Від чого залежить розмір страхової суми обов‘язкового страхування 

відповідальності власників собак ? На підставі яких документів страхова 

компанія здійснить виплату третій постраждалій особі внаслідок 

непередбачуваної та агресивної дії собаки? 

10. Хто з громадян України повинен в обов‘язковому порядку страхувати свою 

відповідальність як власника зброї? Розкрийте основні умови цього виду 

страхування.  

 

  
1. Особливості, суть та значення страхування майна фізичних осіб від 

вогневих ризиків. 

2. Основні умови надання послуг зі страхування цивільної 

відповідальності власників транспортних засобів України та при 

поїздках за межі держави. 

3. Укладення спеціальних та додаткових договорів зі страхування 

домашнього майна. 

4. Ефективність проведення превентивних заходів, спрямованих на 

збереження майна. 

5. Страхування на випадок ремонтку квартир. 

6. Особливості страхуваннят майна на подвір‘ї. 

 

 
 
СТРАХУВАННЯ ДОМАШНЬОГО МАЙНА 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 
 

ЗАДАЧІ  



Задача № 1. 

Вартість застрахованого майна вказана у сумі 4 млн грн, дійсна вартість – 

6 млн грн. У результаті страхового випадку збиток склав 5 млн грн.  

Визначити:  

- розмір страхового відшкодування. 

 

 Задача № 2. 

Вартість об‘єкта 16 000 тис. грн, страхова сума – 12 000 тис. грн, збиток 

страхувальника – 15 000 тис. грн.  

Визначити:  

- різницю між сумами страхового відшкодування при страхуванні об‘єкта 

за системою 1-го ризику та системою пропорційної відповідальності. 

 

Задача № 3. 

Визначіть розмір страхового відшкодування за договором страхування 

домашнього майна, якщо встановлена умовна франшиза у розмірі 1 000 грн, 

страхова сума – 50 тис. грн, а збиток:  

1. 950 грн; 

2. 65 тис. грн. 

 

 Задача № 4. 

Збиток страхувальника, спричинений знищенням об‘єкта, становить 12 420 

грн, страхова сума – 19 840 грн, що складає 60 % оцінки об‘єкта.  

Визначити:  

- суму страхового відшкодування за системою пропорційної 

відповідальності. 

 

Задача № 5. 

Запропонувати різні умови для укладання договору страхування 

транспортного засобу (можливим є включення безумовної франшизи) за умови, 

якщо для цього типу ТЗ установлено такі дані: 

 cтрахова сума (вартість транспортного засобу) – 45 000 грн; 

  страховий тариф на випадок викрадення чи угону – 5 %; 

 страховий тариф на випадок ДТП – 2 %; 

 страховий тариф на випадок стихійного лиха – 0,5 % 

Страхувальник готовий заплатити страхову премію не більше, ніж 2 100 грн. 

 

Задача № 6. 
При дійсній вартості 140 000 грн житловий будинок був застрахований на 

суму 110 000 грн. Страховий тариф встановлено в розмірі 9 %. Внаслідок 

повені житловий будинок було знищено. Витрати по рятуванню будівлі склали 

– 6 000 грн, вартість залишків – 14 000 грн. 

 

Визначити:  

- суму страхових платежів; 



- суму страхового відшкодування. 
 

Задача № 7. 

Балансова (повна) вартість об‘єкта 1,4 млн грн. Страхова оцінка об‘єкта 

становить 950 тис. грн. Страхова сума – 700 тис. грн. Збитки внаслідок пожежі 

– 450 тис. грн.  

Визначити:  

- величину відшкодування при пропорційній відповідальності і при 

відповідальності за першим ризиком. 
 

Задача № 7. 
Вартість об‘єкта  – 2 700 грн, страхова сума і збиток страхувальника 

становлять відповідно 60 та 40 % вартості об‘єкта.  

 

Визначити:  

- розмір страхового відшкодування за системою пропорційної 

відповідальності. 

 

(див. методичні рекомендації до рішення задач, п. 4, 5, 14). 

 

СТРАХУВАННЯ МАЙНА ГРОМАДЯН 
 

Задача № 8. 
У громадянина Петренко О.В. під час лиха знищено холодильник. Майно 

застраховано. Розрахувати суму збитку, якщо: 

 

 

Показник 

Варіант 

1 2 3 4 5 

Вартість нового 

холодильника, грн 

3500 3600 3650 3580 3700 

Знос на день лиха, % 8 7 8,5 7,3 7,5 

Залишки, грн 500 485 497 495 405 

 

Визначити:  

- суму збитку. 

 

Задача № 9. 
У громадянина Іванова Р.В. під час лиха пошкоджено холодильник. 

Майно застраховано. Розрахувати суму збитку, якщо: 

 

Показник 1 2 3 4 5 

Вартість нового 

холодильника, грн 

3790 3810 3950 3930 3980 

Знос на день лиха, % 9 9,3 9,5 9,2 9,4 

Вартість ремонту, грн 540 550 645 641 625 



Визначити:  

- суму збитку. 

 

Задача № 10. 
У громадянина Швидко Р.В. під час пожежі пошкоджено телевізор. 

Майно було застраховано. Розрахувати суму збитку та суму страхового 

відшкодування, якщо: 

 
 

Показник 

 

Варіант 

1 2 3 4 5 

Вартість нового телевізора, грн 5600 4700 4650 5640 4745 

Знос на день лиха, % 15 12,5 11,6 12,1 13 

Вартість ремонту, грн 816 808 805 820 825 

 

Визначити:  

- суму збитку та суму страхового відшкодування. 

 

Задача № 11. 
У громадянина Ревуцького Р.П. під час пожежі знищено телевізор. Майно 

було застраховано. Розрахувати суму збитку та суму страхового 

відшкодування, якщо: 

 
 

Показник 
Варіант 

1 2 3 4 5 

Вартість нового телевізора, грн 4800 4850 4790 4820 4805 

Знос на день лиха, % 8,0 8,5 9,0 8,6 8,4 

Залишки, грн 400 505 495 410 498 

 

Визначити:  

- суму збитку та суму страхового відшкодування. 

 

Задача № 12. 
Пошкоджено килимове покриття. Майно застраховано. Розрахувати суму 

збитку, якщо: 
 

Показник 
Варіант 

1 2 3 4 5 

Вартість покриття, грн 2000 2020 2050 2150 2140 

Знос на день лиха, % 3 3,5 4,0 4,1 4,5 

Знецінення, % 20 21 20,1 20,2 20,3 

 

Визначити:  

- суму збитку. 

(див. методичні рекомендації до рішення задач, п. 14). 



Задача № 13. 
Власник будинку, розміщеного в сільській місцевості, застрахував його від 

вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ на страхову суму 88 тис.грн. 

Страховий тариф становить 0,4%, франшиза – 19%. Злива пошкодила будинок і 

нанесла збитки на суму 9 тис. грн. 

 

Визначити: 

1) величину страхового платежу; 

2) розмір страхового відшкодування з врахуванням умовної і безумовної 

франшизи. 

 

 (див. методичні рекомендації до рішення задач, п. 14 та п. 3). 

 

 
 

МОДУЛЬ 4.  ТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ 
 

 

ТЕМА 11. АВТОТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ 
1. Сутність автотранспортного страхування і страхування 

автотранспортних засобів.  

2. Урегулювання питань щодо завданих збитків у страхуванні авто каско.  

3. Обґрунтування потреби в страхуванні цивільно-правової 

відповідальності власників автотранспорту. Історичний аспект його 

запровадження в Україні.  

4. Сучасні умови обов‘язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників автотранспортних засобів.  

 
1. Чим відрізняється автотранспортне страхування від страхування 

автотранспортних засобів? Розкрийте сутність та ризики страхування «авто 

- каско». 

2. Чим, на Ваш погляд, можна пояснити значну кількість обмежень у 

страхування «авто - каско», що підвищують відповідальність автовласника 

за збереження майна? 

3. Яких заходів повинен ужити страхувальник при настанні події, 

передбаченої договором страхування «авто - каско»? 

4. Поясніть методику розрахунку збитку у випадку знищення чи 

пошкодження автотранспортного засобу? Чи буде відшкодована 

страхувальникові втрачена вигода? На підставі яких документів буде 

виплачене страхове відшкодування? 

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ 
 

ТЕСТИ  



5.  Обґрунтуйте потребу у запровадження обов‘язкової форми страхування 

цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Розкрийте 

функції і завдання Моторного (транспортного) страхового бюро України. 

6. Розкрийте мету функціонування міжнародної системи авто страхування  

„Зелена Картка‖? 

7.  Які види і типи договорів укладаються в межах обов‘язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного 

транспорту? 

8.  Розкрийте зміст методики розрахунку страхового платежу під час 

укладання  внутрішнього договору обов‘язкового страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземного транспорту? 

9. Поясніть методику визначення  шкоди, заподіяної життю, здоров‘ю і 

працездатності третьої особи? Які існують варіанти визначення шкоди, 

заподіяної майну потерпілої особи? 

10.  У яких випадках страхова компанія не відшкодовує шкоду згідно 

укладеного договору обов‘язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземного транспорту? 

 

 
 

ПІДБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ 

№  

п/п 

Основні терміни та 

поняття теми 

Їх визначення 

1. Автотранспортне 

страхування 

Грошовий фонд за рахунок якого забезпечується 

фінансування виконання гарантійних функцій та завдань 

Моторного (транспортного) страхового бюро за 

внутрішніми договорами страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземного 

транспорту. 

2. Страхування 

КАСКО 

Договір страхування цивільно-правової відпові-

дальності власників наземних транспортних засобів, що 

діє тільки на території України. 

3. Страхування авто 

КАСКО 

Договір страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних 

засобів, що діє тільки на території країни, зазначеної у 

ньому. 

4. Моторне 

(транспортне) 

страхове бюро 

України 

Угода про взаємне визнання страхового покриття 

цивільної відповідальності власників автотранспортних 

засобів та про взаємодопомогу щодо відшкодування 

можливих збитків у міжнародному автотранспортному 

сполученні. 

5. Внутрішній договір 

страхування 

цивільно-правової 

Грошовий фонд за рахунок якого забезпечується 

фінансування виконання гарантійних функцій та завдань 

Моторного (транспортного) страхового бюро за 

ПІДБІР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ ТВЕРДЖЕННЯ 
 



відповідальності 

власників наземних 

транспортних засобів 

міжнародними договорами страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземного 

транспорту. 

6. Міжнародний договір 

страхування 

цивільно-правової 

відповідальності 

власників наземних 

транспортних засобів 

Система підвищень або знижок до базової ставки 

страхового тарифу, за допомогою якої страховик 

коригує страхову премію залежно від того, чи були 

страхові випадки по відношенню до об'єкта 

страхування у певному проміжку часу. 

7. Фонд страхових 

гарантій 

Страхування вартості засобів транспорту без 

урахування вантажів. 

8. Фонд захисту 

потерпілих у 

дорожньо-

транспортних 

пригодах 

Вид страхування, що передбачає страховий захист 

збитків, котрі можуть виникнути внаслідок 

пошкодження, повного знищення або втрати 

автотранспортного засобу чи окремих його частин у 

разі настання подій, передбачених страховим 

договором. 

9. Зелена картка Комплекс особливих видів страхування, що 

покривають ризики, пов'язані з експлуатаціє 

автотранспортних засобів. 

10. Бонус-малус Професійне об'єднання страхових компаній України, 

які здійснюють обов'язкове страхування цивільної 

відповідальності власників транспортних засобів та 

відшкодовують збитки, спричинені водіями в 

результаті дорожньо-транспортної пригоди життю, 

здоров'ю та майну третіх осіб. 

 
ВИЗНАЧИТИ ПРАВИЛЬНИМИ (П) ЧИ НЕПРАВИЛЬНИМИ (Н) 
Є ТВЕРДЖЕННЯ: 

1. Автотранспортне страхування і страхування автотранспортних засобів 

уважаються в страховій практиці різними за звучанням, але однаковими за сутністю. 

2. Договір страхування авто КАСКО покриває тільки прямі збитки, 

виключаючи втрачену вигоду, витрати на оренду чи винаймання транспортного 

засобу, моральну шкоду тощо. 

3. Одним з основних завдань МТСБУ є здійснення виплат із 

централізованих страхових резервних фондів компенсацій та відшкодувань. 

4. Розмір відрахувань до Фонду страхових гарантій і порядок використання 

коштів цього фонду встановлюються Лігою страхових організацій України. 

5. У разі настання  страхового  випадку учасники дорожньо-транспортної 

пригоди зобов'язані вжити заходів для невідкладного, але не пізніше трьох 

робочих днів, повідомлення страховика. 

 

 
 

1. Історія виникнення автострахування. 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 
 



2. Роль Лондонського Ллойда в інформаційному забезпеченні 

світового страхового ринку. 

3. Проблеми авто страхування в Україні. 

4. Послуги страховиків з авто страхування в західному регіоні 

України. 

5. Розвиток міжнародної системи страхування «Зелена картка». 

 

   
 

Задача № 1. 
Автомобіль застрахований на суму 16 тис. грн, фактична його вартість 

становить 24 тис. грн. Ставка страхового тарифу – 3,1 %, безумовна франшиза – 

5 %.  

Визначити:  

 суму страхового відшкодування за системою пропорційної 

відповідальності та першого ризику, якщо фактичний збиток з 

настанням страхового випадку склав 7 400 грн. 

 

Задача № 2. 
Автомобіль застрахований на суму 16 тис. грн, фактична його вартість 

становить 24 тис. грн. Ставка страхового тарифу – 3,1 %, безумовна франшиза – 

5 %.  

Визначити:  

 суму страхового відшкодування за системою пропорційної 

відповідальності та першого ризику, якщо фактичний збиток з 

настанням страхового випадку склав 7 400 грн. 

 

 

Задача № 3. 
Власник такого транспортного засобу: 

 

Вид і марка 

транспортного засобу 

Характеристика 

транспортного засобу 
 

Ніссан-Мікра 
 

Обсяг двигуна 1000 см куб. 

 

уклав договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів в Україні терміном на 9 місяців. Транспортний засіб на 

протязі року мав ДТП, внаслідок котрого одна особа загинула, одна отримала 

інвалідність другої групи, а одна лікувала наслідки травми 89 днів. 

Розмір страхового платежу: 

 

 

ЗАДАЧІ  



Транспортні 

засоби 

15 

 

діб 

1 

 

місяць 

2 

 

місяці 

3 

 

місяці 

4 

 

місяці 

6 

 

місяці

в 

9 

 

місяці

в 

12 

 

місяці

в 

Легкові 

автомобілі 

пасажиромісткіс

тю 

до 8 чоловік 

включно з 

робочим 

об'ємом двигуна 

до 

1200 куб. см 

 

 

 

0,9 

 

 

 

1,3 

 

 

 

2,2 

 

 

 

2,8 

 

 

 

3,6 

 

 

 

5,2 

 

 

 

7,3 

 

 

 

8,1 

 

Визначити: 

1) страховий платіж для обов'язкового страхування транспортного засобу; 

2) величину відшкодування у випадку смерті потерпілого, встановлення 

інвалідності другої групи і за лікування наслідків травми. 

 

(див. методичні рекомендації до рішення задач, п. 18). 

 

 
 

ТЕМА 12. МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ 
1. Сутність морського страхування.  

2. Умови страхування каско суден.  

3. Страхування вантажів. 

4. Страхування відповідальності судновласника. 

 

 
1. Поясніть сутність морського страхування і розкрийте основні джерела 

морського страхового права.  

2. Визначте коло об‘єктів морського страхування. Дайте оцінку чіткості їх 

формулювання.  

3. З якою метою в Україні створено Морське страхове бюро? Розкрийте його 

основні функції і завдання.  

4. Які умови охоплює страхування каско суден ? Розкрийте сутність 

додаткових видів страхування до страхування каско суден.  

5. Дайте визначення страхування вантажів. З якою метою використовуються у 

сфері вантажоперевезень правила ІНКОТЕРМС? 

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ 
 

ТЕСТИ  



6. Які угоди з правил ІНКОТЕРМС є найбільш поширеними в практичній 

діяльності? Розкрийте їх зміст. 

7.  Розкрийте сутність умов страхування вантажів ?  Що таке Генеральний 

поліс? Розкрийте його переваги над звичайним полісом страхування 

вантажів.  

8.  За які збитки, згідно Кодексу торговельного мореплавства, страховик не 

несе відповідальності за договором страхування вантажу.  

9.  Що таке страхування відповідальності судновласника ? Поясніть причини 

виникнення та сутність клубного страхування? 

10.  Як організовано страхування відповідальності судновласників в Україні? 

 

 
 

ПІДБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ 

№  

п/п 

Основні терміни та 

поняття теми 

Їх визначення 

1. Міжнародний союз 

морського 

страхування 

Об'єднання страховиків, що мають ліцензію на 

здійснення видів морського страхування та 

обов'язкового страхування пасажирів від нещасних 

випадків на транспорті, що виникають під час морських 

перевезень. 

2. Український 

морський  регістр 

судноплавства 

Вид страхування відповідальності, що передбачає 

створення такої системи страхового захисту власників, 

менеджерів, операторів, а також інших осіб, пов'язаних 

з експлуатацією суден, яка діє у визначених договором 

страхування чи передбачених законодавством 

випадках і стосується зобов'язань судновласників перед 

третіми особами, включаючи команду судна. 

3. Страхування вантажів Єдиний поліс між страховиком і страхувальником на 

тривалий час, у якому вказано термін його чинності, 

обсяг та межі відповідальності, терміни сплати 

страхового внеску тощо. 

4. Абандон Об'єднання національних організацій і окремих 

страхових компаній, що проводять страхування 

морських судів, вантажів і фрахту. 

5. Морське страхове 

бюро 

Збитки, спричинені надзвичайними і водночас 

цілеспрямованими та продуманими методами, 

здійсненими для рятування судна, вантажу, фрахту 

від спільної для них небезпеки. 

6. Загальна аварія Вид морського страхування, за яким страхують судна з 

їх машинами, фрахт, деякі інші непередбачувані 

витрати, пов'язані з експлуатацією суден, що можуть 

виникнути через випадковості чи небезпеки плавання. 

7. Генералний поліс Вид страхування, що передбачає страховий захист 

вартості вантажів на всіх видах транспорту без 

ПІДБІР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ ТВЕРДЖЕННЯ 
 



урахування страхового захисту самого транспортного 

засобу. 

8. Страхування 

відповідальності 

судновласників 

Орган, що здійснює систематичний нагляд за спорудою 

суден та їх експлуатацією шляхом привласнення їм 

класу. 

9. Страхування 

КАСКО суден 

Відмова власника судна чи вантажу від своїх прав на 

застраховане майно на користь страховика за умови 

одержання від нього повної страхової суми. 

 
ВИЗНАЧИТИ ПРАВИЛЬНИМИ (П) ЧИ НЕПРАВИЛЬНИМИ (Н) 
Є ТВЕРДЖЕННЯ: 
1. Договори морського страхування зі страхувальниками-резидентами 

укладаються страховиками, які визнані такими відповідно до законодавства 
України, одержали в установленому порядку ліцензії на здійснення цього виду 
страхування і є членами Морського страхового бюро. 

2. За будь-яких умов страхування КАСКО суден не підлягають відшкодуванню 
збитки: від повної загибелі судна внаслідок вогню, блискавки, бурі, вихру та інших 
стихійних лих, катастрофи, посадки на мілину, зіткнення з іншим судном або 
яким-небудь нерухомим чи плавучим об'єктом тощо. 

3. У правилах ІНКОТЕРМС група Е означає, що продавець зобов'язаний 
надати товар у користування перевізника, який надається покупцем. 

4. Страхові компанії не відшкодовують збитків від ушкодження вантажу за 
відсутності зовнішніх ушкоджень транспортного засобу або тенту чи за наявності 
цілої пломби. 

5. Ліміти відповідальності судновласників установлені англійським законом 
«Про морське страхування». 

 

 
1. Перспективи розвитку морського страхування в Україні. 

2. Історія виникнення морського страхування. 

3. Проблеми проведення морського страхування в Україні. 

4. Характеристика принципів морського страхування за нормами 

британського морського права. 

5. Послуги страховиків з морського страхування відносно суден та 

вантажів за м ежами України. 

6. Стан і розвиток страхування вантажів в Україні. 

7. Порівняльний аналіз умов страхування вантажів двох страхових 

компаній за вибором студента. 

 

   
 

ТЕМА 13. АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 
1. Сутність, форми і особливості авіаційного страхування.  

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 
 

ТЕСТИ  



2. Правове забезпечення авіаційного страхування 

3. Обов‘язкове авіаційне страхування цивільної авіації.  

4. Добровільне авіаційне страхування. 

5.  Страхування при здійсненні космічної діяльності. 

 

 
 

1. Розкрийте сутність та особливості авіаційного страхування. 

2. Які умови повинна задовольняти страхова компанія, щоб здійснювати 

авіаційне страхування? 

3. Розкрийте сутність міжнародного та вітчизняного  правового забезпечення 

авіаційного страхування. На Ваш погляд, які причини спонукали Україну 

приєднатися до міжнародних конвенцій? 

4. На яких засадах здійснюється страхування каско повітряних суден?  

5. Розкрийте порядок страхування життя і здоров‘я членів екіпажу та авіа 

персоналу? 

6. Якими є умови страхування відповідальності експлуатанта повітряного 

судна за шкоду заподіяну третім особам ? 

7. Розкрийте зміст страхового захисту відповідальності повітряного 

перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті та вантажу. 

8. Розкрийте зміст умов обов'язкового страхування працівників замовника 

авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу 

при виконанні авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за його 

заявкою без придбання квитків. 

9. Поясніть сферу поширення добровільного авіаційного страхування. 

10.  Які особливості притаманні  страхуванню космічної діяльності? 

 

 
 

ПІДБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ 

№  

п/п 

Основні терміни та 

поняття теми 

Їх визначення 

1. Авіаційне страхування Об'єднання страховиків, які мають ліцензію на право 

здійснення обов'язкового авіаційного страхування 

цивільної авіації. 

2. Міжнародна 

організація цивільної 

авіації 

Комплексна галузь страхування, що охоплює особисте 

страхування, майнове страхування і страхування 

цивільної відповідальності. 

3. Страхування 

авіа КАСКО 

Загальна назва комплексу майнового, особистого 

страхування та страхування відповідальності, яка 

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ 
 

ПІДБІР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ ТВЕРДЖЕННЯ 
 



випливає з експлуатації повітряного транспорту і 

захищає майнові інтереси юридичних та фізичних осіб у 

разі настання певних подій, визначених договором 

страхування або законодавством. 

4. Міжнародна асоціація 

повітряного 

транспорту 

Міжнародна організація, яка сприяє розвиткові 

міжнародної цивільної авіацїі, розробляючи 

рекомендації та стандарти щодо правил польотів, 

експлуатації літаків, сприяє безпеці польотів на 

міжнародних авіалініях. 

5. Авіаційне страхове 

бюро 

Вид обов'язкового авіаційного страхування цивільної 

авіації, що покриває ризики знищення, пошкодження 

авіаційних транспортних засобів. 

6. Страхування при 

здійсненні космічної 

діяльності 

Усесвітня галузева асоціація, що представляє інтереси 

провідних міжнародних авіаперевізників. 

 
ВИЗНАЧИТИ ПРАВИЛЬНИМИ (П) ЧИ НЕПРАВИЛЬНИМИ (Н) 
Є ТВЕРДЖЕННЯ: 
1. Авіаційне страхування має справу з традиційними ризиками майнового і 

особистого походження. 
2. Кожна держава світу може встановлювати межі (ліміти) відповідальності 

авіаційного перевізника під час виконання польотів на її території. 
3. Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на 

випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних 
вантажів є добровільним. 

4. На військову авіацію поширюється добровільна форма страхового захисту. 
5. Ризики, що виникають при реалізації космічних проектів, можна 

розділити на майнові та особисті. 
 

 
1. Авіаційний поліс Ллойда. 

2. Варшавська Конвенція (1992 р.) та її роль в розвитку страхування. 

3. Перспективи розвитку авіаційного страхування в Україні. 

4. Послуги страховиків авіаційного страхування відносно суден та 

вантажів за межами України. 
 

 
 

Задача № 1. 
Авіапідприємство володіє 5-ма літаками і експлуатує їх. Злітні маси у них 

такі: 

 2 повітряних судна злітною масою по 5 000 кг кожне; 

 2 повітряних судна злітною масою по 26 000 кг кожне; 

 1 повітряне судно злітною масою 52 000 кг. 

Страховий тариф становить 0,2 % страхової суми. 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 
 

ЗАДАЧІ  



Визначити:  

- страховий платіж за договором обов‘язкового страхування 

відповідальності експлуатанта повітряних суден. 
 

 Задача № 2. 
Визначіть страхову суму і страховий платіж за обов‘язкове страхування 

відповідальності повітряного перевізника на час виконання польотів у межах 

України на підставі таких  даних: 

 кількість пасажирських крісел згідно сертифіката повітряного судна 

– 30; 

 вантажопідйомність літака стосовно багажу, пошти або вантажу – 

2 000 кг; 

 страховий тариф – 1 %. 
 

Задача № 3. 
Балансова (повна) вартість об‘єкта 1,7 млн грн. Страхова оцінка 

об‘єкта 950 тис. грн. Страхова сума – 700 тис. грн. Збитки внаслідок 

пожежі 450 тис. грн.  
 

Визначити:  

 величину відшкодування при пропорційній відповідальності і при 

відповідальності за першим ризиком. 
 

 (див. методичні рекомендації до рішення задач, п. 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В кінці курсу проводиться ділова гра «Цікаво про страхові послуги» (із 

використанням мультимедійних технологій для наочного відображення 

представленого матеріалу). Гра є комплексною, вдало поєднуючи теорію та 

практику страхової справи, а такоє цікавою – студенти виконують цікаві й 

креативні завдання. 

 
 

ТЕСТИ  



САМОСТІЙНА РОБОТА 
(вазівки) 

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДО ВИКОНАННЯ  
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
 

Тема 1. СТРАХОВИЙ РИНОК 

1. Страховий ринок та проблеми його розвитку в економічній системі  

України. 

2. Проблеми становлення страхового ринку України. 

3. Розвиток страхового ринку в економічно розвинутих країнах. 

Рекомендована література: 1;5; 12; 25. 

 

Тема 2. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 

1. Зародження страхових послуг в Україні. 

2. Принципи добровільного і обов'язкового страхування. 

3. Сильні і слабкі сторони страхування в Україні. 

4. Створення агентської мережі страхових компаній. 

5. Сучасні інформаційні технології в страховій діяльності. 

6. Функції і права державних органів з нагляду за страховою діяльністю в 

Україні. 

Рекомендована література: 2;8; 12; 27. 

 

Тема 3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТА ВЕДЕННЯ СТРАХОВОЇ УГОДИ 

1. Права та обов'язки страховика та страхувальника. 

2. Вартість страхової послуги та оплата договору страхування. 

3.Термін дії договору страхування в окремих видах страхування: порівняльний 

аналіз. 

4. Андеррайтинг та його завдання. 

5. Дії страховика при настанні страхового випадку. 
Рекомендована література: 7;8; 11; 19. 

 

Тема 4. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЙ 

1. Таблиця смертності та її значення . 

2. Досвід зарубіжних країн в галузі страхування життя. 

3. Сучасний стан особистого страхування в Україні. 

4. Аналіз ринку страхування життя в Україні. 

5. Пенсійне страхування та його особливості. 

Рекомендована література: 12;18; 22; 28. 

Тема 5. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 

1. Суб'єкти страхування, обсяг страхової відповідальності. 

2. Страхова сума, страхова премія і порядок її сплати. 



3. Виникнення страхування від нещасних випадків в Україні та його розвиток. 

4. Оцінка сучасного стану страхування від нещасних випадків в Україні. 

5. Страхування дітей від нещасних випадків. 

6. Страхування від нещасних випадків вкладників банку. 

Рекомендована література: 12;18; 22; 28. 

Тема 6. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 

1. Страхування на випадок хвороби. 

2. Безперервне страхування здоров'я. 

3. Проблеми впровадження медичного страхування в Україні. 

4. Сімейний лікар та його місце в системі медичного страхування. 

5. Концептуальні підходи до впровадження обов'язкового медичного страхування 

в Україні. 

Рекомендована література: 3;5; 12; 27. 

 

Тема 7. СТРАХУВАННЯ МАЙНА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

1. Страхування підприємств від перевезення у виробництві внаслідок знищення 

або пошкодження застрахованого майна. 

2. Страхування відповідальності товаровиробника за якість продукції. 

3. Причини недостатнього розвитку страхування підприємницьких ризиків в 

Україні. 

4. Страхування відповідальності підприємств за забруднення довкілля в  

Україні. 

Рекомендована література: 4;9; 13; 17. 

Тема 8. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ 

1. Порівняльна характеристика форм страхування урожаю сільськогосподарських 

культур та багаторічних насаджень. 

2. Проблеми і перспективи сільськогосподарського страхування в Україні. 

3. Досвід сільськогосподарського страхування в зарубіжних країнах та 

можливості його використання в Україні. 

4. Страхування багаторічних насаджень. 

5. Особливості страхування племінних тварин. 

Рекомендована література:8;9; 13-15; 17-19. 

Тема 9. СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ І ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 

1. Страхування банківських ризиків. 

2. Особливості страхування банківських кредитів. 

3. Необхідність, значення та економічний зміст страхування кредитів. 

4. Страхування банківських гарантій. 

5. Проблеми страхування фінансових ризиків в Україні. 

Рекомендована література:4-6;10; 13-15; 17-22. 



Тема 10. СТРАХУВАННЯ МАЙНА І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГРОМАДЯН 

1. Страхування майна від аварій систем постачання. 

2. Страхування майна від протиправних дій третіх осіб. 

3. Іноземний досвід страхування майна громадян. 

4. Стан розвитку страхування майна громадян в Україні. 

Рекомендована література:9;10; 18; 31-35. 

 

Тема 11.  АВТОТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ 

1. Ринок автотранспортного страхування в Україні. 

2. Страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом. 

3. Оцінка сучасного стану і перспектив розвитку страхування автотранспортних 

засобів в Україні. 

4. Порядок і умови страхування залізничного транспорту. 

5. Особливості страхування цивільної відповідальності за системою «Зелена 

картка». 

Рекомендована література:4;10; 28; 47-52. 

 

Тема 12. МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ 

1. Морське страхове бюро України, його завдання та функції. 

2. Стан і розвиток морського страхування в Україні 

3. Причини, що обумовлюють необхідність морського страхування в Україні. 

4. Проблеми страхового захисту життя і здоров'я пасажирів на внутрішньому 

морському транспорті в Україні. 

5. Організаційні перешкоди розвитку морського страхування в Україні. 

Рекомендована література:12; 28; 13-18; 41-46. 

Тема 13. АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 

1. Страхування відповідальності власників повітряних суден. Умови страхування. 

2. Обов'язкове авіаційне страхування. Види, сучасний стан. 

3. Міжнародне регламентування авіаційних перевезень. 

4. Специфіка страхування космічних ризиків. 

5. Стан і перспективи розвитку авіаційного страхування в Україні.  
Рекомендована література:10; 25; 31-34; 41-43. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 
1. Сутність та властивості страхової послуги як товару страхового ринку. 

2. Класифікація страхових послуг. 

3. Умови видачі ліцензії на страхову діяльність. 

4. Причини анулювання ліцензії  на страхову діяльність.  

5. Сутність страхового маркетингу. Етапи розвитку страхового маркетингу 

за кордоном і в Україні. 



6. Функції страхового маркетингу.  

7.  Особливості реалізації страхової послуги. 

8. Поняття та зміст договорів страхування. 

9. Права та обов‘язки суб‘єктів страхового зобов‘язання. 

10. Порядок укладання договору страхування та набуття ним чинності. 

11. Умови здійснення страхової виплати та правові підстави для відмови у 

нній. 

12. Вирішення суперечок між суб‘єктами страхових правовідносин та умови 

припинення дії договору страхування. 

13. Сутність страхування життя.  

14. Таблиця смертності та мета її використання у сфері страхування життя. 

15. Умови змішаного страхування життя.  

16. Умови страхування дітей,  весільного та довічного страхування. 

17. Добровільне пенсійне страхування.  

18. Характеристика страхування від нещасних випадків. 

19. Умови обов‘язкового особистого страхування від нещасних випадків на 

транспорті. 

20. Добровільне індивідуальне та колективне страхування від нещасних 

випадків. 

21. Сутність медичного страхування. Характеристика основних систем 

фінансування сфери охорони здоров‘я. 

22. Форми медичного страхування. 

23. Характеристика принципів і правил добровільного медичного 

страхування.  

24. Асистанс та його роль у медичному страхування осіб, що від‘їжджають за 

кордон. 

25. 
Економічна сутність та основні умови  страхування підприємствами 

ризику втрати майна. 

26. 
Підходи до визначення страхової оцінки  майна підприємства та 

встановлення страхової суми. 

27. 
Ціноутворення на ризики майнового походження.  

28. 
Порядок укладання підприємством договору страхування ризику втрати  

майна  та припинення його дії. 

29. 
Добровільне страхування відповідальності суб'єкта підприємницької 

діяльності перед третіми особами за заподіяну їм шкоду внаслідок 



реалізації продукції.  

30. Страхування професійної відповідальності. 

31. Обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і 

багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими 

підприємствами , врожаю зернових культур та цукрових буряків 

сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності 

32. Обов'язкове страхування сільськогосподарських   тварин 

33. Умови добровільного страхування майна сільськогосподарських 

підприємств 

34. Добровільне страхування сільськогосподарських тварин, що належать 

аграрним підприємствам та фізичним особам. 

35. Сутність та види страхування технічних ризиків. 

36. Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків. 

37. Страхування монтажних ризиків. 

38. Страхування машин від поломки. 

39. Страхування електронного обладнання. 

40. Економічна природа кредиту, сутність та види страхування кредитних 

ризиків. 

41. Класифікація кредитного страхування.  

42. Страхування фінансових кредитів. 

43. Умови страхування товарних та споживчих кредитів. кредитів. 

44. Страхування кредитів, виданих під заставу. 

45. Страховий захист фінансових ризиків. 

46. Сутність автотранспортного страхування і страхування автотранспортних 

засобів.  

47. Урегулювання питань щодо завданих збитків у страхуванні авто каско.  

48. Обґрунтування потреби в страхуванні цивільно-правової відповідальності 

власників автотранспорту.  

49. Сучасні умови обов‘язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників автотранспортних засобів.  

50. Сутність морського страхування.  

51. Умови страхування каско суден.  

52. Страхування вантажів. 

53. Страхування відповідальності   судновласника. 

54. Сутність, форми і особливості авіаційного страхування.  

55. Правове забезпечення авіаційного страхування 



56. Обов‘язкове авіаційне страхування цивільної авіації.  

57. Добровільне авіаційне страхування. 

58.. Страхування   нерухомого і домашнього майна фізичних осіб. 

59. Обов‘язкове страхування відповідальності власників собак. 

60. Обов‘язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, 

що мають у власності зброю. 

61. Форми й види сільськогосподарського страхування. 

62. Продуктові пропозиції страхового захисту у сільському господарстві.  



5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 
 

ОСНОВНІ ФОРМУЛИ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВИКОРИСТОВУВАТИ У 

РОЗВ'ЯЗАННІ ЗАДАЧ  

(ПРИКЛАДИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ) 

 

1. НА ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВОГО ТАРИФУ. 

СТРАХОВИЙ ТАРИФ – це ставка внеску з одиниці страхової суми. За 

економічним змістом – це ціна страхового ризику. Синонімами страхового 

тарифу є терміни брутто – ставка і брутто – тариф.  

СТРАХОВА СУМА – грошова сума, в межах якої страховик відповідно 

до умов страхування зобов'язаний провести виплату з настанням страхового 

випадку, а також сума, що виплачується за особистим страхуванням. 

Структура брутто – ставки показана на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура брутто – ставки 

Собівартість страхової послуги – це нетто – ставка + витрати на 

ведення справи.  

Витрати на ведення справи охоплюють організаційні, аквізиційні, 

інкасаційні, ліквідаційні і управлінські витрати.  

Страхові тарифи встановлюються у відсотках від страхової суми або в 

твердих ставках з одиниці страхової суми ( зі 100 грн.).  

Для розрахунку страхового тарифу використовують ряд методів: 

1. На основі теорії ймовірності, математичної статистики та стійких 

часових рядів (найбільш поширений). 

2. Метод, що заснований на експертних оцінках. 

3. За аналогією до інших об‘єктів. 

Нетто – ставка Навантаження 

Тариф 

основний 

Ризикова 

надбавка 

Витрати на 

ведення справи 

 

Прибуток 

 

БРУТТО – ТАРИФ 
 



Розрахунок страхового тарифу за першим методом складається із 

декількох етапів: 

1. Визначення тарифу основного (Т0):  Т0= Р ∙ К∙100,  

 
де, Р – ймовірність страхової події. Розраховується як співвідношення кількості 

страхових виплат (Кв), здійснених за тарифний період і кількості укладених 

договорів страхування (Кд); 

К – коефіцієнт ймовірності збитку. Розраховується як співвідношення 

середньої страхової виплати (Св) на один пошкоджений (знищений )об‘єкт і 

середньої страхової суми (Сс) на один застрахований об‘єкт: 

100 – одиниця страхової суми (100 грн). 

                               Т0 = ;                                                    

Добуток величин, наведених у числівнику відображає загальну суму 

страхових виплат (СВ), що ймовірно можуть бути здійснені за рік. У 

знаменнику наведені величині дадуть добуток загальної страхової суми всіх 

застрахованих об‘єктів (СС).  

                       Т0 =                                                                          

Результатом ділення ймовірних страхових виплат на страхову суму всіх 

застрахованих об‘єктів є показник збитковості страхової суми (Зсс). Він 

свідчить про те, скільки копійок страхової виплати припадає на 1 гривню 

страхової суми і є мінімальним внеском страхувальника, що йде на покриття 

ризику.  

                     Т0= Зсс∙100.                                                                          

 

1. Визначення ризикової надбавки (Рн): 

                      Рн = Т0 ∙ α (у)∙ , 

 
де, Т0 – основна ставка страхового тарифу, %; 

α (ту) – коефіцієнт гарантії безпеки страхового фонду (визначається за 

математичними таблицями); 

Р – ймовірність страхової події; 

Кд – кількість укладених договорів страхування; 

Rк  - показник розсіювання страхових виплат від середнього рівня, грн; 

Св – середній рівень страхових виплат, грн. 

 

За умови, що показник розсіювання страхових виплат відсутній ризикову 

надбавку рекомендовано визначати у такий спосіб: 



Рн = 1,2 ∙ Т0 ∙ α (у) ∙                                                      

 4. Визначення нетто – ставки (Нс) 

Нс= Т0 + Рн 

 

Визначити тарифну нетто-ставку за договором страхування від втрат 

прибутку на підставі таких даних: кількість зупинок виробництва 

підприємства – страхувальника  – 6 разів; час спостережень за даним 

підприємством 10 років або 3650 днів; загальний час зупинок 4 місяці або 120 

днів; ціна одиниці продукції – 12000 грн.; випуск продукції в день – 115 шт. 

Додатково пояснити, який ризик покриває підприємство страховим захистом.  

 

4. Визначення витрат на ведення справи. Відсоток витрат здебільшого 

відповідає емпіричній величині, що склалася за попередні періоди.  

 

5. Обчислення брутто – ставки (Бс): 

                           Бс=                                                    

 

2. НА ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖУ. 

СТРАХОВА ПРЕМІЯ (страховий платіж, страховий внесок) – плата за 

страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з 

договором страхування. Обчислюється як добуток страхової суми (СС) на 

страховий тариф (СТ):  

СП= СС х СТ. 

 

3. НА ВИЗНАЧЕННЯ ФРАНШИЗИ. 

ФРАНШИЗА – умова страхового договору, яка передбачає звільнення 

страховика від відшкодування збитків, що не перевищують певної суми. 

Розрізняють умовну і безумовну франшизи. За умовної франшизи збитки в її 

межах не відшкодовуються. Якщо величина збитку перевищує умовну 

франшизу,  то такий збиток відшкодовується повністю, але не більше 

страхової суми. За безумовної франшизи збиток буде відшкодовуватись лише 

після зменшення на величину франшизи, але в межах страхової суми.  

Якщо при страховій сумі  20000 грн. франшиза  складає 10 % (2000 грн.), 

а  збитки – 15000 грн., то за умовної франшизи збиток відшкодовується 

повністю, оскільки перевищує величину франшизи і знаходиться в межах 

страхової суми.  

За безумовної франшизи відшкодування визначається як різниця між 

збитками і франшизою: 15000-2000=13000 грн.  

 



4. НА ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ЗА 

СИСТЕМОЮ ПРОПОРЦІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. 

Система пропорційної відповідальності передбачає, що страхове  

відшкодування буде становити та пропорцію до суми заподіяних збитків як 

страхова сума до страхової оцінки  

СВ : З = СС : СО; СВ = (З х СС) : СО,  

 
де, СВ – страхове відшкодування, грн; 

З – збиток, грн; 

СС – страхова сума, грн. 

 

При страховій сумі  10000 грн., страховій оцінці майна 20000 грн. і 

збитках 5000 грн. пропорція матиме наступний вигляд: СВ : 5000 = 10000 : 

20000, СВ = (5000 х 10000) : 20000 = 2500 грн.  

 

5. НА ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ЗА 

СИСТЕМОЮ ПЕРШОГО РИЗИКУ 

За системою першого ризику збитки будуть відшкодовуватись повністю, 

але не більше страхової суми. Відшкодування в межах страхової суми 

називається першим ризиком. Якщо збитки перевищують страхову суму, то 

утворюється недовідшкодована різниця, що називається 2 ризиком  

(франшизою, власним утриманням страхувальника). 

При страховій сумі 15000 грн. і збитках 18000 грн. за системою першого 

ризику відшкодування складатиме 15000 грн. (1 ризик). Другим ризиком є 

різниця між збитками і страховим відшкодуванням – 3000 грн. 

 

 

Приклад №1. Розрахувати розмір страхової суми, страхового платежу та 

розміру страхового відшкодування за заподіяну шкоду майну господарюючого 

суб‘єкта за системою першого ризику згідно з такими даними: 

Таблиця  

Назва показника Варіанти 

I II III 
Обсяг відповідальності страховика, %  90 85 70 

Фактична вартість майна, тис. грн 1200,0 5800,0 7500,0 

Тарифна ставка, % 1,25 2,0 1,75 

Знижка до тарифу, % - - 15,0 

Розмір фактичних збитків, тис. грн. 800,0 1000,0 2350,0 

 

Визначити:  

ПРИКЛАДИ РОЗВЯЗАННЯ ЗАДАЧ  



- розмір страхової суми, страхового платежу та розміру страхового 

відшкодування. 

 

Розвязок: 

1-й варіант 

1. Страхова сума (СС) = 1200 * 90% = 1080 

2. Страховий платіж (СП) = СС (страхова сума) х СТ (страховий 

тариф) = 1080 * 1,25 % = 13,5 

3. Розмір страхового відшкодування (СВ) = 800 

 

2-й варіант  

1. Страхова сума (СС) = 5800 * 85 % = 4930 

2. Страховий платіж (СП) = СС (страхова сума) * СТ (страховий 

тариф) = 4930 * 2,0 % = 98,6  

3. Розмір страхового відшкодування (СВ) = 1000 

 

3-й варіант  

1. Страхова сума (СС) = 7500 * 70 % = 5250 

2. Страховий платіж (СП) = СС (страхова сума) * СТ (страховий 

тариф) = 5250 * 1,75 (знижка до тарифу 15 %) = 5250 * 1,49 = 78,2 

3. Розмір страхового відшкодування = 2350 

 

 

6. НА ВИЗНАЧЕННЯ ДОДАТКОВОЇ СТРАХОВОЇ ПРЕМІЇ ЗА 

УМОВИ ОФОРМЛЕННЯ АДЕНДУМУ З ПРИЧИНИ ЗБІЛЬШЕННЯ 

СТРАХОВОЇ СУМИ 

ДП = (СП2 – СП1) х Т / 12, 
де, ДП – додаткова страхова премія, 

СП1 – премія, що визначена за меншою страховою сумою; 

СП2 – премія, що визначена за більшою страховою сумою; 

Т – кількість місяців, що залишилась до закінчення терміну страхування 

від моменту збільшення страхової суми.  

 

7. НА ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТИНИ СТРАХОВОЇ ПРЕМІЇ, ЩО 

ПІДЛЯГАЄ ПОВЕРНЕННЮ СТРАХУВАЛЬНИКОВІ У РАЗІ 

ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. 

 

СП = СП1 – СП1 х К1, 

 
де, СП – премія, що підлягає поверненню у випадку дострокового розірвання 

договору страхування ; 

СП1 – сплачена страхова премія; 

К1 – коефіцієнт, що  враховує пропорційність терміну страхування та частку 

витрат на ведення справи.  

 



8.  НА ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТИНИ СТРАХОВОЇ ПРЕМІЇ, ЩО  

ПІДЛЯГАЄ ПОВЕРНЕННЮ СТРАХУВАЛЬНИКОВІ У РАЗІ ЗМЕНШЕННЯ 

СТРАХОВОЇ СУМИ. 

 

ЧП = СП1 х К2  - СП2 х К1, 

 
де, ЧП – частка страхової премії, що підлягає поверненню страхувальникові  у 

випадку зменшення страхової суми; 

СП1 – страхова премія, що обчислена за більшою (початковою) страховою 

сумою ; 

СП2 – страхова премія, що обчислена за меншою ( переглянутою) страховою 

сумою; 

К1 та К 2 – відповідні коефіцієнти, що враховують пропорційність терміну 

страхування та витрати на ведення справи залежно від моменту зменшення 

страхової суми.  

 

 
 

Приклад № 1. 

Страхувальник під час укладення договору страхування сплатив 120 грн 

страхової премії. Розрахувати суму додаткової страхової премії у разі 

збільшення страхової суми, якщо за цією сумою нараховано премії 140 грн, а 

також суму страхової премії, що підлягає поверненню у разу зменшення 

страхової суми, якщо за зменшеною страховою сумою нараховано 100 грн 

страхового внеску . В розрахунках кількість повних місяців, що пройшли від 

моменту кладення договору до моменту збільшення страхової суми становить 

5 місяців, значення коефіцієнтів К1 та К2  дорівнює 0,65. 

 

Визначити:  

- суму додаткової страхової премії у разі збільшення страхової суми; 

- суму страхової премії, що підлягає поверненню у разу зменшення 

страхової суми. 

 

Розвязок: 

1. Визначення додаткової страхової премії за умови збільшення страхової 

суми 

ДП = (СП2 – СП1) х Т / 12, 
де, ДП – додаткова страхова премія, 

СП1 – премія, що визначена за меншою страховою сумою; 

СП2 – премія, що визначена за більшою страховою сумою; 

Т – кількість місяців, що залишилась до закінчення терміну 

страхування від моменту збільшення страхової суми.  

 

Додаткова страхова премія ДП = (140 – 120) * 5 / 12 = 8,33 

ПРИКЛАДИ РОЗВЯЗАННЯ ЗАДАЧ  



2. Визначення частини страхової премії, що підлягає поверненню 

страхувальникові у разі зменшення страхової суми 

 

ЧП = СП1 х К2  - СП2 х К1, 

 
де, ЧП – частка страхової премії, що підлягає поверненню страхувальникові  у 

випадку зменшення страхової суми; 

СП1 – страхова премія, що обчислена за більшою (початковою) страховою 

сумою ; 

СП2 – страхова премія, що обчислена за меншою ( переглянутою) страховою 

сумою; 

К1 та К 2 – відповідні коефіцієнти, що враховують пропорційність терміну 

страхування та витрати на ведення справи залежно від моменту зменшення 

страхової суми.  

 

ЧП = 120 * 0,65 – 100 * 0,65 = 13. 
 

9. НА ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВОЇ ОЦІНКИ, СТРАХОВОЇ СУМИ, 

ЗБИТКУ І СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО 

СТРАХУВАННЯ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУ  І 

БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ І ВРОЖАЮ 

ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УСІХ ІНШИХ 

ФОРМ ВЛАСНОСТІ. 

 

СОв = ЗП х Вср х Ц, 

 
 де,  СОв  – страхова оцінка врожаю, грн; 

ЗП  - загальна площа посіву, га; 

Вср - врожайність з одного гектара, ц/га; 

 Ц -  ціна 1 центнера врожаю, грн. 

 

СС = СОв х 0,7, 

 
де, СС – страхова сума врожаю, грн; 

СОв  – страхова оцінка врожаю, грн; 

0,7 – коефіцієнт страхового покриття.  

 

СВ = З х 0,7, 
 

де, СВ – страхове відшкодування, грн.; 

З – збиток, грн.; 

0,7  - коефіцієнт страхового покриття.  

 

 



СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ 
 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО – найдавніша і традиційно одна з 

найважливіших і водночас найбільш ризикованих галузей економіки, яка 

постійно перебуває під впливом стихійних сил природи. Одним із важливих 

елементів гарантування економічної безпеки й стабілізації фінансового стану 

сільськогосподарських товаровиробників повинно стати страхування. 

Економічний механізм страхування сільськогосподарського виробництва 

полягає у створенні і використанні страхового фонду з метою відшкодування 

непередбачених збитків, заподіяних сільськогосподарським підприємствам 

стихійними лихами, іншими несприятливими подіями, що порушують 

нормальний процес відтворення. 

Страхування сільськогосподарських підприємств характеризується 

комплексністю. Об'єкти страхування майна сільськогосподарських 

підприємств поділяють на такі основні групи: 

♦ урожай сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень 

плодоносного віку, крім урожаю природних сінокосів та пасовищ, культур, 

посіяних на зелене добриво, культур, які господарство висівало протягом 3-5 

років, але жодного разу не отримувало врожаю; 

♦ дерева і 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 з балансу; 

♦ сільськогосподарські тварини, птиця, кролі, хутрові звірі, бджолосім'ї, крім 

господарств, де щодо тварин установлено карантин або інші обмеження у 

зв'язку з інфекційними захворюваннями; 

♦ будівлі, споруди, сільськогосподарська техніка, об'єкти незавершеного 

будівництва, передавальні пристрої, силові, робочі та інші машини, транспортні 

засоби, сировина, матеріали, продукція. Риболовецькі господарства можуть 

страхувати також судна та засоби лову. 

Страхування сільськогосподарських підприємств можуть здійснювати 

лише ті страховики, які мають достатні страхові резерви, розгалужену мережу 

філій та представництв, фахівців у даній галузі. 

Для різноманітних об'єктів страхування характерні різні ризики, які 

враховуються страховими компаніями при розробці конкретних умов і правил 

страхування. Найбільш ризикованим є вирощування врожаю 

сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень. 

Рослинництво найбільше з усіх галузей сільськогосподарського 

виробництва піддається впливу несприятливих природнокліматичних умов, які 

прийнято поділяти на дві групи: 

♦ постійні, тобто звичайні для даної місцевості фактори – короткий 

вегетаційний період, середньорічні коливання температури повітря, низька 

якість ґрунту та ін.; 

♦ незвичайні, випадкові відхилення від нормальних умов розвитку 

рослин: ранні заморозки, град, посуха, повінь, довготривала відсутність опадів. 



Дія першої групи факторів нейтралізується за допомогою фінансування 

необхідних витрат на вирощування швидкозріючих сортів зернових та інших 

культур, здійснення витрат на покращання якості ґрунтів, впливу на ціну через 

механізм надбавок та інших методів. Щодо другої групи, то тут неабияку роль 

відіграє система грошових фондів, яка створюється безпосередньо страховими 

компаніями. Тому для реалізації завдання щодо поширення страхового захисту 

сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності було прийнято 

ряд законодавчих актів, які передбачають здійснення такого виду страхування в 

обов'язковій формі. 

Принциповою особливістю страхування сільськогосподарських тварин 

є відшкодування збитків лише у випадку загибелі тварини. Як відомо, при 

страхуванні іншого майна можливе відшкодування збитків, що настали 

внаслідок часткового пошкодження майна. 

Як правило страхування проводиться не у повній вартості тварин, що 

примушує власника бути більше зацікавленим у збереженні поголів'я. 

Диференціацію ставок страхових платежів при страхуванні тварин слід 

пов'язувати не з територіальною належністю того чи іншого сільгоспвиробника 

(як при страхуванні посівів), а з рівнем його господарювання, зокрема з 

додержанням технологічних вимог утримання й відгодівлі тварин, з 

ефективністю проведення ветеринарно-профілактичних та інших заходів. 

Найпростішою формою такого обліку є зіставлення конкретної ставки 

страхового платежу з показниками фактичного падежу тварин за попередній 

період. 

На основі різниці у величині страхової відповідальності всю сукупність 

застрахованих тварин поділяють на три групи: 

♦ продуктивна худоба; 

♦ молодняк; 

♦ племінні і високоцінні тварини. 
 

 

 
 

Приклад № 1. 
Колективне господарство «Мрія» застрахувало урожай озимої пшениці 

на площі 300 га. Середньорічна урожайність озимої пшениці за останні 5 років 

становила 32 ц/га. Погоджена зі страховиком ціна 1 ц основної продукції – 58 

грн. Страховий тариф становить 10 %. З огляду на специфіку природних умов 

і склад ризиків у господарстві страховик має право застосувати знижувальний 

коефіцієнт до базової ставки – 0,25 %. Фактична урожайність склала – 27 ц/га. 

 

Визначити:  

- величину страхових платежів, які повинно сплатити колективне 

господарство «Мрія»; 

ПРИКЛАДИ РОЗВЯЗАННЯ ЗАДАЧ  



- розмір збитку та суму страхового відшкодування. 

 

Розв’язок : 

1. Страхова оцінка урожаю = 32 * 58 * 300 = 556 800 грн 

2. Страхова сума = 70 % * 556 800 = 389 760 грн 

3. Страхові платежі = 389 760 * (10 % – 0,25 %) = 389 760 * 9,75 % = 38 

001,6 грн 

4. Збиток = (32 – 27) * 300 * 58 = 87 000 грн 

5. Страхове відшкодування = 70 % збитку = 70 % * 87 000 = 60 900 

грн 

 

СТРАХОВА СУМА – грошова сума, в межах якої страховик відповідно 

до умов страхування зобов'язаний провести виплату з настанням страхового 

випадку, а також сума, що виплачується за особистим страхуванням. 

СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ (страховий внесок, страхова премія) – плата за 

страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з 

договором страхування. 

 СТРАХОВЕ  ВІДШКОДУВА ННЯ – грошова сума, що виплачується 

страховиком за умовами майнового страхування і страхування 

відповідальності з настанням страхового випадку. С.в. не може перевищувати 

розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник. Непрямі збитки 

вважаються застрахованими, якщо це передбачено договором страхування. У 

разі, коли страхова сума становить певну частку вартості застрахованого 

об'єкта, С.в. виплачується у такій же частці від визначених по страховій події 

збитків, якщо інше не передбачено умовами страхування. 

 

 Приклад № 2. 
Протягом останніх 5-ти років фермерське господарство страхувало 

урожай цукрових буряків на площі 20 га. Страхових випадків не було. Середня 

урожайність 360 ц/га. Страхувальник виявив намір укласти страхову угоду на 

наступний рік на таку саму площу цукрових буряків. Ціна 1 ц продукції 

погоджена зі страховиком становить 8 грн. Базова тарифна ставка – 9,2 %, 

крім того встановлено підвищувальний коефіцієнт у розмірі – 0,25 %. 

Визначити:  

- страхову вартість цукрових буряків; 

- страхову суму; 

- страховий платіж. 

 

Розв’язок : 

2. Страхова вартість = 360 * 20 * 8 = 57 600 грн 

3. Страхова сума = 57 600 * 70 % = 40 320 грн 

4. Страховий платіж = 40 320 * * 9,45 % = 3 810 грн 

 



СТРАХОВА ВАРТІСТЬ – це оціночна або фактична вартість об'єкту 

страхування в місці його перебування в момент укладення договору 

страхування. Вона вказується в страховому полісі або в договорі. Як правило, 

страхова сума визначається страхувальником на підставі платіжних 

документів, представлених страховиком. Для визначення страхової вартості 

можуть використовуватися інформаційні довідники або звіти незалежних 

оцінювачів. 

 Страхова вартість – це грошова оцінка об'єкта страхування, що 

застосовується при страхуванні майна або підприємницького ризику. Для 

майна страховою вартістю вважається його дійсна вартість у момент 

укладення договору страхування, для підприємницького ризику - збитки від 

підприємницької діяльності, які б міг понести страхувальник при настанні 

страхового випадку.  

 Страхова вартість виражає ціну предмета страхування, має велике 

значення при страхуванні майна і підприємницького ризику і застосовується в 

різних ситуаціях. Вона є орієнтиром при вирішенні сторонами питання про 

величину страхової суми. Якщо настане страховий випадок, то стосовно до 

страхової вартості буде визначатися розмір збитку, а отже, і розмір страхового 

відшкодування.  

 Страхова вартість у різних країнах визначається по-різному і залежить 

від чинного законодавства і сформованої практики. Наприклад, при 

страхуванні вантажів в англійській практиці як страхової вартості приймається 

ціна, за якою страхують майно обійшлося покупцеві на момент навантаження 

плюс витрати на його навантаження та страхуванню. У США страхова 

вартість визначається за ринковою ціною товару, що діє на момент початку 

рейсу. Відповідно до французького законодавства страхова вартість товару 

розраховується як його продажна ціна в місці і в момент навантаження з 

урахуванням витрат на транспортування до місця призначення і деякою 

величиною прибутку.  

 При страхуванні нерухомості страхова вартість об'єкта страхування 

(квартири, дачі, житлового будинку, гаража і т.д.) приймається рівної ринкової 

вартості приміщення аналогічного застрахованому та порівнювати з ним. 

Наприклад, при визначенні страхової вартості квартири розраховують ринкову 

ціну квартир, що знаходяться в цьому ж районі, однакової площі з одним і тим 

же кількістю кімнат, на аналогічному поверсі. 

 

Приклад № 3. 
Протягом останніх 5-ти років фермерське господарство страхувало 

урожай цукрових буряків на площі 20 га. Страхових випадків не було. Середня 

урожайність 360 ц/га. Страхувальник виявив намір укласти страхову угоду на 

наступний рік на таку саму площу цукрових буряків. Ціна 1 ц продукції, 

погоджена зі страховиком становить 8 грн. Базова тарифна ставка – 9,2 %, 

крім того встановлено підвищувальний коефіцієнт у розмірі – 0,25 % Через 

повінь у господарстві фактично зібрано 4 248 ц цукрових буряків. 

Визначити:  



- суму страхових платежів; 

- суму збитків та страхового відшкодування. 

 

Розв’язок : 

1. Страхова оцінка урожаю = 20 * 360 * 8 = 57 600 грн. 

2. Страхова сума = 57 600 * 70 % = 40 320 грн. 

3. Страховий платіж = 40 320 * 9,45 % = 3 840 грн. 

4. Збиток = (360 * 20 – 4 248) * 8 = (7 200 – 4 248) * 8 = 23 616 грн. 

5. Страхове відшкодування = 23 616 * 70 % = 16 531,2 грн. 

 

Приклад № 4. 
 Колективне господарство «Прогрес» застрахувало врожай озимої 

пшениці на площі 200 га від граду, зливи та повені. Страхові тарифи по 

вищевказаних ризиках для цього регіону такі: град – 1,8 %, злива – 1,6 %, 

повінь – 1,5 %.  

Середньорічна врожайність озимої пшениці за останні 5 років становить 30 

ц/га. Погоджена зі страховиком ціна центнера основної продукції – 60 грн. 

 В результаті сильного граду і зливи озима пшениця в господарстві на 

площі 110 га була пошкоджена. На пошкодженій площі господарство підсіяло 

ярові культури з метою використати продукцію на зелений корм. У поточному 

році отримано урожай озимої пшениці 2 880 ц, зелених кормів – 9 000 ц. 

Вартість одного центнера зелених кормів – 3 грн. При розгляді справи про 

відшкодування збитків виявлено, що фактична площа посівів озимої пшениці 

до страхового випадку становила 220 га. 

 

Визначити:  

- суму нарахованих страхових платежів; 

- розмір збитку та страхового відшкодування. 

Розв’язок : 

1. Платежі = Страхова сума * тариф 

 

 

Платежі= 

1234809,4*2520
%100

%9,4*7,0*360000

%100

%)5,1%6,1%8,1(7,0*)200*60*30(




 

2.Збиток= 

  160200200*)
200

27000172800
1800(200*

200

)3*900060*2880
60*30* 





 SÂôÂ

 

3. Страхове відшкодування (СВ)= сумі збитку (З) * страхове покриття (СП) 

СВ = З * СП 

Відшкодування = 160200 * 0,7 = 112140 
 



 

10. НА ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТКИ СТРАХОВИКА У ПОКРИТТІ 

ЗБИТКІВ ЗА УМОВИ ПОДВІЙНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНОВОГО 

ОБ’ЄКТА (РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ КОНТРИБУЦІЇ).  

Найпростіший метод розподілу відповідальності між страховиками 

ґрунтується на пропорційному підході. Сутність його полягає у наступному. 

Нехай у трьох страховиків застрахований один і той самий автомобіль на суми 

відповідно 16500, 18000 і 20200грн. Загальна страхова сума становить 54700 

грн. Частка першого страховика дорівнює 30,2 (16500 : 54700) , другого - 32,9 

(18000 : 54700) і третього - 36,9 % (20200 : 54700). Якщо доведеться покривати 

збитки у зв'язку з викраденням автомобіля, що мав реальну вартість 20200 грн, 

суми, призначені для відшкодування, будуть розподілені в таких самих 

пропорціях. Отже, перший страховик сплатить 6100, другий - 6645, а третій - 

7455 грн. 

 

11. НА ВИЗНАЧЕННЯ ДІЙСНОЇ ВАРТОСТІ ЗАСТРАХОВАНОГО 

АВТОМОБІЛЯ, ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ДОРОЖНЬО – ТРАНСПОРТНОЮ 

ПРИГОДОЮ І ВІДШКОДУВАННЯ ЗА СИСТЕМОЮ ДІЙСНОЇ ВАРТОСТІ.  

 

ДВа = ПВ х Кп, 
де, ДВа – дійсна вартість автомобіля, грн; 

ПВ – первісна вартість автомобіля, грн; 

Кп – коефіцієнт придатності. 

 

З = ДВа - Дп + В, 
де ДВа – дійсна вартість автомобіля на день події, грн.; 

Дп – придатні для подальшого використання деталі з урахуванням ступеня їх 

знецінення, грн.; 

В – необхідні витрати на приведення деталей до придатного стану, грн. 

 

Якщо автомобіль страхується у повній вартості (страхова сума і страхова 

оцінка рівні), то страхове відшкодування виплачується у повному обсязі за 

вирахуванням безумовної франшизи за умови, що вона встановлена у 

договорі.  

 

12. НА РОЗРАХУНОК СТРАХОВОЇ СУМИ, СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖУ, 

ЗБИТКУ ТА СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ 

АВАРІЄЮ У МОРСЬКОМУ СТРАХУВАННІ.  

Страхова сума для кожного власника вантажу визначатиметься в розмірі 

реальної вартості його вантажу. Страховий тариф  установлюється за кожним 

видом вантажу, з урахуванням усіх притаманних їм імовірнісних 

характеристик  Страхові премії визначаються як добуток страхової суми на 

страховий тариф. 

Якщо судно сідає на мілину, і єдина можливість зрушити його з місця - 

викинути частину вантажу за борт, що відповідає умовам загальної аварії. У 



цьому випадку визначається найважчий вантаж, що його буде викинуто за 

борт, а його вартість буде пропорційно розкладена на всіх учасників: 

власників вантажів, судновласника та фрахтовика (залежно від умов фрахту). 

Частка кожного з власників вантажу в розмірі страхового відшкодування 

визначатиметься відношенням добутку розміру збитку, спричиненого 

викиданням за борт найважчого вантажу, і вартості застрахованого вантажу 

власника, частка якого визначається до контрибуційного капіталу (загальна 

сума вартості по судну, вантажах та фрахту). 

 

13. НА СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 

 

Законодавство визначає обов'язкові види особистого страхування від 

нещасних випадків. До особливої категорії обов'язкового страхування 

відносять обов'язкове страхування від нещасних випадків на транспорті. 

Застрахованими вважаються: 

 • пасажири залізничного, морського і водного, автомобільного та 

електротранспорту; 

 • водії усіх підприємств, організацій і закладів, незалежно від форм 

власності та виду діяльності, машиністи, провідники поїздів (у тому числі 

приміських і метрополітену), члени команди судна, працівники бригад 

медичної допомоги. 

 Страхування не поширюється на пасажирів: 

 • залізничного, морського і водного транспорту на екскурсійних і 

прогулянкових маршрутах; 

 • внутрішнього водного транспорту внутрішньоміського сполучення і 

переправ; 

 • автомобільного і електротранспорту на міських маршрутах. 

 Обов'язковість страхування пасажирів полягає в тому, що сам факт 

придбання пасажиром квитка породжує страхові зобов'язання, оскільки при 

купівлі квитка страховий платіж включається до ціни квитка. Пасажири, які 

мають право на безоплатний проїзд згідно з чинним законодавством, 

підлягають обов'язковому страхуванню без сплати страхового платежу. Так, 

без сплати страхового платежу страхують осіб, які користуються безоплатним 

службовим проїзним квитком, діти віком до п'яти років та ін. 

 Пасажир вважається застрахованим з моменту оголошення посадки на 

морське чи річкове судно, поїзд, автобус або інший транспортний засіб і до 

моменту закінчення поїздки, а води — тільки на період обслуговування 

поїздки. 

 Страховими випадками вважаються: 

 • загибель чи смерть застрахованого внаслідок нещасного випадку на 

транспорті; 

 • отримання травми в результаті нещасного випадку на транспорті за 

умови встановлення потерпілому інвалідності; 

 • тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на 

транспорті. 



Транспортна організація виступає страховим агентом, перераховує 

одержані страхові платежі від пасажирів страховикам, які одержали ліцензію 

на здійснення обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на 

транспорті. Відносини між транспортною організацією та страховою 

компанією щодо страхування пасажирів і водіїв визначаються укладеними між 

ними агентською угодою та договорами страхування. Таким чином, виходячи 

з викладеного, випливає, що лише транспортна організація, яка безпосередньо 

здійснює перевезення пасажирів (перевізник), може виконувати функції 

страхового агента та укладати договори зі страховими компаніями на 

страхування пасажирів. 

Кожному застрахованому транспортна організація видає страховий поліс. 

Він може видаватися на окремому бланку або міститися на зворотному боці 

квитка. У страховому полісі зазначаються: 

- вид обов'язкового страхування; 

- адреса, телефон і назва страховика; 

- розміри страхового платежу та страхової суми. 

 На залізничному, морському, водному, автомобільному та 

електротранспорті пасажир вважається застрахованим на 500 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 Про кожний нещасний випадок, який мав місце на транспорті, 

транспортна організація повинна скласти акт і видати потерпілому довідку із 

зазначенням страхової компанії (її місцезнаходження, дати укладення 

договору страхування). 

 У разі загибелі чи смерті пасажира в результаті нещасного випадку на 

транспорті його спадкоємцям виплачується страхове відшкодування у розмірі 

100 % страхової суми (СС). 

 У разі отримання застрахованим травми внаслідок нещасного випадку на 

транспорті при встановленні потерпілому інвалідності виплачується:  

при інвалідності: 

І групи – 90 % страхової суми;  

II – 75 % страхової суми;  

III – 50 % страхової суми. 

 У разі тимчасової втрати працездатності потерпілому пасажиру 

виплачується 0,2 % страхової суми за кожний день непрацездатності, але не 

більше як 50 % страхової суми. 

 Страхова сума виплачується не пізніше 10 днів після подання всіх 

необхідних документів: заяви пасажира (чи його спадкоємців) про виплату, 

акта про нещасний випадок, медичної довідки про тимчасову втрату 

працездатності чи довідки про інвалідність або копії свідоцтва про смерть і 

документи про правомочність спадкоємців. 

 Застрахованому пасажиру чи його спадкоємцям страхове відшкодування 

не виплачується: 

 • якщо пасажир вчинив дії, в яких слідчі чи судові органи встановили 

ознаки злочину; 



 • якщо дії пасажира перебувають у прямому причинному зв'язку з 

алкогольним, наркотичним чи токсичним сп'янінням; 

 • якщо потерпілий сам спричинив собі шкоду з метою отримання 

страхового відшкодування; 

 • якщо пасажир не виконав розпорядження капітана корабля, начальника 

поїзда, водія автобуса або інших уповноважених на це офіційних осіб на 

транспорті, порушив правила проїзду на транспорті. 

 

 
 

Приклад № 1. 
В автобусі Чернівці-Дніпропетровськ контролер нарахував: 

- 11 пасажирів, контрі придбали квитки у касі автостанції; 

- 5 пасажирів, котрі мали право на безквитковий проїзд; 

- 6 пасажирів, що їхали без квитка. 

 

Визначити:  

 на яку суму несе відповідальність страховик по даному маршруту? 

 в результаті ДТП водій отримав травму, що спричинила 

інвалідність 1-ї групи. Яку страхову виплату він одержить? 

 

Розв’язок : 

1. Загальна страхова сума = (11 + 5) * 51 000 грн = 16 * 51 000 = 816 000 

грн. 

2. 51 000 * 90 % = 45 900 грн. 

 

Приклад № 2. 
Страхова компанія «Універсальна» уклала договір з обов‘язкового 

страхування пасажирів із Тернопільським ТВО автотранспорту. На автобус, 

який слідував за маршрутом Тернопіль-Луцьк було продано 20 квитків до 

кінцевого пункту вартістю 44 грн кожний. 

Визначити:  

 величину страхових платежів, які одержала СК «Універсальна» з 

даного рейсу; 

 загальний обсяг відповідальності СК «Універсальна» з даного 

рейсу; 

 суму виплати страхової суми, якщо внаслідок ДТП один пасажир 

загинув, другому встановлено інвалідність II групи, а третій 

лікував наслідки травми протягом 80 днів. 

 

Розв’язок : 

ПРИКЛАДИ РОЗВЯЗАННЯ ЗАДАЧ  



СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ (СП) (страховий внесок, страхова премія) – 

плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику 

згідно з договором страхування. 

СТРАХОВА СУМА (СС) – грошова сума, в межах якої страховик 

відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату з настанням 

страхового випадку, а також сума, що виплачується за особистим 

страхуванням. 

 

1. СП = 44 * 2 % / 100 % * 20 = 17,6 грн. 

2. 51 000 * 20 = 1 020 000 грн. 

3. за смерть виплата = 100 % СС = 51 000 грн. 

за II групу = 75 % СС = 51 000 * 0,75 = 38 250 грн. 

за тимчасову непрацездатність = 80* (0,2 % * 51 000 / 100 %) = 8 160 

грн. 

 

Приклад № 3. 
Водії автопідприємства застраховані за обов‘язковим страхуванням від 

нещасних випадків на транспорті. На протязі року нещасні випадки трапились 

з трьома водіями. Один із них загинув, другий – став інвалідом III групи, а 

третій – лікував наслідки травми 200 днів. 

Визначити:  

 які страхові виплати отримали сім’я загиблого та два інші водії. 

 

Розв’язок : 

 

1. за смерть виплата = страховій сумі і становить у даному випадку 51 

тис. грн. 

2. за III групу інвалідності = (50 % СС) = 51 000 * 50 % = 25 500 грн. 

3. тимчасова втрата працездатності = 0,2 % (СС) за кожен день 

лікування, але не більше 50 % СС = 200 * 0,2 * 51 000 / 100 % = 

20 400 грн. 

 

Приклад № 4. 
Водій автобуса застраховний згідно Положення про обов'язкове особисте 

страхування від нещасних випадків на транспорті. Страхова сума встановлена 

згідно Положення, а страховий тариф становить 0,9 відсотка. 

В жовтні 2000 року трапився ДТП, внаслідок котрого водій отримав травму 

і втратив працездатність на 89 днів. 

 

Визначити: 

 

1) страховий платіж за страхування водія; 

2) величину страхової виплати, котру водій отримає за період лікування 

травми; 



3) величину страхової виплати, котру водій отримав би у випадку 

встановлення інвалідності першої, другої і третьої групи; 

4) величину страхової виплати, котру родина водія отримала б у випадку 

його смерті внаслідок ДТП. 

 

Розв’язок.  

1) Для визначення розміру страхового платежу за страхування водія згідно 

«Положення про обов‘язкове особисте страхування від нещасних випадків на 

транспорті» визначимо страхову суму: 

 

СС = 500 х 17 (Розмір НМДГ) = 8 500 грн. 

Відповідно, страховий платіж складе: (8 500 х 0,9) / 100 = 76,50 грн. 

2) Період лікування травми складає 89 днів. Згідно Положення, за кожен 

день виплачується 0,2% від страхової суми: 0,2 % х 89 = 17,8%. 

СВ = 8 500 х 17,8 % = 1 513 грн. 

3) У разі встановлення інвалідності І групи Положенням передбачено 

виплату 90% страхово суми, ІІ групи – 75%, ІІІ групи – 50% страхової суми. 

 

Відповідно, у разі встановлення інвалідності І групи СВ = 8 500 х 90% = 7 

650 грн.; 

ІІ групи - СВ = 8 500 х 75% = 6 375 грн.; 

ІІІ групи - СВ = 8 500 х 50% = 4 250 грн. 

4) Відповідно до Положення, у разі смерті водія його сім‘я отримала б 

повністю страхову суму, а саме 8 500 грн. 

 

14. НА СТРАХУВАННЯ МАЙНА ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

СТРАХУВАННЯ ДОМАШНЬОГО МАЙНА 

 

 
 

Приклад № 1. 

Вартість застрахованого майна вказана у сумі 4 млн грн, дійсна вартість 

– 6 млн грн. У результаті страхового випадку збиток склав 5 млн грн.  

Визначити:  

- розмір страхового відшкодування. 

 

Розв’язок : 

1. Страхове відшкодування визначається за пропорційною системою 

страхової відповідальності = 4 млн грн * 5 млн / 6 млн = 3,3 млн грн. 

 

 Приклад № 2. 

ПРИКЛАДИ РОЗВЯЗАННЯ ЗАДАЧ  



Вартість об‘єкта 16 000 тис. грн, страхова сума – 12 000 тис. грн, збиток 

страхувальника – 15 000 тис. грн.  

Визначити:  

- різницю між сумами страхового відшкодування при страхуванні об‘єкта 

за системою 1-го ризику та системою пропорційної відповідальності. 

 

Розв’язок : 

1. Страхове відшкодування за системою 1-го ризику визначається у 

межах збитку, але не вище страхової суми і становить 12 000 тис. грн. 

2. Страхове відшкодування за пропорційною системою = 12 000 * 

15 000 / 16 000 = 11 250 тис. грн. 

3. Різниця складає: 12 000 тис. грн – 11 250 тис. грн = 750 тис. грн. 

 

Приклад № 3. 

Визначіть розмір страхового відшкодування за договором страхування 

домашнього майна, якщо встановлена умовна франшиза у розмірі 1 000 грн, 

страхова сума – 50 тис. грн, а збиток:  

6. 950 грн; 

7. 65 тис. грн. 

 

Розв’язок : 

1. Збиток не підлягає відшкодуванню. 
2. Збиток відшкодовується у повному обсязі 50 тис. грн. 

 

 Приклад № 4. 

Збиток страхувальника, спричинений знищенням об‘єкта, становить 

12 420 грн, страхова сума – 19 840 грн, що складає 60 % оцінки об‘єкта.  

 

Визначити:  

- суму страхового відшкодування за системою пропорційної 

відповідальності. 

 

Розв’язок : 

1. Страхова оцінка об’єкта = 19 840 * 100 / 60 = 33 067 грн. 

2. Страхове відшкодування визначається за пропорційною системою 
страхової відповідальності = 19 840 * 12 420 / 33 067 = 7 452 грн 

 

Приклад № 5. 

Запропонувати різні умови для укладання договору страхування 

транспортного засобу (можливим є включення безумовної франшизи) за 

умови, якщо для цього типу ТЗ установлено такі дані: 

 cтрахова сума (вартість транспортного засобу) – 50 000 грн; 

  страховий тариф на випадок викрадення чи угону – 5 %; 

 страховий тариф на випадок ДТП – 2 %; 



 страховий тариф на випадок стихійного лиха – 0,5 % 

Страхувальник готовий заплатити страхову премію не більше, ніж 2 000 грн. 

 

Розв’язок : 

1. Страховий платіж на випадок викрадення = 50 000 * 5 % = 2 500 грн. 

2. Страховий платіж на випадок ДТП = 50 000 * 2 % = 1 000 грн. 

3. Страховий платіж на випадок стих. лиха = 50 000 * 0,5 % = 250 грн. 

4. Можна запропонувати такі варіанти страхування:  
1-й варіант – страхування ТЗ на випадок знищення та пошкодження 

внаслідок ДТП і стихійного лиха; 

2-й варіант – страхування на випадок викрадення з безумовною франшизою 

в розмірі 20 %, так як безумовна франшиза зменшує розмір страхових 

платежів: (50 000 – 50 000 * 20 %) * 5 % = (50 000 – 10 000) * 5 % = 2 000 грн. 

 

Приклад № 6. 
При дійсній вартості 150 000 грн житловий будинок був застрахований 

на суму 100 000 грн. Страховий тариф встановлено в розмірі 9 %. Внаслідок 

повені житловий будинок було знищено. Витрати по рятуванню будівлі склали 

– 7 000 грн, вартість залишків – 15 000 грн. 

 

Визначити:  

- суму страхових платежів; 

- суму страхового відшкодування. 

 

Розв’язок : 

1. Страхові платежі = 100 000 * 9 % / 100 % = 9 000 грн. 

2. Збиток = 150 000 + 7 000 – 15 000 = 142 000 грн. 

3. Страхове відшкодування = страхова сума * збиток / страхову оцінку, 
тобто визначається за пропорційною системою страхової 

відповідальності. 
Страхове відшкодування = 100 000 * 142 000 / 150 000 = 94 666 грн. 

 

Приклад № 7. 

Балансова (повна) вартість об‘єкта 1,5 млн грн. Страхова оцінка об‘єкта 

становить 900 тис. грн. Страхова сума – 700 тис. грн. Збитки внаслідок пожежі 

– 450 тис. грн.  

Визначити:  

- величину відшкодування при пропорційній відповідальності і при 

відповідальності за першим ризиком. 

 

Розв’язок : 

1. Страхове відшкодування при пропорційній системі = страхова 

сума * збиток / страхову оцінку. 

 



Страхове відшкодування = 700 тис. грн * 450 тис. / 900 тис. = 350 тис. 

грн. 

2. Страхове відшкодування при системі 1-го ризику виплачується 

у межах збитку, але не вище страхової суми. 

 

Страхове відшкодування = 450 тис. грн. 

Приклад № 8. 
Вартість об‘єкта  – 2 800 грн, страхова сума і збиток страхувальника 

становлять відповідно 60 та 50 % вартості об‘єкта.  

 

Визначити:  

- розмір страхового відшкодування за системою пропорційної 

відповідальності. 

 

Розв’язок : 

2. Страхова сума = 2 800 * 60 % = 1 680 грн. 

3. Збиток = 2 800 * 50 % = 1 400 грн. 

4. Страхове відшкодування визначається за пропорційною системою 
страхової відповідальності = 1 680 * 1 400 / 2 800 = 840 грн. 

 

СТРАХУВАННЯ МАЙНА ГРОМАДЯН 

 

Приклад № 9. 
У громадянина Петренко О.В. під час лиха знищено холодильник. 

Майно застраховано. Розрахувати суму збитку, якщо: 

 

Показник Дані 

Вартість нового холодильника, грн 3500 

Знос на день лиха, % 8 

Залишки, грн 500 

 

Визначити:  

- суму збитку. 

 

Розв’язок : 

1. 3500 – 8 % = 3220 грн. 

2. Сума збитку = 3220 – 500 = 2720 грн. 

 

Приклад № 10. 
У громадянина Іванова Р.В. під час лиха пошкоджено холодильник. 

Майно застраховано. Розрахувати суму збитку, якщо: 

 

 



Показник Дані 

Вартість нового холодильника, грн 3790 

Знос на день лиха, % 9 

Вартість ремонту, грн 540 

 

Визначити:  

- суму збитку. 

 

Розв’язок : 

3. 3790 – 9 % = 3448,9 грн. 

4. Сума збитку = 3448,9 + 540 = 3988,9 грн. 

 

Приклад № 11. 
У громадянина Швидко Р.В. під час пожежі пошкоджено телевізор. 

Майно було застраховано. Розрахувати суму збитку та суму страхового 

відшкодування, якщо: 

 

Показник Дані 

Вартість нового телевізора, грн 5600 

Знос на день лиха, % 15 

Вартість ремонту, грн 816 

 

Визначити:  

- суму збитку та суму страхового відшкодування. 

 

Розв’язок : 

1. 5600 – 15 % = 4760 грн. 

2. Сума збитку та страхового відшкодування = 4760 + 816 = 5576 грн. 

 

Приклад № 12. 
У громадянина Ревуцького Р.П. під час пожежі знищено телевізор. 

Майно було застраховано. Розрахувати суму збитку та суму страхового 

відшкодування, якщо: 

 

Показник Дані 

Вартість нового телевізора, грн 4800 

Знос на день лиха, % 8,0 

Залишки, грн 400 

 

Визначити:  

- суму збитку та суму страхового відшкодування. 

 

Розв’язок : 

1. 4800 – 8 % = 4416 грн. 



2. Сума збитку та страхового відшкодування = 4416 – 400 = 4016 

грн. 

 

Приклад № 13. 
Пошкоджено килимове покриття. Майно застраховано. Розрахувати 

суму збитку, якщо: 

 

Показник Дані 

Вартість покриття, грн 2000 

Знос на день лиха, % 3 

Знецінення, % 20 

 

Визначити:  

- суму збитку. 

 

Розв’язок : 

1. 2000 – 3 % = 2910 грн. 

2. Сума збитку = 2910 + 20 % = 3492 грн. 

 

Приклад № 14. 
Власник будинку, розміщеного в сільській місцевості, застрахував його 

від вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ на страхову суму 89 тис.грн. 

Страховий тариф становить 0,4%, франшиза – 19%. Злива пошкодила будинок 

і нанесла збитки на суму 9 тис.грн. 

 

Визначити: 

1) величину страхового платежу; 

2) розмір страхового відшкодування з врахуванням умовної і безумовної 

франшизи. 

Розв’язок: 

 

1. Визначимо величину страхового відшкодування при умовній франшизі 

від страхової суми Сс: Сс = (89 000 х 19)/100 = 16 910 грн. 

 

 Позаяк збиток складає 9 000 грн, франшиза – 16 910 грн, 

відшкодування не виплачується, оскільки розмір збитку менший від 

франшизи. 

 За умови, якщо франшиза становить 19% від суми збитку, то 

відшкодування буде складати слідуючу суму: СВ = (9 000 х 

19%)/100 = 1 710 грн. 

Оскільки розмір збитків більший, то: 

 при умовній франшизі відшкодування складе 9 000 грн; 

 при безумовчній франшзі відшкодування складе: 9 000 – 1 710 = 7 

290 грн. 



15. НА СТРАХУВАННЯ МАЙНА ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

 
 

Приклад № 1. 

Матеріальні активи підприємства були застраховані на 60 млн грн., що 

становить 50 % їх вартості. Після укладення договору підприємство додатково 

ще закупило майна на суму 15 млн грн. Внаслідок страхового випадку збиток 

склав 80 млн грн.  

 

Визначити:  

- суму страхового відшкодування. 

 

Розв’язок : 

2. Страхова оцінка = 60 млн грн * 2 + 15 млн грн = 135 млн грн. 

3. Страхове відшкодування визначається за пропорційною системою 
страхової відповідальності, тобто  

 

Страхове відшкодування     =      Страхова сума 

           Збиток  Страхова оцінка 

 

Звідси страхове відшкодування = 60 млн грн * 80 млн грн   135 млн грн = 

35,6 млн грн. 

 

Приклад № 2. 

Внаслідок пожежі на складі підприємства було пошкоджено будівлю 

складу і товарно-матеріальні цінності, що знаходилися в ньому. У 

відповідності з заявою майно підприємства було застраховане на 85 % його 

вартості. Витрати на відновлення будівлі визначено в розмірі 100 тис. грн. 

Вартість їх залишків після пожежі (з врахуванням знецінення) – 50 тис. грн. 

Втрати від загибелі і пошкодження товарів 40 тис. грн. Проведені 

страхувальником витрати по рятуванню за страхове майно та впорядкування 

залишків після страхового випадку склали 80 тис. грн.  

Після перевірки виявилося, що майно підприємства застраховано в розмірі 

80 % його вартості. 

 Визначити загальну суму витрат і розмір страхового відшкодування. 

Визначити:  

- загальну суму витрат і розмір страхового відшкодування. 

 

Розв’язок : 

1. Визначаємо суму збитку. Збиток = 100 000 + 40 000 + 80 000 – 50 000 = 

170 000 грн. 

ПРИКЛАДИ РОЗВЯЗАННЯ ЗАДАЧ  



2. Визначаємо розмір страхового відшкодування (СВ). 

СВ = 170 000 * 0,8 = 136 000 грн. 

 

Приклад № 3. 

Універмаг має договір добровільного страхування, в якому сказано, що 

склади, в також товари в них застраховані в повній вартості. 

В результаті пожежі на одному із складів були пошкоджені сама будівля і 

частина товарів, що в ньому знаходилися. Затрати на відновлення складу до 

кошторису склали 24 тис. грн, збиток від загибелі і пошкодження товарів – 15 

тис. грн. Крім того затрати по врятуванню застрахованого майна і приведенню 

його залишків в порядок після пожежі склали 8 тис. грн. За складання 

кошторису страхувальник заплатив 2 тис. грн. При складанні страхового акту і 

оформленні інших документів по пожежі складу була проведена перевірка 

даних бухгалтерського обліку і звітності (вони вказувались підприємством в 

заяві про добровільне страхування). 

Визначити:  

- страхове відшкодування універмагу. 

 

Розв’язок : 

 

СТРАХОВЕ  ВІДШКОДУВА ННЯ – грошова сума, що виплачується 

страховиком за умовами майнового страхування і страхування 

відповідальності з настанням страхового випадку. С.в. не може перевищувати 

розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник. Непрямі збитки 

вважаються застрахованими, якщо це передбачено договором страхування. У 

разі, коли страхова сума становить певну частку вартості застрахованого 

об'єкта, С.в. виплачується у такій же частці від визначених по страховій події 

збитків, якщо інше не передбачено умовами страхування. 

 

1. Визначаємо розмір збитку. 
Збиток = 24 000 + 15 000 + 8 000 + 2 000 = 49 000 грн. 

2. Страхове відшкодування (СВ) = сумі збитку (З), оскільки майно 

застраховано в повній вартості (  СВ =  З). 

Приклад № 4. 
Підприємство уклало договір страхування втрат прибутку. Вихідні дані: 

прибуток за попередній рік склав 2 млн грн, граничний розмір 

відповідальності страхової компанії складає 80 %. У поточному році внаслідок 

подій, передбачених договором страхування, фактичний прибуток склав 1,5 

млн грн.  

 

Визначити:  

- збиток та розмір страхового відшкодування. 

 

Розв’язок : 

5. Збиток = 2 – 1,5 = 0,5 млн грн. 



6. Страхове відшкодування = 0,5 млн * 80 % = 400 тис. грн. 

 

Приклад № 5. 
Балансова вартість головного корпусу підприємства з урахуванням зносу 

– 67 млн грн. У результаті повені корпус частково було зруйновано та 

протягом 2 місяців виконувалися роботи щодо його відновлення. Визначити 

суму прямого, непрямого та загального збитків, якщо втрати прибутку за один 

місяць простою складають – 75 млн грн., витрати на відновлення цехів – 40 

млн грн., на розчищення території – 1,5 млн грн. 

У цехах на момент повені знаходилась продукція на суму 18 млн грн, а сума 

від здачі металобрухту – 3,5 млн грн.  

 

Розрахунок: 

 

Сума прямого збитку 

 67 млн грн. + 18 млн грн + 1,5 млн грн – 3,5 млн грн = 83 млн грн. 

 

Сума непрямого збитку: 

 75 млн грн * 2 + 40 млн грн = 190 млн грн. 
 

 Сума загального збитку: 

 83 млн грн + 190 млн грн = 273 млнгрн. 

 

Приклад № 6. 
1. Вибухом знищено цех, балансова вартість якого з урахуванням зносу – 

100 млн г. о. В цеху на момент вибуху знаходилася продукція на 20 млн г. о. 

Для розчистки території були задіяні люди і техніка. Вартість витрат склала 1 

млн г. о., сума від здачі металобрухту – 2 млн г. о. Цех не працював 1 місяць. 

Втрата прибутку за цей період – 150 млн г. о. Затрати на відновлення цеху – 

125 млн г.о. Визначити суму прямого, непрямого збитку, загальну суму 

збитку. 

Розвязок: 

 

1. Сума прямого збитку = 100 + 20 + 1 – 2 = 119 млн г.о. 

2. Сума непрямого збитку = 150 + 125=275 млн.г.о 

3. Загальна сума збитку = 119 + 275= 394 млн.г.о. 

 

Задача № 7. 
Під час пожежі в СТОВ «Світанок» 13 березня 200_ р. зруйновано корівник. 

Діюча річна норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення даної групи 

– 5 %. Розрахувати втрати підприємства. 

 

 

 



Показник Дані, грн 

Балансова вартість на 01.01.200_ р. 97200 

Сума зносу на 01.01.200_ р. 64350 

Від розбори корівника отримано 

– фундамент 

7420 

– цегла 13910 

– металеві конструкції 6100 

 

Визначити:  

- втрати підприємства. 

 
Розв’язок : 

1. Залишкова вартість = 97200 – 64350 = 32850 (на 01.01.) 

2. Амортизація = 32850 * 5 %      *  72 (кількість днів по 13 число)= 328,5 

           360 

 

3. Залишкова вартість на 13 березня = 32850 – 328,5 = 32521,5  

 

4. 32521,5 – (7420 + 13910 + 6100)  
 

Задача № 8. 
 Внаслідок аварії 27 травня 200_ р. в ТОВ «Мир» знищено вантажний 

автомобіль ЗІЛ-130, придбаний в грудні 1982 р. Норма амортизаційних 

відрахувань на повне відновлення по даній групі складає 25 % річних. 

Розрахувати страхове відшкодування. 

 

Показник Дані, тис. грн 

Балансова вартість автомобіля на 01.01.200_ р. 97200 

Сума зносу на 01.01.200_ р. 64350 

Отримано від розбори на запчастини 1,7 
 

Визначити:  

- страхове відшкодування 

 

Розв’язок : 

Розв’язок 

1. Залишкова вартість = 23 – 8,2 = 14,8 (на 01.01.) 

2. 14,8 * 25 %     *  147 (кількість днів по 27 травня) = 1,5 

              360 

 

3. Залишкова вартість на 17.05 = 14,8 – 1,5 = 13,3 

 

4. (Отримано від розбори на запчастини – віднімаємо). 

 



Задача № 9. 
 Під час бурі 15 червня 200_ р. в ТОВ «Світанок» знищено корівник. Знос 

по нормі на повне відновлення дорівнює – 5 % в рік. Розрахувати суму 

страхового відшкодування. 

 

Показник Дані 

Балансова вартість на 01.01.200_ р.,  тис. грн 344 

Сума зносу на 01.01.200_ р., тис. грн 266 

Вартість залишків, які використані для будівництва з 

урахуванням зносу, грн 

3800 

Вартість залишків, придатних на паливо, грн 200 

Витрати на приведення залишків в порядок, грн 340 

 

Визначити:  

- страхове відшкодування 

 

Розв’язок : 

 

1. Залишкова вартість  344 – 266 = 78 (на 01.01.) 

2.     78 * 5 %      * 166 (кількість днів по 15 червня) = 1,8 

          360 

 

3. Залишкова вартість на 17.05 = 78 – 1,8 = 76,2 

 

4. 76,2 – 200 + 340 

 

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Приклад № 10. 
Ліміт відповідальності страховика при оплаті позовів по страхуванню 

ризиків «страхування професійної відповідальності» дорівнює 400 000 грн на 

один рік. Сума позовів до страхувальника в поточному році склала 500 000 

грн. 

 

Визначити:  

- Скільки відсотків від суми позовів сплатить страховик? 

- Як класифікується таке страхування? 

 

Розв’язок : 

Дане страхування класифікується як страхування відповідальності. При 

оплаті позовів, сума яких перевищує передбачений ліміт, як в даному випадку, 

страховик компенсує витрати пропорційно, тобто 400 000 : 500 000 = 80%. 

 

 



16. НА АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 

 

АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ – це комплекс майнового, особистого 

страхування та страхування відповідальності, яка випливає з експлуатації 

повітряного транспорту і захищає майнові інтереси юридичних та фізичних 

осіб у разі настання певних подій, визначених договором страхування або 

законодавством. 

Історію розвитку повітряних перевезень можна умовно поділити на 

кілька етапів: 

1) друга світова війна; 

2) застосування реактивних лайнерів; 

3) поява широкофюзеляжних літаків; 

4) вдосконалення навігаційних служб; 

5) розвиток допоміжних операцій з метою збільшення рентабельності 

авіаліній. 

Розрізняють обов'язкове та добровільне авіаційне страхування. Обов'язковість 

низки авіаційних видів страхування обумовлена міжнародними конвенціями з 

цивільної авіації, до яких приєдналася Україна, та внутрішніми законодавчими 

актами. Поширюється на усіх авіа-експлуатантів України ж на території 

України, так і за її межами. 

Добровільні види авіаційного страхування – це широкий спектр в основному 

страхування майна та страхування відповідальності різних підприємств і 

організацій, котрі беруть участь у функціонуванні цивільної авіації. 

Особливості проведення авіаційного страхування зумовлені такими 

чинниками: 

♦ авіаційне страхування має справу з особливими, відмінними від інших 

видів майна ризиками; 

♦ значний розмір страхових сум передбачає узгодження дій страховиків і 

перестраховиків; 

♦ авіаційні ризики можуть тягти за собою катастрофічні та кумулятивні 

збитки; 

♦ авіаційне страхування тісно пов'язане з міжнародним страховим ринком; 

♦ авіаційне страхування регулюється як національним, так і міжнародним 

правом; 

♦ для проведення операцій з авіаційного страхування потрібна розвинена 

спеціалізована інфраструктура; 

♦ авіаційні ризики висувають високі вимоги до професійної підготовки 

фахівців, які здійснюють їх страхування. 

Відокремлюють такі особливості авіаційного страхування: 

♦ комплектність (майнове, особисте, відповідальності); 

♦ великі розміри страхових сум, визначених у валюті різних країн; 

♦ дія полісів за межами України; 

♦ значна акумуляція ризиків; 

♦ необхідність перестрахування ризиків на міжнародному страховому ринку. 

 



 
Приклад № 1. 
Авіапідприємство володіє 5-ма літаками і експлуатує їх. Злітні маси у 

них такі: 

 2 повітряних судна злітною масою по 5 000 кг кожне; 

 2 повітряних судна злітною масою по 26 000 кг кожне; 

 1 повітряне судно злітною масою 52 000 кг. 

Страховий тариф становить 0,2 % страхової суми. 

 

Визначити:  

- страховий платіж за договором обов‘язкового страхування 

відповідальності експлуатанта повітряних суден. 

 

Розв’язок : 

1. Страхова сума (СС1) = 2 * 1 млн грн  = 2 млн грн. 

2. СС2 = 2 * 25 млн грн = 50 млн грн. 

3. СС3 = 1 * 50 млн грн = 50 млн грн. 

4. Загальна страхова сума = 2 + 50 + 50 = 102 млн грн. 

5. Страховий платіж = 102 млн грн * 0,2 % = 204 тис. грн. 

 

 Приклад № 2. 
Визначіть страхову суму і страховий платіж за обов‘язкове страхування 

відповідальності повітряного перевізника на час виконання польотів у межах 

України на підставі таких  даних: 

 кількість пасажирських крісел згідно сертифіката повітряного 

судна – 40; 

 вантажопідйомність літака стосовно багажу, пошти або вантажу – 

2 000 кг; 

 страховий тариф – 1 %. 

 

Розв’язок : 

2. Страхова сума (СС1) = 40 * 20 000 $ = 800 000 $; 

3. СС2 = 2 000 кг * 20 $ = 40 000 $; 

4. Загальна страхова сума = 800 000 + 40 000 = 840 000 $; 

5. Страховий платіж = 840 000 $ * 1 % = 8 400 $. 

 

Приклад № 3. 
Балансова (повна) вартість об‘єкта 1,5 млн грн. Страхова оцінка 

об‘єкта 900 тис. грн. Страхова сума – 700 тис. грн. Збитки внаслідок 

пожежі 450 тис. грн.  

 

Визначити:  

ПРИКЛАДИ РОЗВЯЗАННЯ ЗАДАЧ  



 величину відшкодування при пропорційній відповідальності і при 

відповідальності за першим ризиком. 

 

Розв’язок : 

1. Страхове відшкодування при пропорційній системі = страхова 

сума * збиток / страхову оцінку. 

 

Страхове відшкодування = 700 тис. * 450 тис. / 1500 тис. = 210 тис. грн.  

 

2. Страхове відшкодування за системою 1-го ризику визначається у 

межах збитку, але не вище страхової суми і становить 450 тис. грн. 

 

17. НА СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ І ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 

 

Під фінансовим розуміють ризик фінансового підприємництва чи 

фінансових угод, коли в ролі товару виступають валюта, цінні папери, грошові 

кошти. До фінансового ризику входить валютний, кредитний та 

інвестиційний ризики. 

ВАЛЮТНИЙ РИЗИК – це ймовірність фінансових втрат внаслідок зміни 

курсу валют, який може виникнути в період між укладанням контракту і 

фактичним проведенням розрахунків за ним. Розрізняють валютні ризики для 

імпортера (підвищення курсу валюти між датою підтвердження замовлення і 

днем платежу) й експортера (падіння курсу іноземної валюти з моменту 

отримання чи підтвердження замовлення до отримання платежу і під час 

переговорів). 

КРЕДИТНИЙ РИЗИК пов'язаний з можливістю невиконання 

підприємницькою фірмою своїх фінансових зобов'язань перед інвестором у 

результаті використання для її фінансування зовнішньої позики. Кредитний 

ризик виникає в результаті ділового спілкування підприємства з кредиторами, 

контрагентами, постачальниками, посередниками й акціонерами. 

Кредитний ризик – це ризик неповернення позичальником банку основного 

боргу і несплати процентів за позичками. 

Різноманітність видів кредитних операцій обумовлює особливості і 

причини виникнення кредитного ризику – недобросовісність позичальника, 

який отримав кредит; погіршення конкурентного стану фірми, що отримала 

комерційний чи банківський кредит; несприятлива економічна кон'юнктура; 

некомпетентність керівництва фірми тощо. 

Галузевий ризик концентрації кредитних вкладень відображає ступінь 

схильності банку до несприятливих змін, пов'язаних із наданням кредитів 

(вкладенням коштів) у підприємства із загальними характеристиками, які 

роблять їх вразливими при дії одних і тих самих несприятливих факторів 

Ризик концентрації вкладень може створити серйозну загрозу для доходів 

банку та його капіталу. Велика сума коштів, спрямована на кредитування 

однієї галузі економіки (концентрація вкладень в одну галузь), за 

несприятливих економічних умов може завдати значних збитків банку. 



Аналогічний ризик може виникнути при кредитуванні різними філіями банку 

одного позичальника. 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИЗИК пов'язаний із специфікою вкладення 

підприємцем грошових коштів у різноманітні проекти. 

Страхування фінансових ризиків передбачає компенсацію підприємству 

втраченого доходу чи додаткових витрат, викликаних його функціонуванням, 

як учасника комерційної діяльності. Таке страхування проводиться на випадок 

невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань дебіторами, 

інвестицій, банкрутства контрагента і пов'язаних з цим судових витрат тощо. 

Таким чином, до страхування фінансових ризиків відносять: 

♦ страхування недоотримання прибутку (доходів); 

♦ страхування ризиків впровадження нової техніки і технологій; 

♦ страхування на випадок зниження обумовленого рівня рентабельності; 

♦ страхування ризику засновника; 

♦ страхування біржових ризиків. 

 

 
 

Приклад № 1. 
Страховик уклав із банком договір добровільного страхування ризику 

непогашення кредиту. Позичальник вчасно не погасив заборгованість за 

кредитом.  

Визначити:  

 суму страхових платежів і розмір страхового відшкодування, якщо 

відомі такі дані: 

- сума кредиту 300 тис. грн; 

- строк користування – 8 міс.; 

- відсотки за кредит – 20 % річних; 

- встановлена тарифна ставка – 3 %. 

Враховуючи стійкий фінансовий стан позичальника, страховиком було 

прийнято рішення про застосування понижуючого коефіцієнта 0,7 %. 

Межа відповідальності страховика становить 67 %. 

 

Розв’язок : 

1. Страхова сума (СС) = (300 + (300 * 8 / 12 * 0,2)) * 0,67 = 227,8 тис. 

грн. 

2. Страховий платіж (СП) = 227,8 * 0, 03 * 0,7 = 4,784 тис. грн. 

3. Страхове відшкодування (СВ) складе 227,8 тис. грн. 

 

18. НА АВТОТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАПННЯ 

 

ПРИКЛАДИ РОЗВЯЗАННЯ ЗАДАЧ  



Страхування транспортних засобів – це вид страхування, де об'єктом 

виступають механізовані й інші транспортні засоби. Залежно від виду шляху 

транспортне страхування поділяється на наземне, річкове, морське і повітряне. 

Наземний транспорт як об'єкт підвищеної небезпеки містить ризик довкіллю, 

особливо життю та здоров'ю людей, а водночас сам досить часто і легко стає 

об'єктом ушкодження. 

Страхування транспортних засобів іменується «КАСКО», а страхування 

вантажів – «КАРГО» страхуванням. 

Наземне транспортне страхування громадян проводиться лише у 

добровільній формі (за винятком виїзду за кордон). На страхування 

приймаються транспортні засоби, які підлягають реєстрації в органах ДАІ. 

Страховик здійснює добровільне страхування автотранспортних засобів, 

що належать юридичним і фізичним особам, і причепів до цих засобів, 

відповідного приладдя та обладнання. 

Транспортний засіб є джерелом підвищеної небезпеки для життя і 

здоров'я громадян, їхнього майна. Однією з форм захисту матеріальних 

інтересів громадян при завданні шкоди їх життю, здоров'ю та майну в 

результаті дорожньо-транспортної пригоди є страхування цивільної 

відповідальності власників транспортних засобів, яке існує в більшості 

країн світу і при якому відшкодування здійснює відповідна страхова компанія. 

Тобто потерпілий обов'язково отримує відшкодування нанесених збитків у 

стислі строки незалежно від фінансового стану водія. 

Метою страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів є надання гарантій відшкодування збитків 

страхувальника-власника транспортного засобу, що виникли внаслідок 

обов'язку компенсувати шкоду, завдану страхувальником третій особі. 

Страхування відповідальності власників транспортних засобів проводиться в 

обов'язковій та добровільній формах. Об'єктом страхування виступає 

цивільна відповідальність власників автотранспортних засобів за шкоду, 

заподіяну третім особам внаслідок ДТП. 

При добровільному страхуванні відповідальності власників 

транспортних засобів його власник несе встановлену цивільним 

законодавством відповідальність перед третіми особами за шкоду, завдану їм 

при експлуатації транспортного засобу. 

 

 

 
 

Приклад № 1. 
Автомобіль застрахований на суму 16 тис. грн, фактична його вартість 

становить 24 тис. грн. Ставка страхового тарифу – 3,1 %, безумовна франшиза 

– 5 %.  

Визначити:  

ПРИКЛАДИ РОЗВЯЗАННЯ ЗАДАЧ  



 суму страхового відшкодування за системою пропорційної 

відповідальності та першого ризику, якщо фактичний збиток з 

настанням страхового випадку склав 7 400 грн. 

 

Розв’язок : 

 

1. Величина безумовної франшизи = 16 000 * 5 % / 100 % = 800 грн. 

2. Сума страхового відшкодування за пропорційною системою = 
(16 000 / 24 000) * (7 400 – 800) = 4 422 грн. 

3. Сума страхового відшкодування за системою I-го ризику = 7 400 – 

800 = 6 600 грн. 

 

Приклад № 2. 
Автомобіль застрахований на суму 16 тис. грн, фактична його вартість 

становить 24 тис. грн. Ставка страхового тарифу – 3,1 %, безумовна франшиза 

– 5 %.  

Визначити:  

 суму страхового відшкодування за системою пропорційної 

відповідальності та першого ризику, якщо фактичний збиток з 

настанням страхового випадку склав 7 400 грн. 

 

Розв’язок : 

 

1. Величина безумовної франшизи = 16 000 * 5 % / 100 % = 800 грн. 

2. Сума страхового відшкодування за пропорційною системою = 
(16 000 / 24 000) * (7 400 – 800) = 4 422 грн. 

3. Сума страхового відшкодування за системою I-го ризику = 7 400 – 

800 = 6 600 грн. 

 

Приклад № 3. 
Власник такого транспортного засобу: 

 

Вид і марка 

транспортного засобу 

Характеристика 

транспортного засобу 
 

Ніссан-Мікра 
 

Обсяг двигуна 1000 см куб. 

 

уклав договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів в Україні терміном на один рік. Транспортний засіб на 

протязі року мав ДТП, внаслідок котрого одна особа загинула, одна отримала 

інвалідність другої групи, а одна лікувала наслідки травми 89 днів. 

Розмір страхового платежу: 

 

 

 



Транспортні 

засоби 

15 

 

діб 

1 

 

місяць 

2 

 

місяці 

3 

 

місяці 

4 

 

місяці 

6 

 

місяців 

9 

 

місяців 

12 

 

місяців 

Легкові автомобілі 

пасажиромісткістю 

до 8 чоловік 

включно з 

робочим 

об'ємом двигуна 

до 

1200 куб. см 

 

 

 

0,9 

 

 

 

1,3 

 

 

 

2,2 

 

 

 

2,8 

 

 

 

3,6 

 

 

 

5,2 

 

 

 

7,3 

 

 

 

8,1 

 

Визначити: 

1) страховий платіж для обов'язкового страхування транспортного засобу; 

2) величину відшкодування у випадку смерті потерпілого, встановлення 

інвалідності другої групи і за лікування наслідків травми. 

 

Розв’язок: 

Страховий платіж в даному випадку складе 8,10 грн. 

Згідно «Положення про обов‘язкове страхову відшкодування власникам 

транспортних засобів», в разі смерті потерпілого відшкодування складе:  

СВ = (500 х 17) = 8500 грн., де 17 – розмір мінімального неоподатковуваного 

мінімуму. 
[Згідно з п. 5  підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, 

якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян 

(НМДГ), то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм 

адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації злочинів або 

правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової 

соціальної пільги, визначеної пп. 169.1.1 ПКУ для відповідного року.] 
 

 Згідно згадуваного Положення, в разі встановлення інвалідності ІІ 

групи відшкодування складе 80% страхової суми: СВ = 8 500 х 80% = 6 800 

грн. 

 Згідно Положення, при лікуванні наслідків травм на протязі 89 днів 

страхове відшкодування складе: СВ = 8 500 х (0,2 х 89) = 8 500 х 17,8% = 1 513 

грн. 

 

19. НА СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ 
 

  
 

Приклад № 1. 
На складі цукрового заводу з причини пошкодження системи 

опалювання знищено Х тон цукру – піску. Роздрібна ціна 1 кг цукру Y грн. 

Середній процент торгівельних націнок на 01 число місяця, в якому стався 

страховий випадок, становить 12 %, а витрати обігу 18 %. Цукровий завод 

ПРИКЛАДИ РОЗВЯЗАННЯ ЗАДАЧ  



застрахував своє майно на 80 % вартості. Визначити розмір збитків та суму 

страхового відшкодування. 

 

Показник Дані 

X 

тон 

 

6,5 

Y 

 грн 

 

3,10 

 

Визначити:  

- розмір збитків та суму страхового відшкодування. 

 

Розв’язок : 

1.  6500 (6,5 т = 6500 кг)* 3,10 = 20150 грн. (вартість знищено цукру-піску) 

2.  3,10 * 12 % = 0,37 

3.  3,10 – 0,37 = 2,73 

4.  2,73 * 18 % = 0,49 

5.  2,73 – 0,49 = 2,24 

6.  6500 * 2,24 = 14560 

7.  14560 * 80 % = 11648 

 

Приклад № 2.  
Підприємство має середньомісячний прибуток від виробництва і реалізації 

продукції у розмірі Х тис. грн.. Внаслідок технічної аварії, простої підприємства 

тривали з 01 травня по 01 грудня поточного року. Витрати на капітальний 

ремонт внаслідок аварії склали  3 млн 650 тис. грн. Практично підприємство 

вийшло на втрачений рівень отримання прибутку лише за  травень наступного 

року. 

 

Визначити:  

- розмір збитків від простоїв; 

- розмір страхового відшкодування за ставкою 90 %. 

 

Показник Дані 

X 

тис. грн 

800 

 

Розв’язок: 

 

1. 800 * 7 (місяців) = 5600  

2. 5600 + 3650 = 9250  

3. 9250 * 90 % = 8325 
 

Приклад № 3.  



Плодоовочева база уклала договір добровільного страхування майна на 

90 % його вартості, що на перше число місяця, в якому стався страховий 

випадок, становить Х млн грн. Страхові платежі внесені своєчасно та у 

повному розмірі. В результаті аварії опалювальної системи плодоовочева 

продукція на суму Y млн грн.. прийшла у повну непридатність, на суму Z тис. 

грн після уцінення передана для годівлі худоби. Додаткові витрати по 

приведенню плодоовочевої продукції, що лишилася, до стану, придатного для 

реалізації, становили 900 тис. грн. Визначити розмір збитків та суму 

страхового відшкодування.  

Визначити:  

- розмір збитків та суму страхового відшкодування. 

 

Показник Дані 

X 

млн грн 

3,5 

Y 

млн грн 

1,1 

Z 

тис грн  

4,0 

 

 

Розв’язок: 

 

1. 1 100 000 + 4 000 + 900 000 = 20 04000,0  

2. 2004000 * 90 % = 1803600,0 

3. 3,5 млн * 90 % = 3150000,0 (3 млн 150 тис. грн). 

 

20. НА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЙ 

 

Таблиці смертності та мета їх використання в страхуванні життя 
Актуарна математика страхування життя передбачає використання 

селективних та регіональних таблиць смертності, статистичні дані яких є 

основою для визначення ймовірності дожиття та смерті. Ці показники 

необхідні для розрахунку страхових тарифів. 

 

ЦІКАВО. Основи теорії актуарних розрахунків були закладені в 

XVII ст. в працях учених Д. Граунта, Яна де Вітта, Е. Галлея. В 1662 

р. Д. Граунт публікує працю «Природні та політичні спостереження, 

здійснені над бюлетенем смертності». Він уперше обробив дані про 

смертність людей та побудував таблиці смертності. Подальший 

розвиток теорія актуарних розрахунків отримала в працях 

англійського астронома та математика Е. Галлея. Він сформулював 

визначення основних таблиць смертності. Форма таб-лиці 

смертності, запропонована Галлеєм, використовується по 

сьогоднішній день. 



 

ВАЖЛИВО. ТАБЛИЦЯ СМЕРТНОСТІ – упорядкований ряд 

взаємопов'язаних величин, що характеризують зменшення з віком 

деякої сукупності народжених унаслідок сме-ртності. Таблиця є 

системою показників, які вимірюють частоту смертності в різні 

періоди життя та частоту дожиття до кожного наступного віку. 

(табл. ). 

 

Показники таблиці смертності побудовані як опис процесу дожиття та 

вимирання деякого покоління з фіксованою початковою чисельністю 

народжених. 

 

Таблиця  

 

Таблиця смертності (ГІПОТЕТИЧНІ ДАНІ) 

 

X Lx dx qx Px 

0 100 000 1782 0,00178 0,99822 

1 96 218 1850 0,00192 0,99808 

… … … … … 

18 94 368 1210 0,00128 0,99872 

… … … … … 

20 93 158 912 0,00978 0,99022 

… … … … … 

40 92 246 374 0,00408 0,99592 

41 91 872 399 0,00434 0,99566 

42 91 473 427 0,00467 0,99533 

43 91 046 458 0,00503 0,99497 

44 90 588 492 0,00543 0,99457 

45 90 096 528 0,00586 0,99414 

… … … … … 

50 87 064 735 0,00844 0,99156 

… … … … … 

60 77 018 1340 0,01740 0,9826 

… … … … … 

85 18 900 2616 0,13840 0,8616 

 

Підмет таблиці смертності складають: 

 

X – однорічні вікові групи населення; 

Lx – число осіб, що доживає до кожного наступного віку; 

dx – число осіб, що помирає у віці х; 

qx – ймовірність смерті при переході від віку X до віку Х+1; 

Px – ймовірність дожиття віку Х+1. 



 

Математично ймовірність дожиття і смерті розраховується у такий спосіб: 

 

qx = dx / Lx ; 

 

Px = [Lx +1] / Lx . 

 

Ймовірність смерті можна також розрахувати шляхом віднімання від 

одиниці ймовірності дожиття. 

Проаналізуємо дані таблиці смертності. Припустимо, що в деякому році 

з'явилося 100 000 новонароджених. За таблицею смертності можна визначити, 

скільки з них доживе до того чи іншого віку, а також помре кожного року. 

Важливими інформативним показниками таблиці є ймовірність смерті (qx) та 

ймовірність дожиття відповідно, (Px). 

Використовуючи показники смертності, страхова компанія з високим 

ступенем імовірності може припустити, що вподовж найближчого року з 1 000 

застрахованих у віці 40 років може померти 4 чол., 50 років – 8, 60 років – 17 

чоловік. Звичайно, в окремі роки ці цифри можуть бути дещо іншими, але 

ризик відхилення незначний. Таким чином, страховій компанії стає відомою 

кількість виплат при страхуванні на випадок смерті. Відзна-чимо, що 

показники смертності мають варіативний характер для міської та сільської 

місцевості, для окремих регіонів і особливо для чоловіків та жінок. Усі ці 

моменти враховуються в більш детальних таблицях смертності та знаходять 

своє відображення при побудові тарифних ставок. 

В аналогічному порядку за даними таблиці смертності можна визначити на 

1 000 застрахованих кількість осіб, що доживає до кожного наступного віку. 

Ця величина буде кількістю виплат у разі страхування на випадок дожиття. 

Таким чином, таблиці смертності дають можливість страховій компанії 

визначити кількість виплат як за випадками смерті, так і за випадками дожиття 

застрахованих до певного віку. 

Особливою рисою договорів страхування життя є їх довгостроковість. 

Страхувальники сплачують або всю суму страхової премії відразу при 

укладенні договорів, або (що буває значно рідше) впродовж усього терміну 

страхування. Таким чином, утворюється великий проміжок часу від моменту 

надходження страхових платежів до моменту виконання зобо-в'язань. 

Страхова компанія отримує в своє розпорядження значні суми тимчасово 

вільних коштів страхових резервів, які, згідно з чинним законодавством, 

можуть використовуватися страховиками у фінансовій та інвестиційній 

діяльності та забезпечувати додатковий дохід. Тому при визначенні нетто-

ставки страхова компанія повинна врахувати цей дохід. Чим вищою є норма 

доходності, тим меншою є нетто-ставка. 

 

ВАЖЛИВО. НОРМА ДОХОДНОСТІ – процент, що 

нараховується страховиком до резерву внесків нва страхування 

життя. У статті 2 Закону № 2745 зазначено, що в договорі 



страхування життя величина інвестиційного доходу не повинна 

перевищувати 4 % річних. 

Договором страхування життя обов'язково передбачається 

збільшення розміру страхової суми та (або) розміру страхових виплат 

на суми (бонуси), що визначаються страховиком один раз на рік за 

результатами отриманого інвестщійного доходу від розміщення 

коштів резервів із страхування життя за вирахуванням витрат 

страховика на ведення справи врозмірі до 15 % інвестщійного доходу 

та обов'язкового відрахування в математичні резерви частки 

інвестщійного доходу, що відповідає розміру інвестщійного доходу 

який застосовується для розрахунку стра-хового тарифу за цим 

договором страхування та вразі індексації розміру страхової суми та 

(або) розміру страхових виплат за офіційним індексом інфляції, 

відрахування в математичні резерви частки інвестщійного доходу що 

відповідає такій індексації. 

Договором страхування життя також може бути передбачено 

збільшення розміру страхової суми та (або) розміру страхових виплат 

на суми (бонуси), які визначаються страховиком один раз нарік за 

іншими фінансовими результатами його діяльності (участь у 

прибутках страховиків). 

 

У табл. наведено величини прирощення вкладень (однієї гривні) у кінці 

кожного року при нормі дохідності 4 % річних, що розраховані за формулою 

складних відсотків: 

 

МВ= ПВ х (1+і)
т 
, 

 

де MB – майбутня вартість вкладень; 

ПВ– поточна вартість вкладень; 

і – норма дохідності; 

т – період нарахування відсотків. 

 

Таблиця 

Прирощення вкладень при 4 % норми дохідності 

Кількість років Норма дохідності 4 % на рік 

1 1,04 

3 1,12 

5 1,21 

10 1,48 

 

Дані таблиці свідчать про залежність темпів збільшення вкладеної суми від 

величини норми дохідності. По закінченню третього року вкладена сума 

збільшиться на 12 %, п'ятого року – на 21 %, десятого року – на 48 %. Однак за 

такою схемою нараховують банки своїм клієнтам відсотки на відкриті вклади, 

тобто шляхом приєднання до суми вкладу суми нарахованих відсотків. 



Страхові компанії діють дещо поіншому. Вони враховують отриманий 

страхувальником дохід при укладенні договору страхування життя шляхом 

попереднього зменшення своїх фінансових зобов'язань. Тому страхові 

компанії мають обчислити суму яка повинна бути внесена на поточний момент 

для того, щоб через визначений договором термін мати потрібну страхову 

суму. Визначення невідомої величини здійснюється за допомогою 

дисконтування, що дає змогу обчислити поточну вартість майбутньої виплати 

в 1 грн. Коефіцієнт дисконтування є зворотним до формули нарахування 

складних відсотків: 

ПВ = MB / (1+і)
т
 . 

 

У таблиці наведено дисконтуючі множники, величина яких враховує 4-х 

відсоткову норму дохідності: 

 

Таблиця  

Дисконтні множники 

 

Кількість років страхування Значення множника при 4 % норми 

дохідності 

1 0,96 

3 0,89 

5 0,83 

10 0,68 

 

Для обчислення суми, яку необхідно внести сьогодні, розра-ховуючи на 

отримання через відому кількість років при заплано-ваній дохідності бажаної 

страхової суми, треба цю суму помно-жити на дисконт. У результаті буде 

отримана поточна величина майбутньої виплати. Так, для того щоб через 10 

років отримати 10 000 грн при нормі дохідності 4 %, необхідно внести зараз 6 

800 грн (10 000 x 0,68). 

Таким чином, нетто-ставка зі страхування життя обчислюється на 

підставі поточної вартості майбутньої виплати.  

 

 
 

Приклад №1. 
Фізична особа у віці 40 років укладає договір страхування на дожиття 

терміном на 5 років і страховою сумою 1 000 грн. На підставі таблиці 

смертності визначаємо, що до віку 40 років дожило 92 246 осіб. Припустимо, 

що всі вони будуть застраховані і до віку 45 років доживе 90 096 осіб. 

Відповідно, кількість страхових виплат буде дорівнювати кількості осіб, що 

дожили до 45 років, a сума виплат: 

 

ПРИКЛАДИ РОЗВЯЗАННЯ ЗАДАЧ  



1000 х 90096 = 90 096 000 грн. 

Дисконтуючий множник за 5 років при нормі дохідності 4 % становить 

0,83. Тоді поточна вартість майбутніх виплат складатиме: 

 

90 096 000 х 0,83 =74 779 680 грн. 

Для накопичення цієї суми кожен страховик при укладенні договору 

повинен отримати з кожного клієнта:  

 

74 779 680  :  92246 = 811 грн. 

Сума 811 грн і буде одноразовою нетто-ставкою по страхуванню на 

випадок дожиття при відомих величинах: 

 вік застрахованого: 

 термін страхування; 

 норма дохідності; 

 страхова сума. 

 

Аналогічно можна розрахувати одноразовий тариф-нетто по страхуванню 

на випадок смерті фізичної особи в період дії договору, але з використанням 

показники смертності. 

 

Приклад №2. 
Відомо, що із 92 246 застра-хованих у віці 40 років протягом першого року 

помре 374 особи. Відповідно ця цифра є кількістю виплат. Сума майбутніх 

виплат буде становити: 

374 х 1000 грн = 374 000 грн, 

Поточна вартість майбутніх виплат обчислюэться за формулою: 

 

374 000 х 0,96 = 359 040 грн. 

Далі за таблицею смертності визначаємо. що протягом другого року помре 

399 осіб, протягом третього – 427, четвертого – 458, п'ятого – 492 особи. 

Визначаємо розміри страхових виплат у кожному році і складемо їх за 5 років 

та поділимо на загальну кількість застрахованих: 

 

[(374 х 0,96 + 399 х 0,92 + 427 х 0,89 + 458 х 0,85 + 492 х 0,83) : 92246] х 1 000 

=20,6 грн. 

 

Отримана величина 20,6 грн є одноразовою нетто-ставкою за договором 

страхування на випадок смерті фізичної особи.  

На практиці найчастіше договори страхування життя мають змішаний 

характер, тобто поєднують у собі страхування як на випадок смерті, так і на 

випадок дожиття. Тому одноразова нетто-ставка в цьому випадку дорівнює 

сумі розрахованих нетто-ставок за кожним ризиком. 

Одноразовий тариф не завжди зручний для страхувальника. Більшість із 

них віддають перевагу більш тривалому терміну виконання своїх зобов'язань, 



тому в страхуванні життя використовуються не одноразові нетто-ставки, а 

нетто-ставки розстроченого характеру (річні, щомісячні, щоквартальні). 

Для розрахунку річної нетто-ставки страхові компанії використовують 

спеціальні коефіцієнти розстрочки, величина яких залежить від норми 

дохідності, віку страхувальника (застрахованого) та терміну сплати внесків. 

При цьому сума річних нетто-ставок буде більшою за суму одноразової нетто-

ставки, оскільки страхова компанія отримує в своє розпорядження меншу 

суму грошей і, як наслідок, втрачає частину інвестиційного доходу 

У правилах страхування страхові компанії вказують, за зви-чай, щомісячні 

внески (з урахуванням навантаження), які визна-чаються шляхом ділення 

річних внесків на 12. 

На практиці з метою спрощення розрахунків страхових тарифів 

використовуються спеціальні показники – комутаційні числа, які враховують 

зв'язок між даними таблиці смертності та дисконтуючими множниками. 

 

Приклад №3. 
Громадянин Петренко С.В. уклав накопичувальний договір 

добровільного страхування життя «Родина» з щоквартальною сплатою 

страхових внесків. Страхова сума за договором становить 9 тис. грн, страховий 

тариф-нетто – 24,9 грн на 1000 грн страхової суми, а питома вага навантаження 

в структурі брутто-ставки – 19%  

 

Визначити: 

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

суму; 

2) розмір страхової суми, котру отримає: 

- застрахований при закінченні дії договору; 

- отримувач страхової суми у випадку його смерті до закінчення дії 

договору. 

 

Розв’язок. 

Страховий тариф-брутто на 1 000 грн страхової суми складає 24,90 грн. 

Питома вага навантаження в структурі якої становить 19%. Відповідно, 24,9 х 

19% = 4,73 грн. Страховий тариф-брутто на 1 000 грн складатиме: Т = (9 000 х 

4,73) / 1000 = 42,58 грн, тоді тариф-брутто на всю суму страхової суми буде 

дорівнювати: Т = (42,58 х 9 000) / 1000 = 383,22 грн. 

При закінчення терміну дії договору застрахований отримає 9 000 грн. В 

разі смерті застрахованого до закінчення терміну дії договору страхова сума 

складе 9 000 грн. 

 

 

21. НА ВИЗНАЧЕННЯ ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА ПРИБУТКУ 

СТРАХОВИКА 

 

 



 
Приклад № 1. 

Страхова компанія, котра займається ризиковими видами страхування, має 

такі показники діяльності за квартал: 

1. Надходження страхових платежів, тис. грн – 989. 

2. Сума премій за договорами, переданими в перестрахування тис. грн 

– 189. 

3. Інвестиційний дохід, тис. грн – 289. 

4. Витрати на обслуговування інвестиційного доходу, % від доходу – 

9%. 

 

Визначити: величини податку з прибутку, податку з інвестиційного 

доходу і загальну суму податку з доходів страховика. 

 

Розв’язок: 

 

Розмір ставок оподаткування: 

№ 

п/п 

Об’єкт оподаткування Ставка 

податку 
1. Валові доходи від страхової діяльності, крім доходів від 

страхування і перестрахування життя) 

3% 

2. Валові доходи від страхової діяльності зі страхування і 

перестрахування життя в разі, коли договір страхування 

достроково розірвано 

6% 

3. Доходи нерезидентів від перестрахування ризиків на 

території України 

15% 

4. Доходи нерезидентів від страхування ризиків на території 

України 

30% 

5. Прибуток, отриманий з інших джерел, крім доходів від 

страхової діяльності) 

30% 

 

Доходи, що підпадають під визначення п. 1, складають 989 тис. грн. 

Sп1 = 989 000 х 3% = 29 670 грн. (податок на прибуток). 

Доходи, що підпадають під визначення п. 3, складають 189 тис. грн. 

Sп3 = 189 000 х 15% = 28 350 грн. (податок на прибуток). 

Визначимо розмір доходу до оподаткування від інвестиційної діяльності: 

289 000 – 9% = 289 000 – 26 010 = 262 990 грн. 

Sп5 = 262 990 х 30% = 78 897 грн. (податок з інвестиційного доходу). 

Загальна сума податків: 29 670 + 28 350 + 78 897 = 136 917 грн.

ПРИКЛАДИ РОЗВЯЗАННЯ ЗАДАЧ  
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СТРУКТУРА ВІДНОСИН СТРАХОВИКА І СТРАХУВАЛЬНИКА 
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СХЕМА ВІДНОСИН КЛІЄНТА І СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ПРИ 

УКЛАДАННІ ДОГОВОРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подання 

страхувальником заяви 

про прийняття об’єкта 

на страхування 

Вирішенн страховиком 

питання щодо 

прийняття об’єкта на 

страхування 

(адеррайтинг) 

Відшкодування збитків 

за догором страхування 

(закінчення строку дії 

договору, укладання 

нового, дострокове 

розірвання договору) 

 

Укладання договору 

страхування 

(видача страхового 

поліса страхувальнику) 

 
 

 

 

1 2 

4 3 
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ДОБРОВІЛЬНІ СТРАХОВІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДІЇ ЛІКАРЯ-КООРДИНАТОРА ПРИ ОТРИМАННІ ДЗВІНКА ВІД 

ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ 

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ СТРАХОВИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ТУРИСТІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА ВІДНОСИН МІЖ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ, 

ТУРИСТИЧНОЮ ФІРМОЮ, ЗАСТРАХОВАНОЮ ОСОБОЮ 

Прийом дзвінка 

застрахованої 

особи 

Оцінка лікарем 

проблеми зі 

здоровям 

Прийом лікарем 

відповідного 

рішення 

 

Організація 

медичної допомоги 

Контроль за 

наданням медичної 

допомоги 

 

ТУРИСТИЧНА 

ФІРМА 

 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

 

ЗАСТРАХОВАНА 

ОСОБА 

(турист) 



Додаток Д 
 

 

СУБ’ЄКТИ, ОБ’ЄКТИ ТА СТРАХОВІ РИЗИКИ ОБОВ’ЯЗКОВОГО 

СТРАХУВАННЯ ВРОЖАЮ 

Суб’єкти обов’язкового 

страхуання 

Об’єкт обов’язкового 

страхування 

Страхові 

ризики 
 cтрахувальники – державні 

сільськогосподарські підприємства 

щодо врожаю 

сільськогосподарських культур і 

багаторічних насаджень та 

сільськогосподарські підприємства 

всіх форм власності щодо врожаю 

зернових культур та цукрових 

буряків; 

 страховики – юридичні 

особи-резиденти України, які 

отримали в установленому порядку 

ліцензію на проведення цього виду 

обов‘язкового страхування. 

Майнові інтереси, що не 

суперачать законодавству і 

пов’язані з неотриманням 

або недоотриманням 

врожаю 

сільськогосподарських 

культур і багаторічних 

насаджень державними 

сільськогосподарськими 

підприємствами, зернових 

культур і цукрових буряків 

– сільськогосподарськими 

підприємствами всіх форм 

власності. 

Град, пожежа, 

вимерання, 

ураган, буря, 

злива, зсів, 

повінь, сель, 

посуха, повне 

раптове 

знищення 

посівів 

карантинними 

шкідниками 

 
 

ВАЖЛИВО. Страхова оцінка врожаю сільськогосподарських 

культур визначається в розмірі вартості врожаю, яка обчислюється 

шляхом множення середньої врожайності з 1 га за останні п’ять 

років, за даними обліку страхувальника, на ціну 1 ц продукції, що 

склалася за минулий рік (або за згодою сторін на заставну ціну цього 

виду продукції, визначену в установленому порядку), та на фактичну 

площу продукції, із якої збиратиметься врожай. 

Страхова оцінка врожаю багаторічних насаджень визначається 

аналогічно з урахуванням площі, зайнятої під насадження в тому 

самому році, що й збирання врожаю. За умови чіткої періодичності 

плодоношення багаторічних насаджень середня врожайність 

визначається за показниками п’яти років, у яких плодоношення 

насаджень відповідає рокові страхування. У разі коли страхувальник 

протягом п’яти років вирощує культуру менше ніж три роки, у 

розрахунок вартості врожаю береться планова врожайність на 

поточний рік, але не вища ніж середня врожайність у районі за 

останній рік. 

Страхова сума не може перевищувати 70 % розрахованої 

страхової оцінки врожаю. 

ВАЖЛИВО. У разі безперервного страхування врожаю 

сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень та 

неотримання сторахового відшкодування протягом двох років 

страхувальник має право на зменшення розміру страхового тарифу до 

10 %. 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ 



Додаток Е 
 

 

СУБ’ЄКТИ, ОБ’ЄКТИ І СТРАХОВІ РИЗИКИ ОБОВ’ЯЗКОВОГО 

СТРАХУВАННЯ ТВАРИН 
 

 

Суб’єкти 

обов’язкового 

страхуання 

Об’єкт обов’язкового 

страхування 

Страхові ризики 

 cтрахувальники – 

власники тварин, які 

підлягають 

обов‘язковому 

страхуванню; 

 страховики, які 

отримали в 

установленому 

порядку ліцензію на 

проведення 

обов‘язкового 

страхування. 

Майнові інтереси, що 

не суперачать 

законодавству, пов’язані 

із загибеллю, знищенням 

, вимушеним забоєм 

тварин, які належать на 

правах державної, 

комунальної або 

приватної власності 

страхувальнику, 

внаслідок хвороб, 

стихійного лиха та 

нещасних випадків. 

Загибель, знищення, вимушений 

забій тварин унаслідок 

інфекційних хвороб, пожежі, 

вибуху, урагану, блискавки, дії 

електричного струму, сонячного 

або теплового удару, землетрусу, 

повені, обвалу, бурі, граду, 

замерзання, отруєння травами або 

речовинами, укусу змій або 

отруєння комах, утоплення, 

падіння в ущелину, потрапляння 

під транспортні засоби та інших 

травматичних ушкоджень  

 

 

 

 

 

ВАЖЛИВО. Страхова сума визначається за балансовою 

вартістю, але не повинна перевищувати ринкової вартості 

тварини. 

Договором передбачається франшиза, розмір якої становить 

10 % страхової суми та страховий випадок. Максимальні розміри 

страхових тарифів становлять 5 % страхової суми. 

ВАЖЛИВО. Страхування тварин охоплює добровільні види 

майнового страхування тварин на випадок знищення, загибелі або 

вимушеного забою в сільськогосподарських підприємствах, 

фермерських господарствах, домашніх господарствах громадян. 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Ж 

 

 
БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ З ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 

ТВАРИН (У % ВІД СТРАХОВОЇ СУМИ)  

 

Найменування області ВРХ, 

коні, 

віслюки, 

мули 

Птиця, хутрові 

звірі, 

декоративні та 

екзотичні птахи 

і тварини 

Свині, 

собаки, 

бджолосім’ї 

Вівці, 

кози 

Вінницька 2,0 5,0 4,0 3,0 

Волинська 2,0 5,0 4,0 3,0 

Дніпропетровська 2,0 5,0 4,0 3,0 

Донецька 2,0 5,0 4,0 3,0 

Житомирська  2,0 5,0 4,0 3,0 

Закарпатська 2,0 5,0 4,0 3,0 

Запорізька 2,0 5,0 4,0 3,0 

Івано-Франківська 2,0 5,0 4,0 3,0 

Київьска 2,0 5,0 4,0 3,0 

Кіровоградська 2,0 5,0 4,0 3,0 

АРК 2,0 5,0 4,0 3,0 

Луганська 2,0 5,0 4,0 3,0 

Львівська 2,0 5,0 4,0 3,0 

Миколаївська 2,0 5,0 4,0 3,0 

Одеська 2,0 5,0 4,0 3,0 

Полтавська 2,0 5,0 4,0 3,0 

Рівненська 2,0 5,0 4,0 3,0 

Сумська 2,0 5,0 4,0 3,0 

Тернопільська 2,0 5,0 4,0 3,0 

Харківська 2,0 5,0 4,0 3,0 

Херсонська 2,0 5,0 4,0 3,0 

Хмельницька 2,0 5,0 4,0 3,0 

Черкаська 2,0 5,0 4,0 3,0 

Чернівецька 2,0 5,0 4,0 3,0 

Чернігівська 2,0 5,0 4,0 3,0 

м. Київ,  

м. Севастополь 

2,0 5,0 4,0 3,0 

 

 

 

 

 



Додаток З 
 

 

ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ РИЗИКІВ ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ МАЙНА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

ВИДИ МАЙНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
 

Врожай 

сільськогосподарських 

культур у відкритому 

грунті 

 

 

 

Врожай, що 

вирощується в 

закритому грунті 

 

 

 

Багаторічні 

насадження 

 

 

Інше майно 

 

ПЕРЕЛІК РИЗИКІВ 

 
 

 

На випадок знищення 

або пошкодження 

внаслідок вимерзання, 

граду, зливи, урагану, 

бурі, повені, пожежі 

 

 

 

На випадок 

урагану, граду, 

бурі, пожежі, якщо 

цими подіями була 

пошкоджена сама 

споруда 

 

На випадок 

повної загибелі 

(відмирання 

підземної і 

наземної частини 

усіх або окремих 

дерев, кущів) 

самих дерев, 

кущів, плодово-

ягідних 

насаджень, що 

зростають у 

садах та 

виноградниках 

внаслідок 

сильних морозів, 

повені, бурі, 

урагану, 

землетрусу, 

пожежі 

 

На випадок 

знищення 

(пошкодження) 

унаслідок впливу 

пожежі, вибуху, 

повені, 

землетрусу, бурі, 

урагану, смерчу, 

зливи, граду, 

обвалу, селю, 

затоплення, у 

тому числі через 

аварію 

комунікаційних 

мереж 

 

 

 

 



Додаток К 
 

 

 

НАБІР СТРАХОВИХ ПОСЛУГ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ МАЙНОВІ 

ІНТЕРЕСИ КРЕДИТОРІВ 

ВИДИ КРЕДИТІВ ВИДИ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 

1. ФІНАНСОВИЙ КРЕДИТ 1.1. страхування відповідальності 

позичальника за непогашення кредиту; 

1.2. страхування кредитів 

(страхувальником є кредитор). 

2. АВАНСОВИЙ І ТОВАРНИЙ 

КРЕДИТ 

2.1. страхування комерційних кредитів; 

2.2. страхування на випадок невиконання 

зобовязань контрагентом. 

3. ГАРАНТОВАНИЙ КРЕДИТ 3.1. страхування виданих та прийнятих 

гарантій (поручительств); 

3.2. страхування майна як предмета 

застави. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ 

 

ДОВІДКОВО. Делькредере – (від іт. Del credere- від довіри) – 

у цивільному праві – умова договору комісії, згідно з якою комісіонер 

за особливу винагороду бере на себе (перед отримувачем – 

комітентом) відповідальність за виконання угоди третьою особою. 

Комісіонер, який приймає на себе делькредере, не тільки продає 

товар, але й гарантує його оплату у випадку неплатоспроможності 

покупця. 

СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ І ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 

Делькредерне 

страхування 

КРЕДИТНЕ СТРАХУВАННЯ 

Страхування 

кредитів довіри 

Гарантійне (заставне) 

страхування 

Страхування 

товарних 

кредитів 
 

Страхування 

фінансових 

кредитів 

Класичне 

(заставне) 

страхування 

Страхування 

фінансових 

гараниій 



Додаток Л 
 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЙ 
 

Таблиці смертності та мета їх використання в страхуванні життя 

ЦІКАВО. Основи теорії актуарних розрахунків були закладені в 

XVII ст. в працях учених Д. Граунта, Яна де Вітта, Е. Галлея. В 1662 

р. Д. Граунт публікує працю «Природні та політичні спостереження, 

здійснені над бюлетенем смертності». Він уперше обробив дані про 

смертність людей та побудував таблиці смертності. Подальший 

розвиток теорія актуарних розрахунків отримала в працях 

англійського астронома та математика Е. Галлея. Він сформулював 

визначення основних таблиць смертності. Форма таб-лиці 

смертності, запропонована Галлеєм, використовується по 

сьогоднішній день. 

ВАЖЛИВО. ТАБЛИЦЯ СМЕРТНОСТІ – упорядкований ряд 

взаємопов'язаних величин, що характеризують зменшення з віком 

деякої сукупності народжених унаслідок сме-ртності. Таблиця є 

системою показників, які вимірюють частоту смертності в різні 

періоди життя та частоту дожиття до кожного наступного віку. 

(табл. ). 

 
ВАЖЛИВО. НОРМА ДОХОДНОСТІ – процент, що 

нараховується страховиком до резерву внесків нва страхування 

життя. У статті 2 Закону № 2745 зазначено, що в договорі 

страхування життя величина інвестиційного доходу не повинна 

перевищувати 4 % річних. 

Договором страхування життя обов'язково передбачається 

збільшення розміру страхової суми та (або) розміру страхових виплат 

на суми (бонуси), що визначаються страховиком один раз на рік за 

результатами отриманого інвестщійного доходу від розміщення 

коштів резервів із страхування життя за вирахуванням витрат 

страховика на ведення справи врозмірі до 15 % інвестщійного доходу 

та обов'язкового відрахування в математичні резерви частки 

інвестщійного доходу, що відповідає розміру інвестщійного доходу 

який застосовується для розрахунку стра-хового тарифу за цим 

договором страхування та вразі індексації розміру страхової суми та 

(або) розміру страхових виплат за офіційним індексом інфляції, 

відрахування в математичні резерви частки інвестщійного доходу що 

відповідає такій індексації. 

Договором страхування життя також може бути передбачено 

збільшення розміру страхової суми та (або) розміру страхових виплат 

на суми (бонуси), які визначаються страховиком один раз нарік за 

іншими фінансовими результатами його діяльності (участь у 

прибутках страховиків). 
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Інструктивно-методичні матеріали 
містять пояснювальну записку, навчально-
тематичний план, програмний матеріал до 
вивчення дисципліни «Страхові послуги та 
діяльність страхових організацій», методичні 
вказівки до виконання практичної роботи для 
студентів денної форми навчання, фонд 
законодавчого та інструктивного матеріалу, 
задачі, методичні рекомендації до 
розв’язання задач, список рекомендованої 
літератури, а також додатки. 

Видання призначене для студентів, 
аспіратів, викладачів, фінансистів та усіх, хто 
цікавиться та переймається сучасними 
проблемами страхового бізнесу.  

 
 
 

 
 


