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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета навчальної дисципліни «Страхування» (інтегральна 

компетентність) – полягає в оволодінні теоретико-методичних та 

практичних навиків у сфері страхових взаємовідносин, вивченні сутності і 

форм прояву ризику, що сприятиме об'єктивній оцінці економічних процесів, 

розумінню суті, місця та значення страхування для успішного управління 

цими процесами. 

Завдання навчальної дисципліни «Страхування» оволодіння 

майбутніми спеціалістами теоретико-методичних та практичних навиків 

розробки та здійснення страхових операцій, з'ясування ролі страхування в 

економічній розбудові суспільства; володіння не лише теоретичними 

знаннями, а й практичними навичками та вміння визначити сукупність 

заходів щодо ефективного страхового захисту. 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

підготовки здобувачів вищої освіти. 

Навчальна дисципліна «Страхування» поглиблює та конкретизує знання 

студентів, здобуті в процесі вивчення дисциплін (пререквізити) 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка, «Фінанси», «Гроші і кредит» з 

акцентом на проблематику надання широкого спектру страхових послуг як 

фізичним, так і юридичним особам. Глибоке вивчення навчальної дисципліни 

сприяє опануванню наступних компонентів освітньої програми, яким вона 

передує (пререквізити): «Соціальне страхування», «Страхові послуги та 

діяльність страхових організацій», «Місцеві фінанси», «Страховий 

менеджмент», «Фінансовий ринок» та інші – 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 «Страхування»: 

Загальні: 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

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). 
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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 «Страхування»: 

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. 

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. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Сутність страхування та ключові 

аспекти механізму його функціонування 

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування. 
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Необхідність і форми страхового захисту. Функції страхування. 

Принципи страхування. Роль страхування в ринковій економіці. 

Тема 2. Класифікація страхування. 

Поняття класифікації страхування. Класифікація за критеріями 

страхування. Класифікація за ознаками страхування. Обов‟язкове та 

добровільне страхування. 

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка.  

Поняття й основні характеристики ризику. Ознаки страхового ризику. 

Характеристика ризиків у страховій діяльності. Управління страховими 

ризиками (ризик-менеджмент у страхуванні). Страхування агроризиків. 

Тема 4. Страхова організація як основа страхової системи.  

Страхові організації: види та значення. Порядок створення, 

функціонування та ліквідації страхової організації. Структура та ресурси 

страхової організації. Принципи управління страховою організацією 

Об'єднання страховиків. 

 

Тема 5. Державне регулювання страхової діяльності. 

Необхідність та значення державного регулювання  страхової діяльності. 

Правові основи державного  регулювання. Органи нагляду за страховою 

діяльністю та їх функції. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Умови та порядок здійснення основних 

видів страхової діяльності 

Тема 6. Загальна характеристика видової сукупності страхової 

діяльності  

Галузева (видова) класифікація страхування. Коротка характеристика 

основних видів страхування: особисте, майнове, відповідальності. 

Агрострахування. Особливості реалізації страхової діяльності в аграрному 

секторі економіки. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Методичний інструментарій 

діагностики фінансової діяльність страховика 

Тема 7. Співстрахування та перестрахування. 

Сутність перестрахування та його значення. Основні види 

перестрахувальних операцій. Перестрахування аграрних ризиків. Види 

договорів перестрахування. Співстрахування й механізм його застосування. 

Тема 8. Доходи, витрати, прибуток страховика.  



 

 

7 
 

Характеристика доходів страхових компаній. Характеристика видатків 

страхових компаній. Формування фінансових результатів страховика. 

Оподаткування страхових компаній. Особливості оподаткування 

прибутку страхових компаній. 

Тема 9. Фінансова надійність страхової компанії. 

Поняття фінансової надійності страховика. Умови забезпечення 

платоспроможності страховика. Страхові резерви й порядок їх формування. 

Оцінювання фінансового стану страховика. 

 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ 

Проведення лекційних занять з навчальної дисципліни «Страхування» 

відбувається із використанням мультимедійних технологій для наочного 

відображення представленого матеріалу, зокрема у форматі графічних та 

схематичних матеріалів у вигляді слайдів на проекторі, а також 

відеоматеріалів. 
 

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування 

Необхідність страхового захисту як важливого засобу економічної 

безпеки суб‟єктів господарювання та життєдіяльності людей на випадок 

шкоди, зумовленої ризиковими обставинами. Страхові фонди як матеріальна 

основа страхового захисту. Форми організації фондів страхового захисту. 

Самострахування, його джерела й межі доцільного застосування. 

Виникнення та етапи розвитку страхування. Сутність страхування. Функції 

страхування. Сфери застосування страхування. Специфічні терміни і поняття, 

використовувані в страхуванні, необхідність їх вивчення для дослідження 

конкретних страхових відносин. Принципи страхування. Роль страхування в 

активізації бізнесу, економії коштів, резервованих на покриття можливих 

втрат від непередбачених обставин, та в ефективному формуванні й 

використанні фондів соціального призначення, збільшенні обсягів 

інвестицій. 
 

Тема 2. Класифікація страхування 

Поняття класифікації страхування, її наукове й практичне значення. 

Ознаки класифікації: історичні, економічні, юридичні. Класифікація за 

об‟єктами страхування. Галузі страхування: майнове, страхування 

відповідальності, особове страхування. Види страхування. Класифікація за 

родом небезпеки: страхування ризиків від вогню, інженерних, 

сільськогосподарських, транспортних, фінансово-кредитних та інших 

ризиків. Класифікація за формами проведення: обов‟язкове й добровільне 

страхування. Принципи та порівняльна характеристика обов‟язкового і 

добровільного страхування.  
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Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка  

Поняття ризику. Рівень ризику. Частота ризику й розмір шкоди. Критерії 

визначення страхового ризику. Основні характеристики страхових ризиків. 

Загальні підходи та принципи класифікації страхових ризиків. Загальна 

класифікація ризиків. Види ризиків за суб‟єктами на які впливають ризики. 

Види ризиків за джерелами небезпеки та їх походженням. Види ризиків за 

кількісними параметрами. Види ризиків за обсягом відповідальності 

страховика. Специфіка ризиків у страхуванні майна, відповідальності, 

особовому страхуванні. Страховий захист аграрних ризиків. Характеристика 

ризиків у страховій діяльності: ризик андерайтингу, ризик неефективного 

перестрахування, ризик управління страховим портфелем, ризик формування 

та інвестування страхових резервів. Оцінювання ризику й визначення 

доцільності його страхування. Управління ризиком та його основні етапи. 

Контроль за ризиком і його фінансування. Особливості управління ризиками 

в аграрному секторі економіки. 

 
 

Тема 4. Страхова організація як основа страхової системи 

Страхові організації: види та значення. Порядок створення, 

функціонування та ліквідації страхової організації. Структура та ресурси 

страхової організації. Принципи управління страховою організацією 

Об'єднання страховиків. 
 

Тема 5. Державне регулювання страхової діяльності 

Необхідність та значення державного регулювання страхової діяльності. 

Правові основи державного регулювання страхової діяльності в Україні та 

шляхи їх наближення до міжнародних стандартів. Органи нагляду за 

страховою діяльністю в Україні, їх права та функції. Реєстрація та 

ліцензування страховиків. Контроль  за діяльністю страховиків. Спеціалізація 

страховиків. 
 

 

Тема 6. Загальна характеристика видової сукупності страхової 

діяльності 

Галузева (видова) класифікація страхування. Коротка характеристика 

основних видів страхування: особисте, майнове, відповідальності. 

Агрострахування. Особливості реалізації страхової діяльності в аграрному 

секторі економіки.  
 

 

Тема 7. Співстрахування та перестрахування 

Необхідність і сутність перестрахування, стан і перспективи його 

розвитку. Перестрахування як метод зміцнення фінансової стійкості 

страхових організацій. Суб‟єкти перестрахування. Сторони, які беруть участь 

у перестрахуванні, їх взаємовідносини. Зміст договору перестрахування. 

Вимоги до перестрахування ризиків у нерезидентів. Методи 

перестрахування. Факультативне перестрахування. Облігаторне 
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перестрахування. Факультативно-облігаторне перестрахування. Форми 

проведення перестрахувальних операцій. Квотні й ексцедентні договори 

пропорційного перестрахування, їх характеристика, переваги та недоліки. 

Непропорційне перестрахування: на базі ексцедента збитку, на базі 

ексцедента збитковості. Перестрахування аграрних ризиків. Співстрахування 

й механізм його застосування. Перспективи й напрямки розвитку 

перестрахування та співстрахування в Україні. 
 

Тема 8. Доходи, витрати, прибуток страховика 

Особливості й принципи фінансово-економічної діяльності страховика. 

Склад та економічний зміст доходів страховика. Доходи від страхової 

діяльності. Зароблені страхові премії, порядок їх визначення. Доходи від 

інвестування тимчасово вільних коштів та іншої фінансової діяльності. Склад 

та економічний зміст витрат страховика. Собівартість страхової послуги. 

Собівартість страхової послуги. Виплата страхових сум і страхового 

відшкодування. Витрати на утримання страхової компанії. Фінансові 

результати страхових операцій. Визначення прибутку страховика. Прибуток 

від страхової діяльності. Прибуток від інвестиційної діяльності. Розподіл 

прибутку. Оподаткування страховиків. Особливості оподаткування прибутку 

(доходів) страховика. 
 

Тема 9. Фінансова надійність страхової компанії 

Поняття фінансової надійності страховика та її значення. Формування 

збалансованого страхового портфеля. Відбір ризиків. Тарифна політика. 

Перестрахування як метод забезпечення фінансової надійності. Фінансові 

методи забезпечення надійності страхових компаній. Платоспроможність 

страховика, умови її забезпечення. Фактичний і нормативний запаси 

платоспроможності, порядок їх обчислення. Власні кошти страховика. 

Статутний і гарантійний фонди страховика. Технічні резерви, їх склад. 

Призначення й використання фондів у страхуванні, їх роль у забезпеченні 

фінансової надійності страховика. Оцінювання фінансового стану 

страховика. Фінансова звітність страхових організацій і її використання для 

оцінювання фінансового стану. Система показників і методи оцінювання 

фінансового стану. 

Система оцінювання виконання контрольної роботи: 
Повна відповідь на питання, яка оцінюється в 30 балів, повинна 

відповідати таким вимогам: 

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 

2) повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних 

категорій та законів; 

3) виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні 

навчально-програмного матеріалу; 
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4) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, 

підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; знання 

історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників; 

5) уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, 

процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення; 

6) демонстрація здатності висловлення та аргументування власного 

ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 

7) використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат 

та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання; 

8) знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, 

міжнародних та міждержавних угод з обов‟язковим на них посиланням під 

час розкриття питань, які того потребують; 

9) знання точних назв та функцій національних та міжнародних 

кредитно-фінансових установ, історії їх створення і ролі при вирішенні 

проблем, які ставляться у конкретному питанні; 

10) вірно вирішені задачі; 

11) засвоєння основної та додаткової літератури. 
Критерії оцінювання знань студентів при виконанні  

та захисті контрольної роботи  
 1. Текст контрольної роботи 20 балів 

1.1 Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а також 
поставленим цілям і завданням, пропорційність структури роботи 

 

5 1.2 Правильність оформлення роботи (нумерація сторінок, оформлення 
титульного аркуша, дотримання вимог до розміру полів, шрифту, 
міжрядкового інтервалу та інше), відсутність редакційних помилок 

1.3 Повнота і відповідність висновків змісту роботи 
1.4 Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми. 

Наявність та якість критичного огляду літературних джерел. 
Самостійність суджень і викладу матеріалу (наявність 
формулювання власної думки студента – автора) 

15 балів 

 2. Захист контрольної роботи 10 балів 
2.1 Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко викласти 

сутність і результати дослідження. 
5 

2.2 Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, здатність 
аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди 

5 

11.Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 А  

 

зараховано 
82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е  

35-59 FX 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 
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0-34 F 
не зараховано з обов‟язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
Варіант 1 

1. Виникнення та сутність страхування. 

2. Роль страхового захисту в ринковій економіці. 

3. Форми страхового захисту. 

4. Задача. Розрахувати страхове відшкодування. Вихідні дані для 

розрахунку подані в табл. 1.  

Таблиця 1 
Кількісні показники для розрахунку страхового відшкодування 

Об‟єкт 

страхування 

Вартість 

об‟єкта, грн 

Страхова 

сума, грн 

Розмір  

збитку, грн 

А 50000 30000 16000 

Б 50000 20000 30000 

 

Варіант 2 

1. Наукове поняття класифікації страхування та ії значення. 

2. Нетрадиційні види страхування. 

3. Система страхування.  

4. Вартість об‟єкта страхування дорівнює 54700 грн, страхова сума та 

збиток страхувальника становлять відповідно 80 та 60 % вартості об‟єкта. 

Розрахувати розмір страхового відшкодування за системою пропорційної 

відповідальності. 

5.  

Варіант 3 

1. Страховий захист аграрних ризиків. 

2. Методи управління ризиком. 

3. Склад і структура страхових тарифів. 

4. Задача. Збиток страхувальника, спричинений знищенням об‟єкта, 

дорівнює 9800 грн, страхова сума за угодою страхування − 12300 грн, що 

складає 70 % від вартості об‟єкта. Визначити розмір страхового 

відшкодування за системою пропорційної відповідальності.  
5.  

Варіант 4 

1. Види страхових ризиків. Методи управління ризиком. 

2. Страхові ринки країн Європи. 

3. Порядок укладання та ведення страхової угоди. 
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4. Задача. Підприємство виготовляє 1500 машин у рік, протягом року 

12 з них виходить з ладу. Страхова компанія уклала 500 договорів щодо 

гарантійного обслуговування цих машин, середня страхова сума на один 

договір 120000 грн, середнє страхове відшкодування га один договір − 55000 

грн. Визначити: 

1) нетто-ставку зі 100 грн. страхової суми; 

2) брутто-ставку зі 100 грн. страхової суми, якщо витрати страховика 

на ведення справи складають 9 %, а прибуток − 25 % брутто-ставки; 

3) розмір страхових платежів за договорами. 

4)  

Варіант 5 

1. Страхові посередники в системі реалізації страхових послуг. 

2. Перспективи розвитку страхового ринку України. 

3. Агростраховий ринок України. 

4. Задача. Розрахувати розмір страхового відшкодування та страхового 

платежу, якщо господарюючий суб‟єкт застрахував своє майно строком на 1 

рік з відповідальністю за крадіжку зі зломом на суму 400 тис. грн. Ставка 

страхового тарифу 0,3 % від страхової суми. Згідно з договором передбачена 

умовна франшиза в розмірі 2 %, при якій надається знижка тарифу 6 %. 

Фактичний збиток страхувальника 6,8 тис. грн, 9 тис. грн.  

5.  

Варіант 6 

1. Страхові компанії: види та значення. 

2. Перестрахування аграрних ризиків.. 

3. Фонди страхових гарантій. 

4.Задача. Протягом 5 років фермерське господарство страхувало врожай 

цукрових буряків. Страхових випадків не було, страхувальник виявив намір 

укласти страхову угоду на наступний рік. Дані для розрахунку: 

Показник Значення 

Середня врожайність цукрового буряку за 5 років з 1 

га, ц 
360 

Площа посівів сільськогосподарського підприємства, 

га 
200 

Закупівельна ціна цукрових буряків, грн. за центнер 40 

Страховий тариф, % 9 

Пільгова знижка до тарифу, % 40 
 

Визначити: страхову вартість буряків; 2) страхову суму; 3) розмір 

страхових платежів. 

 

Варіант 7 

1. Організаційна структура страхової компанії. 

2. Органи нагляду за страховою діяльністю та їх функції. 
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3. Реєстрація та ліцензування страховиків. 

4. Задача. Страхова компанія здійснює послуги за 30-ма видами 

страхування. ЇЇ ліцензія закінчиться 22.01.08. Компанія має намір 

продовжити свою діяльність та провадити ці 30 видів страхування, для чого 

отримує 2 нові ліцензії 20.01.08. Чи зможе компанія продовжувати 

функціонування на страховому ринку України відповідно до чинного 

законодавства? 

5.  

Варіант 8 

1. Агрострахування як інструмент управління ризиками в агропромисловому 

комплексі України.  

2. Добровільне страхування додаткової пенсії. 

3. Загальна характеристика медичного страхування та аналіз основних 

його систем. 

1. Задача. У березні поточного року відбулася реорганізація шляхом 

виділення страхової компанії «Амелі» зі страхової компанії «Аска», яка, 

відповідно до отриманих ліцензій, займалася страхування життя. 

Новостворена страхова компанія формує статутний фонд у розмірі 1,3 млн. 

євро та задовольняє вимоги щодо забезпечення своєї платоспроможності. 

Після виділення страхова компанія «Амелі» планує займатися страхування 

життя на основі ліцензій, отриманих страхової компанії «Аска». 

Проаналізуйте, чи є його страхова діяльність правомірною відповідно до 

чинного законодавства України?  

 

Варіант 9 

1. Обов‟язкові види страхування від нещасних випадків і професійних  

захворювань. 

2. Особливості страхування сільськогосподарських підприємств. 

3. Страхування технічних ризиків. 

4. Задача. Вартість об‟єкта страхування дорівнює 54700 грн, страхова 

сума та збиток страхувальника становлять відповідно 80 та 60 % вартості 

об‟єкта. Розрахувати розмір страхового відшкодування за системою 

пропорційної відповідальності. 

 

Варіант 10 

1. Страхування транспортних засобів: автомобільного, морського, 

авіаційного, страхування вантажів. 

2.Страхування депозитів.  

3.Страхування професійної відповідальності. 

4. Задача. Розрахувати розмір збитків та страхового відшкодування в 

результаті загибелі тварин, якщо загальна страхова сума − 500 грн. Кількість 

застрахованих тварин − 12 шт. Кількість тварин, придбаних після договору − 

3 шт., а кількість загиблих тварин − 2 шт. 
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Варіант 11 

1. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних 

засобів. 

2. Страхування відповідальності за забруднення довкілля. 

3. Непропорційне перестрахування. 

4. Задача. Розрахувати суму збитків при страхуванні ризику 

непогашення кредиту: сума кредиту − 50000 грн, строк кредиту − 6 місяців, 

відповідальність страховика  − 90 %, сплата за кредит − 60 % річних. 

 

Варіант 12 

1. Необхідність і сутність перестрахування. 

2. Співстрахування і механізм його застосування. 

3. Склад та економічний зміст доходів страховика   

4. Задача. Розрахувати суму збитків у результаті стихійного лиха, якщо 

вартість нового предмету − 500 грн. Знос − 10 %. Вартість неушкоджених 

предметів − 150 грн. 

 

Варіант 13 

1. Характеристика податків та обов‟язкових платежів, які сплачують 

страхові компанії. 

2. Страхування домашнього майна громадян.    

3. Добровільне страхування дітей, школярів та спортсменів від 

нещасних випадків. 

4. Задача. Підприємство «Паритет» вирішило застрахувати цивільну 

відповідальність водіїв транспортних засобів. Тарифні ставки залежно від 

стажу водіїв такі: до 1 року − 5,9 % ; від 1 до 5 років − 4,2 %; від 5до 10років 

− 2,3 %. Страхова сума на кожного водія − 20.000 грн. Визначити страховий 

внесок на рік, враховуючи, що на підприємстві працює: 2 особи зі стажем 

роботи до 1 року; 3 особи зі стажем роботи від 1 до 5 років; 5 осіб зі стажем 

роботи від 5 до 10 років. 

 

Варіант 14 

1. Основні підгалузі та види страхування майна. 

2. Страхування цивільної відповідальності  власників транспортних 

засобів за системою “Зелена карта”. 

3. Характеристика факультативного перестрахування. 

4. Задача. Страхова вартість майна – 5 млн грн, страхова сума – 4 млн 

грн, збиток, нанесений майну в результаті страхового випадку, – 3 млн грн. 

Визначити розмір страхового відшкодування за системою пропорційної 

відповідальності. 

 

Варіант 15 
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1. Основні принципи організації фінансів страховика. 

2. Оподаткування страховиків. 

3. Інвестиційна політика страховика. 
4. Задача. Збиток страхувальника, спричинений знищенням об‟єкта, 

дорівнює 9800 грн, страхова сума за угодою страхування − 12300 грн, що 

складає 70 % від вартості об‟єкта. Визначити розмір страхового 

відшкодування за системою пропорційної відповідальності.   

 

Варіант 16 

1. Оцінка платоспроможності страхової компанії 

2. Основні методи перестрахування. 

3. Моторне (транспортне) страхове бюро України, його завдання та 

функції . 

4. Задача. Майно підприємства вартістю 30 тис. грн. застраховано за 

системою пропорційної відповідальності на суму 17 тис. грн. Розрахувати 

суму збитку, при якій страхове відшкодування буде складати 10 тис. грн. 

 

Варіант 17 

1. Засоби підвищення фінансової надійності страховиків. 

2. Методи управління ризиком. 

3. Страховий нагляд у країнах Європейського союзу. 

4. Задача. Статутний фонд страхової компанії складає 5,8 млн.грн., 

резерви й фонд − 1,4 млн грн, технічні резерви − 6, 7 млн грн, кредиторська 

заборгованість − 230 тис. грн, дебіторська заборгованість − 0,98 млн грн, 

грошові кошти в касі − 25 тис. грн, на поточному рахунку − 1,1 млн. грн. 

Визначити коефіцієнт загальної ліквідності. 

 

Варіант 18 

1. Страхування від втрат прибутку. 

2. Соціальне значення та види медичного страхування. 

3. Реклама страхових послуг. 

4. Задача. Страхова компанія здійснює інші види страхування ніж 

страхування життя. Надходження страхових премій дорівнюють 1,2 млн. грн, 

перестраховикам сплачено 280 тис. грн. Страхові виплати − 890 тис. грн, у 

тому числі компенсовано перестраховиками 120 тис. грн. Визначіть 

нормативний показник платоспроможності. 

 

Варіант 19 

1. Поняття та зміст страхових договорів. 

2. Порядок вирішення спорів та припинення дії договорів страхування. 

3. Ресурси страхової компанії. 

4. Задача. Розрахувати розмір страхового відшкодування та страхового 

платежу, якщо господарюючий суб‟єкт застрахував своє майно строком на 1 
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рік з відповідальністю за крадіжку зі зломом на суму 400 тис. грн. Ставка 

страхового тарифу 0,3 % від страхової суми. Згідно з договором передбачена 

умовна франшиза в розмірі 2 %, при якій надається знижка тарифу 6 %. 

Фактичний збиток страхувальника 6,8 тис. грн, 9 тис. грн.  

 

Варіант 20 

1.Індивідуальне та колективне страхування від нещасних випадків. 

2. Основні підгалузі та види страхування майна. 

3. Страхування професійної відповідальності. 

4. Задача. Страхова компанія здійснює послуги за 30-ма видами 

страхування. ЇЇ ліцензія закінчиться 22.01.08. Компанія має намір 

продовжити свою діяльність та провадити ці 30 видів страхування, для чого 

отримує 2 нові ліцензії 20.01.08. Чи зможе компанія продовжувати 

функціонування на страховому ринку України відповідно до чинного 

законодавства? 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 

Задачі на визначення страхового тарифу 

Страховий тариф є грошовою платою з одиниці страхової суми або з 

вартості об'єкта страхування (тобто з повної страхової суми) за визначений 

період страхування. Відповідно, чим нижчий страховий тариф, тим 

дешевший страховий продукт. Синонімами страхового тарифу є терміни 

брутто-ставка і брутто-тариф. 

Брутто-тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми або 

об'єкту страхування. Страховий тариф складається з нетто-ставки і 

навантаження, що можна представити наступною формулою: 

Тб – Тн + Тнаг,  

де Тб – страховий тариф (брутто-тариф); Тн – тарифна нетто-ставка; 

Тнаг– навантаження. 

Нетто-ставка страхового тарифу – частина страхового тарифу, 

призначена для забезпечення поточних страхових виплат по договорах 

страхування, яка в загальному вигляді може бути виражена формулою  

Тн = Р(А) – К– 100, 

де, А – страховий випадок; 

Р(А) – вірогідність страхового випадку; 

До – коефіцієнт відношення середньої виплати до середньої страхової 

суми на один договір. 

Навантаження – це частина страхового тарифу, призначена для 

покриття витрат на проведення страхування і створення резерву (фонду) 

попереджувальних заходів. У складі навантаження може бути передбачений 

прибуток від проведення страхових операцій. 
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Основне завдання, яке ставиться при побудові страхових тарифів по 

майнових ризиках, пов'язане з визначенням вірогідної суми збитку, що 

доводиться на кожного страхувальника або на одиницю страхової суми. При 

побудові нетто-ставки прийнято виходити з рівності: ЕСП = ЕСВ,  

де, ЕСП – страхові платежі; ЕСВ – страхове відшкодування. 

Розрахувавши праву частину рівності, отримують шукану величину 

страхових платежів. Таким чином, в методиці розрахунку тарифів як основа 

приймаємо структуру тарифної ставки: 

Собівартість страхової послуги – це нетто-ставка + витрати на ведення 

справи. Витрати на ведення справи охоплюють організаційні, аквізиційні, 

інкасаційні, ліквідаційні та управлінські витрати. 

Страхові тарифи встановлюються у відсотках від страхової суми або в 

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

 

Задачі на визначення страхового платежу 

Страховий платіж (страхова премія, або страховий внесок) – це 

плата за страхування, яку страхувальник зобов‟язаний сплатити страховику 

по договору страхування за прийняте останнім на себе зобов‟язання 

здійснити страхову виплату при настанні страхового випадку, передбаченого 

в договорі страхування. 

Страховий платіж (страхова премія) Р визначається як добуток 

відповідного страхового тарифу Т на страхову суму S, а саме: P= T*S 

 

Задачі на визначення розміру франшизи 
Франшиза є частиною можливої шкоди, що може бути заподіяна 

майновим інтересам страхувальника, яка залишається на відповідальності 

самого страхувальника і не підлягає відшкодуванню страховиком. Через те, 

що розмір франшизи означає частину збитку, який не відшкодовується 

страховиком, її конкретне значення визначається в договорі страхування на 

підставі згоди сторін. Франшиза звичайно встановлюється в абсолютній 

величині або у відсотках від страхової суми, але в деяких випадках може 

встановлюватися в частках від страхової вартості об‟єкта страхування або від 

Рис. 1. Структура брутто-ставки 
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розміру реально отриманого збитку. Спосіб завдання франшизи повинен 

бути зафіксований у договорі страхування. 

Франшиза буває двох видів – умовна і безумовна. 

Умовна або інтегральна (невід‟ємна) франшиза – умова звільнення 

страховика від відповідальності за збиток, що не перевищує розміру 

встановленої франшизи. Якщо збиток перевищує встановлену франшизу, то 

страховик зобов‟язаний виплатити суму збитку повністю. Умовна франшиза 

може вноситися до договору страхування за допомогою запису «вільно від F 

відсотків за страховою сумою» (де F – величина відсотків від страхової 

суми).  

Наприклад. За договором страхування автотранспортного засобу 

встановлено, що страхова сума складає 75 тис. грн. При цьому франшиза 

складає 2%, або 1,5 тис. грн. Це означає, що страховик за кожним страховим 

випадком не буде відшкодовувати збиток, розмір якого менше 1,5 тис. грн.  

Безумовна, або ексцедентна (та, що віднімається) франшиза означає, що 

страховий збиток за будь-яких умов завжди відшкодовується за 

відрахуванням встановленого відсотка франшизи. 

Безумовна франшиза може записуватися в договорі страхування таким 

чином: «вільно від перших F відсотків за страховою сумою» (де F – відсотки 

від страхової суми, що завжди відраховуються із суми певного страхового 

збитку, якщо розмір цього збитку перевищує розмір безумовної франшизи). 

Якщо розмір збитку менше безумовної франшизи, страхова виплата не 

здійснюється. 

Наприклад. За договором страхування автомобіля встановлено, що 

страхова сума складає 100 тис. грн. і безумовна франшиза складає 1%, або 1 

тис. грн. Це означає, що збиток, розмір якого не перевищує 1 тис. грн. за 

кожним страховим випадком, взагалі не спричиняє страхової виплати, а 

збиток в розмірі більше 1 тис. грн. за кожним страховим випадком спричиняє 

виплату страхового відшкодування з відрахуванням із суми завданого збитку 

суми 1 тис. грн. 

Задачі на визначення страхового відшкодування за системою 

пропорційної відповідальності 

Система страхової відповідальності обумовлює співвідношення 

страхової суми застрахованого майна і фактичного збитку. 

У практиці страхування застосовуються такі системи страхової 

відповідальності: система дійсної вартості; система пропорційної 

відповідальності; система першого ризику; система відбудовної вартості; 

система граничної відповідальності. 

Страхування з системи пропорційної відповідальності означає неповне 

страхування вартості об'єкта і величина страхового відшкодування в цьому 

випадку визначається як добуток збитку на співвідношення страхової суми 

до страхової оцінки об'єкта страхування. 
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Страхування з системи першого ризику передбачає виплату страхового 

відшкодування в розмірі збитку, але в межах страхової суми. 

Збиток у межах страхової суми називається першим або ризиком, що 

відшкодовується. Збиток понад страхової суми називається другим або 

ризиком, що не відшкодовується. 

Страхове відшкодування розраховується за формулою: 

 WSQ /
, 

де, Q – страхове відшкодування; 

T  фактична сума збитку;  

S  страхова сума за договором;  

W вартісна оцінка об‟єкта. 

 

Розмір страхового платежу визначається за формулою: 

 

де, Р – розмір страхового платежу; 

T  фактична сума збитку;  

S  страхова сума за договором. 

 

Задачі 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 другим ризиком 

(франшизою, власним утриманням страхувальника). 

 

Розрахунок митної вартості 

При визначенні митної вартості до неї включаються ціна товару, 

зазначена в рахунку-фактурі, а також такі фактичні витрати, якщо їх не 

включено до рахунку-фактури:  

1. на транспортування, навантаження, розвантаження, 

перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону 

України;  

2. комісійні та брокерські;  

3. платня за використання об'єктів інтелектуальної власності, що 

належить до даних товарів та інших предметів і яка повинна бути сплачена 

імпортером (експортером) прямо чи побічно як умова їх ввезення 

(вивезення).  

 

.
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Задачі на з використанням принципу контрибуції 

 

Контрибуція – це право страховика звернутися до інших страховиків, які 

за проданими полісами несуть відповідальність перед одним і тим самим 

конкретним страхувальником, з пропозицією розділити витрати з 

відшкодування збитків. Цей принцип стримує нечесних страхувальників від 

бажання застрахувати одне й те саме майно кілька разів з метою наживи. 

Контрибуція – це право страхової компанії звернутися до інших страхових 

компаній, що подібним чином відповідальні перед страхувальником, з 

пропозицією поділити між собою витрати по відшкодуванню збитку. 

Контрибуція розраховується на основі страхової суми по кожному полісу за 

принципом пропорційності. Можливість контрибуції виникає при наявності 

п'яти умов:  

- існують два і більш страхових полісів;  

- страхові поліси повинні покривати одні і ті ж страхові інтереси;  

- поліси повинні покривати загальні небезпеки, що є причиною збитку;  

- поліси повинні відноситися до одного і того ж об'єкта страхування;  

- кожний поліс повинен бути відповідальним по збитку.  

Задача 1. 

Мотоцикл вартістю 30 000 грн застрахований у двох страхових 

компаніях: у першій – на суму 25 000 грн (встановлена безумовна франшиза 

8 %), у другій – на 30 000 грн (встановлена умовна франшиза 10 %). 

Визначити суму страхового відшкодування, якщо внаслідок страхового 

випадку мотоцикл повністю знищений.  

Розв’язання  
1. Страхування одного об‟єкта в кількох страховиків потребує 

застосування принципу контрибуції (розподілу збитків пропорційно участі 

страховика в страховій сумі).  

Частка першої страхової компанії: 25 000 / (25 000 + 30 000) = 0,45.  

Частка другої страхової компанії: 30 000 / (25 000 + 30 000) = 0,55.  

2. Визначаємо розміри франшизи.  

Перший страховик: 25 000 × 0,08 = 2 000 грн.  

Другий страховик: 30 000 × 0,1 = 3 000 грн.  

3. Визначаємо розмір відшкодування, що необхідно сплатити:  

Перший страховик: (30 000 – 2 000) × 0,45 = 12 600 грн.  

Другий страховик: 30 000 × 0,55 = 16 500 грн (франшиза менша за суму 

збитку).  

4. Визначаємо загальну суму страхового відшкодування:  

12 600 + 16 500 = 29 100 грн. 
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