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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). 

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. 

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. Види договорів перестрахування. 

Перестрахування аграрних ризиків. Співстрахування й механізм його 

застосування. 

Тема 8. Доходи, витрати, прибуток страховика.  

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.  
 

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 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. 

Співстрахування й механізм його застосування. Перестрахування аграрних 

ризиків. 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. 

 

ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 

На заняттях передбачається розгляд теоретико-методичних та 

практичних основ провадження страхування. З метою кращого засвоєння 

матеріалу використовуються тести, кросворди, реферати, ситуаційні задачі 

тощо. В розрізі окремих тем передбачається проведення бесід та дискусії. 

Заняття сфокусовані на засвоєння практичних розрахунків в розрізі кожної із 

тем навчальної дисципліни. Курс закінчується проведення ділової гри «Цікаво 

про страхування». Крім того, під час вивчення дисципліни використовується 

тестовий контроль знань (як за результатами вивчення окремих тем 

предмету, так і за результатами вивчення модулів). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Сутність страхування та ключові аспекти 

механізму його функціонування 

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування. 

Необхідність і форми страхового захисту. Функції страхування. Принципи 

страхування. Роль страхування в ринковій економіці. 

 

1. Необхідність страхового захисту. Страховий фонд суспільства як 

матеріальна основа забезпечення страхового захисту.  

2. Основні категорії страхування.  

3. Історичні передумови виникнення страхування та його розвиток.  

4. Сутність і функції страхування.  

5. Принципи страхування.  

6. Роль страхування в умовах ринкової економіки.  

 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 
 

ТЕМАТИКА ЕСЕ, РЕФЕРАТІВ, СЛАЙД-ПРЕЗЕНТАЦІЙ 



1. Зародження страхування та еволюція його розвитку.  

2. Місце й роль страхування як засобу економічної безпеки суб‘єктів 

господарювання.  

3. Історія розвитку страхових відносин в Україні.  

4. Історія становлення та сучасний стан діяльності міжнародної страхової 

корпорації «Ллойд».  

5. Страхове шахрайство й методи боротьби з ним.  

 

 

ПІДБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ 

№  

п/п 

Основні терміни 

та поняття теми 

Їх визначення 

1. Страховий захист визначена договором страхування частина збитків, що не 

відшкодовується страховиком в разі страхового випадку. Вона 

може бути визначена у вигляді певної грошової суми або у 

відсотках до страхової суми. Завдяки застосуванню франшизи 

досягають поєднання самострахування з страхуванням. 

2. Франшиза страхування об‘єкта за одним загальним договором 

декількома страховими компаніями. Водночас у договорі 

повинні бути визначеними умови, що визначають права й 

обов‘язки кожного страховика. 

3. Клаузула імовірність настання певної події, результатом якої можуть 

бути втрати очікуваної економічної (фінансової) користі або 

прямі збитки. 

4. Ризик різноманітні застереження й умови, зазначені в договорі 

страхування. Однією з них є франшиза. 

5. Страхове 

відшкодування 

плата за страхування, яку страхувальник зобов‘язаний внести 

страховикові згідно з договором страхування. 

6. Страхова премія страхова виплата, здійснювана страховиком у межах 

страхової суми за договорами майнового страхування й 

страхування відповідальності в разі настання страхового 

випадку. Страхове відшкодування не може перевищувати 

розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник. 

7. Співстрахування економічна категорія, що відображає сукупність розподільчих 

і перерозподільних відносин, пов‘язаних із подоланням та 

відшкодуванням втрат, що можуть бути спричиненими 

різними надзвичайними обставинами. 

8. Страхове поле ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за 

визначений період страхування (зазвичай одиницею страхової 

суми вважаються 100 грн). 

9. Страховий тариф вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових 

інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних 

подій (страхових випадків), визначених договором 

страхування або чинним законодавством, за рахунок 

грошових фондів, що формуються шляхом сплати 

громадянами та юридичними особами страхових платежів 

(страхових внесків, страхових премій) та доходів від 

розміщення коштів цих фондів. 

ПІДБІР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ  

 



10. Страхування максимальна кількість об‘єктів страхування (майнових 

об‘єктів або громадян), які потенційно можуть бути 

застрахованими. 

 

Задача № 1. 

Розрахувати страхове відшкодування для різних варіантів збитків 

відповідно до даних, наведених у таблиці 1.1. 
Таблиця 1.1 

Дані задачі 

Страхова 

сума, тис. грн 
100 150 120 180 200 170 140 100 170 200 

Безумовна 

франшиза, % 
20 25 30 35 35 30 20 25 35 30 

Збитки страхувальника, тис. грн у разі різних випадків: 

а) 10 18 20 25 30 40 12 15 40 30 

б) 15 25 30 40 50 50 20 20 60 50 

в) 30 40 40 50 70 80 40 50 80 80 

г) 40 50 60 70 90 100 60 70 100 120 

 
Задача № 2. 

Розрахувати страхове відшкодування для різних варіантів збитків 

відповідно до даних, наведених у таблиці 1.2.  
Таблиця 1.2 

Дані задачі 

Страхова 

сума, тис. грн  

170 250 720 380 300 270 190 120 570 600 

Умовна 

франшиза, %  

25 35 25 20 30 15 10 20 25 35 

Збитки страхувальника, тис. грн у разі різних випадків: 

а)  30 37 60 35 30 40 14 15 40 130 

б)  45 50 130 40 50 50 17 20 60 250 

в)  60 88 195 60 70 80 35 30 180 280 

г)  75 90 260 79 97 100 50 48 230 320 

 
Задача № 3. 

За договором страхування передбачена безумовна франшиза в розмірі 1 % 

від суми збитку. Фактичний збиток склав 6000 грн.  

Визначити розмір страхового відшкодування.  

 

Задача № 4. 

За договором страхування передбачена умовна франшиза в розмірі 2 500 

грн. Фактичний збиток склав 15 000 грн.  

Визначити розмір страхового відшкодування.  

 

        (див. методичні рекомендації до рішення задач, тема 1). 

ЗАДАЧІ  



Тема 2. Класифікація страхування. 

Поняття класифікації страхування. Класифікація за критеріями 

страхування. Класифікація за ознаками страхування. Обов‘язкове та 

добровільне страхування. 

 
 

1. Необхідність класифікації страхування, її наукове та практичне значення.  

2. Основні підходи до класифікації страхування.  

3. Класифікація страхування за об‘єктами: галузями, підгалузями та видами 

страхування.  

4. Класифікація за спеціалізацією страховиків.  

5. Класифікація страхування за формами проведення.  

6. Системи страхування.  

 

 
 

1. Практичне значення класифікації страхування для діяльності страхових 

компаній.  

2. Аналітичний огляд розвитку окремих галузей страхування в Україні.  

3. Обов‘язкове страхування в Україні: призначення, недоліки, перспективи 

розвитку.  

4. Підхід до класифікації страхування в країнах-членах ЄС.  

 

 ПІДБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ 

№  

п/п 

Основні терміни та 

поняття теми 

Їх визначення 

1. За об’єктами 

виділяють три 

галузі страхування 

це система поділу страхування на сфери діяльності, галузі, 

підгалузі, види та підвиди. 

2. Індивідуальне 

страхування 

галузь страхування, в якій об‘єктом страхування 

виступають майнові інтереси, пов‘язані з володінням, 

користуванням та розпоряджанням майном. 

3. Класифікація 

страхування 

особисте страхування, майнове страхування страхування 

відповідальності.  

4. Майнове 

страхування 

страхування, за якого договори укладають з окремими 

фізичними особами в індивідуальному порядку; вони 

забезпечують урахування визначених потреб окремих осіб 

відповідно до їх суспільного, майнового й сімейного стану. 

5. Нещасний випадок страхування, що передбачає виникнення страхових 

правовідносин. Його здійснюють на підставі відповідних 

законодавчих актів в обов‘язковому порядку. 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 
 

ТЕМАТИКА ЕСЕ, РЕФЕРАТІВ, СЛАЙД-ПРЕЗЕНТАЦІЙ 

ПІДБІР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ  

 



6. Обов’язкове 

страхування 

раптова, короткочасна, непередбачувана й незалежна від 

волі страхувальника (застрахованої особи) подія, що може 

призвести до травматичного пошкодження, каліцтва або 

іншого розладу здоров‘я застрахованої особи. 

7. Товариство 

взаємного 

страхування 

страхування, що передбачає укладання договорів з 

адміністрацією підприємств, організацій, установ, що є 

страхувальниками. Застрахованими є особи, які працюють 

на цьому підприємстві, в установі та організації. 

8. Колективне 

страхування 

об‘єднання юридичних або фізичних осіб, створене на 

основі добровільної угоди між ними для страхового захисту 

своїх майнових інтересів. 

 
 

 Задача № 1. 

Вартість застрахованого об‘єкту складає 100 000 грн. Страхова сума – 

60 000 грн. Договором передбачена умовна франшиза в розмірі 1 500 грн. 

Збиток складе: 

1-й варіант –  1 200 грн, 

2-й варіант – 2 200 грн. 

 

Задача 2. 

Автомобіль вартістю 30 000 грн застрахований за системою безумовної 

франшизи, яка дорівнює 20%. 

Визначити суму страхового відшкодування при наступних розмірах 

збитку: а) 5000 грн; б) 15000 грн; в) 30000 грн. 

Яку суму страхового відшкодування виплатить страховик, якщо договір 

складений за системою умовної франшизи. 

Задача 3. 

Автомобіль, вартість якого 45 000 грн, застрахований за системою 

безумовної франшизи, яка дорівнює 30 %. 

Визначити суму страхового відшкодування при наступних розмірах збитку: 

1. 12 000 грн,  

2. 15 000 грн, 

3.  30 000 грн. 

Яку суму страхового відшкодування виплатить страховик, якщо договір 

укладений за системою умовної франшизи. 

 

        (див. методичні рекомендації до рішення задач, тема 2). 
 

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. 

ЗАДАЧІ  



 

 

1. Поняття, основні характеристики та класифікація ризиків.  

2. Особливості визначення ризику в страхуванні. Оцінювання ризику й 

визначення доцільності його страхування.  

3. Ризики в системі управління страховою компанією.  

4. Ризик-менеджмент страхової організації. Характеристика основних 

етапів управління ризиками.  

5. Особливості страхового захисту аграрних ризиків. 
 

 
 

1. Використання ризик-менеджменту у вітчизняній і світовій практиці.  

2. Страховий андерайтинг у системі ризик-менеджменту.  

3. Особливості становлення інституту страхових андерайтерів в Україні.  

4. Управління системою превентивних заходів у діяльності страхової 

компанії.  

5. Актуарії: система професійної підготовки кадрів та їх роль у розвитку 

страхової справи.  

6. Особливості формування та управління страховим портфелем 

страховика.  

7. Методи оцінки й управління страховими ризиками в міжнародній 

практиці страхування.  

8. Страхування катастрофічних ризиків у сучасних умовах розвитку 

людської цивілізації.  

9. Страхування як ключовий інструмент управління ризиками в аграрному 

секторі економіки. 

10. Агрострахування як фінансовий інструмент управління ризиками в 

сільськогосподарському виробництві. 

 ПІДБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ  

№  

п/п 

Основні терміни 

та поняття теми 

Їх визначення 

1. Ризики процес управління ризиками, під час якого розробляють і 

реалізують комплекс організаційно-економічних заходів, 

зокрема оцінювання, своєчасного виявлення, контролю і 

попередження ризиків, передбачають також фінансування 

відповідних заходів щодо попередження, компенсації та 

ліквідації негативних наслідків у разі настання цих подій. 

2. Ризик-

менеджмент 

це процес спостереження та обліку ризику. 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 
 

ПІДБІР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ  

 

ТЕМАТИКА ЕСЕ, РЕФЕРАТІВ, СЛАЙД-ПРЕЗЕНТАЦІЙ 



3. Страховий 

випадок 

цілеспрямована діяльність страховика зі встановлення, 

уточнення й упорядкування страхових тарифів в інтересах 

успішної та беззбиткової діяльності страховика. 

4. Контроль за 

ризиком 

метод оцінювання ризику, що полягає в тому, що актуарій 

розраховує базові нормативи, які засвідчують середні 

індикативні показники рівня ризику за «умовним» об‘єктом 

страхування, на базі якого розраховані страхові тарифи. 

5. Реєстрація ризику можлива небезпека втрат, зумовлена певними природними 

явищами (землетрусами, паводками, засухами тощо), 

випадковими подіями техніко-технологічного характеру 

(пожежами, аваріями, вибухами тощо), кримінальними 

явищами (крадіжками, розбійницькими нападами, 

шахрайством і т. ін.) та явищами суто економічного 

характеру, різноманітність яких досить стрімко зростає 

унаслідок поглиблення суспільного поділу праці, розвитку 

кредитної системи (порушення ритмічності поставок, кризи 

неплатежу, інфляції тощо). 

6. Тарифна політика подія, передбачена договором страхування або 

законодавством, що відбулася, й із настанням якої виникає 

обов‘язок страховика здійснити виплату страхової суми 

(страхового відшкодування) страхувальникові, застрахованій 

або іншій третій особі. 

7. Нормативний 

метод 

контроль призначений для часткового або повного усунення 

ризиків у разі оптимального співвідношення різних способів: 

уникнення ризику, зменшення, локалізації або поділу. Ризик 

можна контролювати ще до самої події. 

 

 
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. 

Задача 2.  

Балансова вартість головного корпусу підприємства з урахуванням зносу – 

67 млн грн. Унаслідок повені корпус частково було зруйновано, тому впродовж 

2 місяців виконували роботи щодо його відновлення. Визначити суму прямого, 

непрямого й загального збитків, якщо втрати прибутку за один місяць простою 

становлять 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 здавання металобрухту склала 3,5 млн 

грн. 

 

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

 

 

Тема 4. Страхова організація як основа страхової системи.  

ЗАДАЧІ  



Страхові організації: види та значення. Порядок створення, 

функціонування та ліквідації страхової організації. Структура та ресурси 

страхової організації. Принципи управління страховою організацією 

Об'єднання страховиків. 

 

 
 
1. Організаційна структура страхової компанії.  

2. Порядок укладання й ведення страхової угоди.  

3. Склад і структура страхового тарифу. Принципи тарифної політики.  

4. Актуарні розрахунки та їх функції.  

5. Особливості розрахунку страхових тарифів із ризикового страхування та 

зі страхування життя.  

 

 
 
1. Завдання, функції та кваліфікаційні вимоги до страхових актуаріїв. 

Оцінювання розвитку актуарної справи в Україні.  

2. Державне регулювання страхових тарифів і тарифна політика 

страховиків.  

3. Стратегічний менеджмент страхової діяльності.  

4. Основні типи організаційних структур управління страхової компанії, їх 

переваги та недоліки.  

5. Завдання й функції служби маркетингу страхової компанії.  

6. Рекламна робота страхової компанії та інші засоби стимулювання збуту 

страхових продуктів.  

 

 
ПІДБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ 

№  

п/п 

Основні терміни 

та поняття теми 

Їх визначення 

1. Актуарні 

розрахунки 

це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно 

з якою страховик бере на себе зобов‘язання в разі настання 

страхового випадку здійснити страхову виплату 

страхувальникові або іншій особі, визначеній у договорі 

страхування, на користь якої укладено договір страхування, а 

страхувальник зобов‘язується сплачувати страхові платежі у 

визначені строки та виконувати інші умови договору. 

2. Договір 

страхування 

це система математичних і статистичних методів обчислення 

страхових тарифів та частки кожного страхувальника в 

створенні страхового фонду. Методологія актуарних 

розрахунків ґрунтується на застосуванні теорії ймовірностей, 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 
 

ТЕМАТИКА ЕСЕ, РЕФЕРАТІВ, СЛАЙД-ПРЕЗЕНТАЦІЙ 

ПІДБІР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ  

 



демографічної статистики й довгострокових фінансових 

обчисленнях інвестиційного доходу страховика. 

3. Тарифна 

політика 

страхове товариство, що може містити, крім головної 

компанії, окремі підрозділи, різноманітні за рівнем 

самостійності й видами операцій. 

4. Актуарій це поділ роботи на окремі завдання, виконувані керівництвом, 

галузевими та функціональними управліннями 

(департаментами), відділами й іншими підрозділами 

центрального офісу та регіональної мережі компанії. 

5. Організаційна 

структура 

компанії 

офіційно вповноважена особа, яка має відповідну фахову 

підготовку згідно з вимогами, встановленими вповноваженим 

органом, підтверджену відповідним свідоцтвом. 

6. Підрозділи 

страховика 

цілеспрямована діяльність страховика зі встановлення, 

уточнення й упорядкування страхових тарифів в інтересах 

успішної та беззбиткової діяльності страховика. 

7. Актуарна 

калькуляція 

сума визначеної нетто-ставки та навантаження. 

8. Брутто-ставка форма, за якою розраховується собівартість послуг, наданих 

страховиком страхувальникові. Актуарна калькуляція 

дозволяє визначити страхові платежі за договором. 

 

 
Завдання 1. 

Визначити основні показники, що характеризують рівень розвитку 

страхової галузі. За даними річного статистичного огляду страхового ринку 

України Нацкомфінпослуг проаналізувати розвиток страхового ринку за останні 

5 років. Визначити на основі аналізу особливості й тенденції розвитку 

страхового ринку України. Зазначити основні чинники, що стримують розвиток 

страхового ринку України. 

Завдання 2. 

За даними річного статистичного огляду страхового ринку України 

Нацкомфінпослуг проаналізувати галузеву структуру страхового ринку. Навести 

порівняльну характеристику галузевої структури страхового ринку України й 

країн Європейського Союзу. Зробити висновки. 

Завдання 3. 
Дослідити територіальну та інституціональну структуру страхового ринку. 

Зробити висновки. 

 

(див. методичні рекомендації до рішення задач, тема 4). 

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. 
 

 

Ситуаційні завдання 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 
 



1. Необхідність, мета та значення державного регулювання страхової 

діяльності. 

2. Форми й методи державного регулювання страхової діяльності та їх 

характеристика. 

3. Система державного нагляду за страховою діяльністю в Україні. 

Завдання та функції Уповноваженого органу страхового нагляду.  

4. Порядок реєстрації страхових компаній. Умови ліцензування страхової 

діяльності: порядок видачі й анулювання ліцензії.  

5. Особливості реорганізації та ліквідації страхової компанії. 

1. Сутність та особливості страхування відповідальності.  

2. Порядок проведення обов‘язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів.  

3. Функції Моторно-транспортного страхового бюро України.  

4. Міжнародна система «Зелена карта».  

 

 

 
 

1. Особливості регулювання страхової діяльності (на прикладі країн 

Європейського Союзу, США, Великобританії та ін.)  

2. Напрями вдосконалення державної політики в галузі страхування в 

Україні.  

3. Моделі державного регулювання страхової діяльності у світі.  

 
 

ПІДБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ 
№  

п/п 

Основні терміни 

та поняття теми 

Їх визначення 

1. Закон України 

«Про страхування» 

це сукупність економічних, адміністративно-правових та 

організаційно-технологічних відносин між суб‘єктами 

страхового ринку й державою завдяки яким здійснюють 

цілеспрямований комплексний вплив на страховий ринок як 

єдину систему. Ґрунтується на системі методів, форм та 

інструментів регулювання, за допомогою яких державні 

органи впливають на функціонування страхового ринку. 

2. Ліцензування це контроль за діяльністю страхових установ та інших 

учасників страхового ринку, здійснюваний уповноваженим 

державним органом. 

3. Державне 

регулюванням 

страхового ринку 

законодавчий акт, ухвалений Верховною Радою України 7 

березня 1996 р. Регулює відносини у сфері страхування й 

спрямований на розвиток ринку страхових послуг, посилення 

надійності страхового захисту юридичних і фізичних осіб. Дія 

цього Закону не поширюється на державне соціальне 

страхування. 

4. Страховий нагляд це процедура видачі, переоформлення й анулювання ліцензій, 

ТЕМАТИКА ЕСЕ, РЕФЕРАТІВ, СЛАЙД-ПРЕЗЕНТАЦІЙ 

ПІДБІР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ  

 



ведення ліцензійних справ. 

5. Єдиний 

державний реєстр 

страховиків 

(перестраховиків) 

сукупність юридичних норм, що регулюють страхові 

правовідносини. 

6. Страхове право систематизована інформація про страхові та перестрахові 

компанії України, що отримали ліцензії на здійснення 

страхової й перестрахувальної діяльності. 

7. Державний 

реєстр страхових і 

перестрахових 

брокерів 

документ державного зразка, який засвідчує право фінансової 

установи здійснювати страхову діяльність із конкретного виду 

страхування протягом визначеного строку за умови виконання 

ліцензійних умов. Ліцензування страхової діяльності здійснює 

орган страхового нагляду. 

8. Ліцензія систематизована інформація про страхових та перестрахових 

брокерів, які отримали свідоцтво на право здійснення 

брокерської діяльності. 

 

 
 

Завдання 1.  
Змоделювати процес реєстрації страхової компанії, починаючи від 

створення юридичної особи й закінчуючи отриманням ліцензії на здійснення 

окремих видів страхування. Складіть перелік документів для отримання 

ліцензії. Поясніть, яка відмінність між організацією страхової компанії як 

суб‘єкта підприємницької діяльності й виробничого підприємства. 

Завдання 2.  
Розгляньте комплекс правового забезпечення страхування. Оцініть його 

якість і повноту. Складіть структуру законодавчо-нормативного забезпечення, 

що регулює страховий ринок, починаючи від основних законів й закінчуючи 

системою підзаконних актів. 

Завдання 3.  
На основі додатково зібраної інформації розкрийте проблемні питання 

кадрового забезпечення страхових компаній. 

Завдання 4. 
Дослідити хронологію формування системи державного нагляду за 

страховим ринком в Україні й запропонувати її періодизацію. Обговоріть 

напрями вдосконалення державної політики в галузі страхування. Дайте 

порівняльну характеристику чинним програмам (концепціям) розвитку 

страхового ринку в Україні. 

 

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

 

Тема 6. Загальна характеристика видової сукупності страхової 

діяльності  
Галузева (видова) класифікація страхування. Коротка характеристика 

основних видів страхування: особисте, майнове, відповідальності. 

Ситуаційні завдання 



Агрострахування. Особливості реалізації страхової діяльності в аграрному 

секторі економіки.  

 
1. Призначення, сутність і класифікація особового страхування.  

2. Страхування життя: види, умови й порядок укладання договорів.  

3. Необхідність та значення страхування від нещасних випадків.  

4. Необхідність, зміст і форми організації медичного страхування.  

5. Добровільне медичне страхування.  

6. Значення, стан та перспективи розвитку особового страхування в 

Україні.  

7. Загальні положення майнового страхування: економічний зміст, об‘єкти 

й види.  

8. Страхування майна юридичних осіб: об‘єкти, види, основні умови та 

порядок укладання договорів страхування.  

9. Агрострахування. 

10. Особливості реалізації страхової діяльності в аграрному секторі 

економіки. 

11. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств.  

 

 
1. Стан, проблеми й перспективи розвитку особистого страхування в 

Україні.  

2. Виникнення страхування від нещасних випадків і його розвиток в 

Україні.  

3. Оцінювання сучасного стану страхування від нещасних випадків.  

4. Необхідність та проблемні аспекти впровадження в Україні страхової 

медицини.  

5. Розвиток ринку добровільного медичного страхування в Україні.  

6. Аналіз ринку страхування життя в Україні.  

7. Пенсійне страхування та його особливості.  

8. Формування ринку майнового страхування в Україні: стан і перспективи 

розвитку.  

9. Досвід зарубіжних країн у страхуванні майна юридичних осіб.  

10. Страхування майна сільськогосподарських підприємств в Україні: стан 

і перспективи розвитку.  

11. Формування ринку страхування відповідальності в Україні: сучасний 

стан і перспективи розвитку.  

12. Перспективи розвитку страхування професійної відповідальності в 

Україні.  

13. Закордонний досвід страхування відповідальності.  

14. Зарубіжна практика функціонування агрострахових ринків. 

15. Перспективи функціонування агрострахового ринку України. 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 
 

ТЕМАТИКА ЕСЕ, РЕФЕРАТІВ, СЛАЙД-ПРЕЗЕНТАЦІЙ 



 

 
ПІДБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ 

№  

п/п 

Основні терміни та 

поняття теми 

Їх визначення 

1. Моторне 

(транспортне) 

страхове бюро 

міжнародний поліс цивільної відповідальності автовласників за 

кордоном. «Зелена карта» – це система міжнародних договорів 

про обов‘язкове страхування цивільної відповідальності 

власників автотранспортних засобів. 

2. Страхування 

цивільної 

відповідальності 

власників 

транспортних засобів 

це галузь страхування, в якій об‘єктом страхування є 

відповідальність перед третіми юридичними або фізичними 

особами, які можуть зазнати збитків унаслідок будь-якої дії чи 

бездіяльності страхувальника (тобто шкоди, завданої 

страхувальником життю, здоров‘ю чи майну третьої особи). 

3. «Зелена карта» добровільне об‘єднання страховиків, яке здійснює обов‘язкове 

страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім 

особам. 

4. Страхування 

відповідальності 

вид страхування відповідальності, що забезпечує виплату 

потерпілому або його правонаступникові грошового 

відшкодування – суми, яка була б стягнутою з власника засобів 

автотранспорту за цивільним позовом на користь третіх осіб у 

разі каліцтва або смерті, а також пошкодження або загибелі їх 

майна, що відбулися з вини страхувальника внаслідок ДТП. 

5. Особисте 

страхування 

галузь страхової діяльності, в якій об‘єктом страхового захисту 

є різне майно. До майнового страхування належить: 

страхування засобів повітряного, наземного та водного 

транспорту, вантажів, інших видів майна тощо. 

6. Медичне 

страхування 

вид майнового страхування, що включає страхування від 

небезпек, які виникають на всіх видах шляхів сполучення: 

морських, річкових, повітряних, сухопутних, змішаних 

7. Майнове 

страхування 

це страхування на випадок утрати здоров‘я через будь-яку 

причину, зокрема хворобу та нещасний випадок. 

8. Транспортне 

страхування 

це галузь страхування, що забезпечує захист майнових інтересів 

громадян, пов‘язаних з імовірністю настання смерті, втрати 

здоров‘я, а також із прагненням громадян мати заощадження. 

9. Викупна сума письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з 

якою страховик бере на себе зобов‘язання оплатити медичні 

послуги в разі настання страхового випадку, а страхувальник – 

сплачувати страхові платежі у визначений строк та виконувати 

інші умови договору. 

10. Договір медичного 

страхування 

сукупність послідовних дій щодо організації страхового захисту 

аграрного сектору економіки шляхом передачі ризику чи його 

частини страховій організації, що має свої етапи та процедури і 

реалізується за допомогою механізмів двоїстого характеру, 

зокрема в розрізі організаційного та фінансово-економічного 

спрямування. 

11.  Агростраховий 

процес 

сума, на яку може претендувати власник поліса зі страхування 

життя в разі припинення його дії. Її розмір залежить від суми й 

строку, на який було укладено договір, фактично зроблених 

внесків і тривалості дії договору. 

ПІДБІР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ  

 



 
 

Завдання 1.  
Проаналізувати стан розвитку страхування життя в Україні за останні 

п‘ять років (з обов‘язковим посиланням на статистичний матеріал). Визначити 

проблеми й перспективи розвитку страхування життя в Україні.  

Завдання 2.  
Провести порівняльний аналіз страхових продуктів зі страхування життя 

на прикладі 2–3 страхових компаній України. Навести основні критерії, 

враховані страховиками під час укладання договорів. Назвати провідні страхові 

компанії України зі страхування життя.  

Завдання 3.  
Проаналізувати стан розвитку медичного страхування в Україні за останні 

п‘ять років (з обов‘язковим посиланням на статистичний матеріал). Визначити 

проблеми та перспективи розвитку медичного страхування в Україні. 
Завдання 4.  
Проаналізувати стан розвитку й структуру майнового страхування в 

Україні за останні п‘ять років (з обов‘язковим посиланням на статистичний 

матеріал). Визначити проблеми й перспективи його розвитку.  

Завдання 5.  
Провести порівняльний аналіз страхових продуктів зі страхування майна 

громадян на прикладі 2–3 страхових компаній України. Навести основні 

критерії, враховувані страховиками під час страхового оцінювання, визначення 

страхових платежів і розрахунку страхових відшкодувань.  

Завдання 6.  
Проаналізувати стан розвитку автотранспортного страхування в Україні (з 

обов‘язковим посиланням на статистичний матеріал). Визначити проблеми й 

перспективи його розвитку. 
Завдання 7.  
Проаналізувати стан розвитку страхування цивільної відповідальності 

власників транспортних засобів в Україні (з обов‘язковим посиланням на 

статистичний матеріал). Визначити проблеми й перспективи його розвитку. 

 

Задача 1. 

При дійсній вартості 80 000 грн житловий будинок було застраховано на 

40 000 грн. Через настання страхового випадку вартість відновлюваних робіт з 

урахуванням зносу досягла 18 000 грн. Обчисліть суму страхового 

відшкодування.  

Задача 2. 

Ситуаційні завдання 

Задачі 



Страхова вартість майна – 10 тис. грн, страхова сума договору страхування  

рівна 8 тис. грн, безумовна франшиза – 2 тис. грн, збиток унаслідок страхової 

події становить 7 тис. грн. Обчисліть суму страхового відшкодування.  

Задача 3 

Майно підприємства загальною вартістю 20 млн грн застраховано на 10 

млн грн. Внаслідок пожежі знищено майно на 8 млн грн. Яку суму страхового 

відшкодування отримає страхувальник за пропорцйної системи відшкодування 

та системи I ризику ? 

Задача 4 

Автомобіль застрахований на суму 16 тис. грн, фактична вартість його 

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

5 %. Визначіть суму страхового відшкодування за системою пропорційної 

відповідальності та першого ризику, якщо фактичний збиток з настанням 

страхового випадку склав 7400 грн. 

 

(див. методичні рекомендації до рішення задач, тема 6). 
 

Тема 7. Співстрахування та перестрахування. 
Сутність перестрахування та його значення. Основні види 

перестрахувальних операцій. Види договорів перестрахування. 

Перестрахування аграрних ризиків. Співстрахування й механізм його 

застосування. 
 

 
1. Необхідність, сутність і принципи перестрахування.  

2. Методи перестрахування, їх характеристика.  

3. Пропорційна форма перестрахування. Види договорів пропорційного 

перестрахування.  

4. Непропорційна форма перестрахування. Види договорів непропор-

ційного перестрахування.  

5. Перестрахування аграрних ризиків. 

6. Співстрахування й механізм його застосування.  

 

 

1. Історія розвитку перестрахування.  

2. Основні форми перестрахового захисту.  

3. Державне регулювання перестрахової діяльності.  

4. Співстрахування та його значення в розвитку страхування.  

5. Економічна сутність і функції перестрахування.  

6. Розвиток ринку перестрахування в Україні.  

7. Особливості й проблеми перестрахування ризиків у нерезидентів.  

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 
 

ТЕМАТИКА ЕСЕ, РЕФЕРАТІВ, СЛАЙД-ПРЕЗЕНТАЦІЙ 



8. Проблеми та перспективи створення страхових і перестрахових пулів в 

Україні.  

9. Тенденції розвитку світового ринку перестрахування.  

10. Порівняльна характеристика ринків перестрахування різних країн 

світу.  

11. Особливості й проблеми перестрахування агроризиків. 

 ПІДБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ 
 

№  

п/п 

Основні терміни 

та поняття теми 

Їх визначення 

1. Факультативний 

договір 

процес передавання застрахованого ризику в перестрахування. 

2. Цесія це страхування одним страховиком (цедентом, 

перестрахувальником) на визначених умовах ризику 

виконання частини своїх обов‘язків перед страхувальником в 

іншого страховика (перестраховика), резидента або 

нерезидента, який має статус страховика або перестраховика 

згідно з законодавством країни, в якій він зареєстрований. 

3. Пропорційне 

перестрахування 

це страхування, за якого один і той самий ризик за згодою 

страхувальника страхують два або більше страховики в 

певних частках, водночас видаючи спільний або окремі 

договори страхування відповідно до суми, що становить 

частку кожного страховика. Співстрахування не є формою 

перестрахування, проте воно разом із перестрахуванням є 

методом перерозподілення страхових ризиків. Історично 

співстрахування виникло раніше від перестрахування. 

4. Перестрахування договір перестрахування конкретного ризику, укладений на 

добровільних засадах. 

5. Співстрахування вид перестрахування, в якому величина відповідальності 

перестраховика пропорційна величині перестрахувальної 

премії; включає договори квотного, ексцедентного й квотно-

ексцедентного перестрахування. 

 

 
 

Завдання 1  

Проаналізувати стан розвитку перестрахового ринку України за останні 

п‘ять років (з обов‘язковим посиланням на статистичний матеріал). Визначити 

проблеми й перспективи розвитку перестрахування в Україні.  

Завдання 2  
Провести порівняльний аналіз розвитку перестрахування в Україні й 

країнах Європейського Союзу. Навести основні відмінності в організації 

перестрахової діяльності в Україні та ЄС. 

 

ПІДБІР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ  

 

Ситуаційні завдання 



 
Задача 1. 
Об‘єкт страхується на повну вартість (його страхова оцінка 30 млн грн) 4-

ма страховими компаніями. Страховий тариф становить 2,0 % від страхової 

суми. Страховики розподіляють між собою страхову відповідальність так: 

перший – 35 %; другий – 15 %; третій – 25 % та четвертий 25 %. 

У результаті страхового випадку об‘єкт заподіяно збиток на суму 5 млн 

грн.  

Визначити: 

1) розмір страхових платежів в розрізі кожного зі страховиків; 

2) суму страхового відшкодування, яка буде виплачуватися кожним 

страховиком. 

Задача 2. 
За договором квотного перестрахування перестраховик бере на свою 

відповідальність 30 % страхової суми за кожним договором страхування майна 

підприємств, але не більша 3000 грн. Цедент уклав договір страхування майна 

на 6500, 7000, 8100 грн. Визначити власну участь цедента та перестраховика у 

покритті ризиків. 

Задача 3 

Порфель цедента складається з трьох однорідних групп страхових ризиків, 

які мають оцінку відповідно: 550, 310, 610 тис. грн. Максимальний рівень 

влачної участі в покритті ризиків – 400 тис. грн. Квота 30 % страхового 

порфеля передана у перестрахування. Визначити частку участі цедента та 

перестраховика у покритті ризиків. 

 
(див. методичні рекомендації до рішення задач, тема 7). 

 
 

Тема 8. Доходи, витрати, прибуток страховика.  
Характеристика доходів страхових компаній. Характеристика видатків 

страхових компаній. Формування фінансових результатів страховика. 

Оподаткування страхових компаній. Особливості оподаткування прибутку 

страхових компаній. 
 

 
1. Особливості фінансово-господарської діяльності страхової компанії.  

2. Доходи страховика, їх склад, структура й джерела формування.  

3. Витрати страховика, їх класифікація.  

4. Фінансові результати страховика та особливості їх формування.  

5. Напрямки розподілу прибутку страхових компаній.  

6. Особливості оподаткування прибутку страхових компаній в Україні.  

 

Задачі 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 
 



 
1. Організація фінансів страховика та її особливості.  

2. Джерела формування доходу від основної діяльності страхових 

компаній.  

3. Собівартість страхових послуг та особливості її визначення.  

4. Методичні підходи до визначення зароблених страхових премій.  

5. Шляхи зниження операційних витрат страхової компанії.  

6. Система оподаткування страхових компаній в Україні.  

7. Особливості фінансової діяльності страхових компаній.  

8. Прибуток страховика й чинники його зростання.  

9. Економічна ефективність страхової діяльності.  

10. Управління процесом формування та розподілення прибутку страхової 

організації.  

 

 
ПІДБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ 

 
№  

п/п 

Основні терміни 

та поняття теми 

Їх визначення 

1. Страховий тариф загальні управлінські витрати й витрати з управління майном. 

2. Пільги в 

страхуванні 

загальна сума доходів від основної (страхової) діяльності, 

інвестування й розміщення тимчасово вільних коштів 

страховика та інших операцій. 

3. Доходи 

страховика 

повне або часткове звільнення окремих страхувальників від 

сплати платежів з обов‘язкового страхування; також можуть 

полягати в наданні переваг (знижки зі страхових премій, 

пільговий місяць на поновлення договорів страхування) під 

час укладання договорів добровільного страхування для 

постійних страхувальників. 

4. Управлінські 

витрати 

сукупність усіх витрат страховика з надання послуг як 

безпосередніх, спрямованих на здійснення виплат із 

відшкодування збитків або страхових сум та ведення 

страхової справи, так і опосередкованих, тобто витрат, 

пов‘язаних із забезпеченням фінансової стійкості страхової 

компанії. 

5. Витрати 

страховика 

ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за 

визначений період страхування. 

 

 
 

Задача 1. 

ТЕМАТИКА ЕСЕ, РЕФЕРАТІВ, СЛАЙД-ПРЕЗЕНТАЦІЙ 

ПІДБІР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ  

 

Задачі 



Страхова компанія «Дельта» уклала договір медичного страхування 

працівників взуттєвої фабрики «Чобіток» строком на 1 рік. Відповідно до цього 

договору страхувальник сплатив страховий платіж одноразово у сумі 120 тис грн. 

На третьому місяці дії договору страхування відбувся страховий випадок, у 

результаті якого було виплачено страхове відшкодування у розмірі 30 тис грн. 

Через 7 місяців керівництво взуттєвої фабрики за власним бажанням вирішило 

достроково припинити дію договору страхування. Визначить величину страхового 

платежу, який страхова компанія повинна повернути страхувальнику, якщо 

нормативні витрати на утримання страхової компанії складають 29 %. 

 
(див. методичні рекомендації до рішення задач, тема 8). 

 

Тема 9. Фінансова надійність страхової компанії. 
Поняття фінансової надійності страховика. Умови забезпечення 

платоспроможності страховика. Страхові резерви й порядок їх формування. 

Оцінювання фінансового стану страховика. 

 
 

1. Фінансова надійність страхової компанії та її ознаки.  

2. Умови забезпечення платоспроможності страховика.  

3. Страхові резерви, їх види, призначення й порядок формування.  

4. Напрямки розміщення страхових резервів.  

5. Показники оцінювання фінансової надійності страхової компанії.  

6. Система показників для оцінювання фінансового стану.  

 
 

 
 

1. Попереджувальна (превентивна) діяльність страховика. Система 

превентивних заходів для зменшення страхового ризику.  

2. Вплив тарифної політики страховика на фінансові результати й 

забезпечення фінансової надійності страхової компанії.  

3. Чинники фінансової стійкості страховика.  

4. Роль страхових резервів у забезпеченні фінансової надійності 

страховика.  

5. Поняття фінансової надійності страховика та методи її забезпечення.  

6. Показники фінансової надійності страховика.  

7. Особливості інвестиційної діяльності страхових компаній. Управління 

інвестиційним портфелем та оцінювання його ефективності.  

8. Комплексне оцінювання фінансового стану страхової компанії.  

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 
 

ТЕМАТИКА ЕСЕ, РЕФЕРАТІВ, СЛАЙД-ПРЕЗЕНТАЦІЙ 



 
ПІДБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ 

№  

п/п 

Основні терміни 

та поняття теми 

Їх визначення 

1. Фінансова 

надійність 

цілеспрямована діяльність страховика зі встановлення, 

уточнення й упорядкування страхових тарифів в інтересах 

успішної та беззбиткової діяльності страховика. 

2. Тарифна 

політика 

це здатність страхової компанії виконати страхові 

зобов‘язання, прийняті за договорами страхування та 

перестрахування, в разі впливу несприятливих чинників. 

3. Активи 

страховика 

це фінансова звітність, консолідована фінансова звітність 

(якщо страховик відповідно до законодавства веде 

консолідовану фінансову звітність) і звітні дані страховика, 

оформлені на підставі даних бухгалтерського обліку за 

відповідний період і подані за формою та в обсязі, 

визначеними чинним законодавством. 

4. Звітність 

страховика 

резерви довгострокових зобов‘язань (математичні резерви) й 

резерви належних виплат страхових сум, нагромаджувані для 

забезпечення майбутніх страхових виплат за договорами 

страхування життя. 

5. Резерви зі 

страхування 

життя 

кошти страховика, інвестовані в цінні папери, придбану 

нерухомість, інші матеріальні цінності, розміщені на 

рахунках у банках. Джерелами цих коштів є статутний фонд, 

страхові резерви й інші пасиви, а від їх величини та структури 

залежить платоспроможність страховика. 

 

 
Задача 1.  

Визначити фактичний запас платоспроможності страхової компанії, якщо 

валюта балансу становить 2 588 млн грн, нематеріальні активи – 54 млн грн, 

страхові резерви – 726 млн грн. 

Задача 2.  
Визначити нормативний запас платоспроможності компанії, що займається 

страхуванням життя. Математичні резерви компанії становлять 540 тис. грн, 

надходження страхових премій – 450 тис. грн, сума страхових виплат – 320 тис. 

грн. 

Задача 3.  
Оцінити фінансову стійкість страхової компанії «Лідер» за стійкістю 

страхового фонду відповідно до таких даних: доходи страхової компанії 

становлять 840 млн грн, сума коштів у резервних фондах на кінець тарифного 

періоду – 570 млн грн, сума виплат – 725 млн грн, витрати на ведення справи – 

210 млн грн. 

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

ПІДБІР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ  

 

Задачі 



В кінці курсу проводиться ділова гра «Цікаво про страхування» (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. 

 
 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 

ОСНОВНІ ФОРМУЛИ, ЩО НЕОБХІДНО 

ВИКОРИСТОВУВАТИ У РОЗВ'ЯЗАННІ ЗАДАЧ  
(ПРИКЛАДИ ЇХ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ) 

 

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування. 
 

Франшиза – це визначена договором страхування частина збитку, яка не 

відшкодовується страховиком, а покривається за рахунок страхувальника. 

Розрізняють умовну та безумовну франшизу.  

При використані умовної франшизи у разі настання страхового випадку 

страховик не несе відповідальності, якщо розмір збитку не перевищує визначений 

розмір франшизи, а якщо перевищує, то страховик покриває весь збиток повністю.  

Безумовна франшиза передбачає виплату страховиком страхового 

відшкодування за мінусом суми франшизи, тобто страхувальник за рахунок власних 

коштів завжди покриває збиток у рамках розміру франшизи.  

Франшиза - частина збитків, що не підлягає відшкодуванню з боку страховика, 

яка заздалегідь вказується в договорі. Франшиза встановлюється в % до величини 

збитку, страхової суми або в абсолютній величині.  Розрізняють два види 

франшизи: умовну і безумовну. При умовній франшизі страховик звільняється від 

відповідальності за збиток, що не перевищує встановлений розмір франшизи, і збиток 

відшкодовується повністю, якщо його розмір більше франшизи. При безумовній 

франшизі збиток відшкодовується за вирахуванням встановленої франшизи.  

Задача 1. 

Розрахувати страхове відшкодування для різних варіантів збитків відповідно до 

даних, наведених у таблиці 1.1. 
Таблиця 1.1 

Дані задачі 

Страхова 

сума, тис. грн 
100 150 120 180 200 170 140 100 170 200 

Безумовна 

франшиза, % 
20 25 30 35 35 30 20 25 35 30 

Збитки страхувальника, тис. грн у разі різних випадків: 

а) 10 18 20 25 30 40 12 15 40 30 

б) 15 25 30 40 50 50 20 20 60 50 

в) 30 40 40 50 70 80 40 50 80 80 

г) 40 50 60 70 90 100 60 70 100 120 



Розв’язання  
Для страхової суми 100 тис. грн.  

1. Розрахуємо розмір безумовної франшизи: 100 000 × 0,2 = 20 000 грн.  

2. Страхове відшкодування (сплачують відповідно до розміру збитків із 

вирахуванням безумовної франшизи):  

а) 10 000 < 20 000 – не відшкодовують;  

б) 15 000 < 20 000 – не відшкодовують;  

в) 30 000 – 20 000 = 10 000;  

г) 40 000 – 20 000 = 20 000. 
Задача 2. 

Розрахувати страхове відшкодування для різних варіантів збитків 

відповідно до даних, наведених у таблиці 1.2.  
Таблиця 1.2 

Дані задачі 

Страхова 

сума, тис. грн  

170 250 720 380 300 270 190 120 570 600 

Умовна 

франшиза, %  

25 35 25 20 30 15 10 20 25 35 

Збитки страхувальника, тис. грн у разі різних випадків: 

а)  30 37 60 35 30 40 14 15 40 130 

б)  45 50 130 40 50 50 17 20 60 250 

в)  60 88 195 60 70 80 35 30 180 280 

г)  75 90 260 79 97 100 50 48 230 320 

 
Розв’язання  

Для страхової суми 170 тис. грн.  

1. Розрахуємо розмір умовної франшизи: 170 000 × 0,25 = 42 500 грн.  

2. Страхове відшкодування (якщо збитки менші за франшизу, страхового 

відшкодування не сплачують; якщо більші – сплачують відповідно до розміру 

збитку):  

а) 30 000 < 42 500 – не відшкодовується;  

б) відшкодовують повністю – 45 000;  

в) відшкодовують повністю – 60 000;  

г) відшкодовують повністю – 75 000. 

Задача 3. 

За договором страхування передбачена безумовна франшиза в розмірі 1 % 

від суми збитку. Фактичний збиток склав 6000 грн. Визначити розмір 

страхового відшкодування.  

Розв’язання:  

Величина франшизи становить: 

1 * 6000       = 60 грн 

                                                          100 

Страхове відшкодування буде виплачено в розмірі 5640 грн (6000 – 60 = 5640). 

Задача 4. 



За договором страхування передбачена умовна франшиза в розмірі 2 500 

грн. Фактичний збиток склав 15 000 грн. Визначити розмір страхового 

відшкодування.  

Розв’язання:  

Фактичний розмір збитку більше суми франшизи, тому страхове 

відшкодування виплачується в сумі 15 000 грн. 

 

 

Тема 2. Класифікація страхування. 
Задача 1.  

Вартість застрахованого об‘єкту складає 100 000 грн. Страхова сума – 

60 000 грн. Договором передбачена умовна франшиза в розмірі 1 500 грн. 

Збиток складе: 

1-й варіант –  1 200 грн, 

2-й варіант – 2 200 грн. 

Розв’язання:  

1. В першому випадку збиток не підлягає відшкодуванню (за визначенням 

умовної франшизи).  

2. В другому випадку збиток підлягає відшкодуванню в повному обсязі 

(тобто 2 200 грн). 

 

Задача 2 

Автомобіль вартістю 30 000 грн застрахований за системою безумовної 

франшизи, яка дорівнює 20%. 

Визначити суму страхового відшкодування при наступних розмірах 

збитку: а) 5000 грн; б) 15000 грн; в) 30000 грн. 

Яку суму страхового відшкодування виплатить страховик, якщо договір 

складений за системою умовної франшизи. 

Розв’язання:  

Розмір франшизи: 30 000*0,2 = 6 000 грн. 

1. Відшкодування по системі безумовной франшизи (20%) при збитку: 

А) 5000 грн, страхове відшкодування = 0; 

Б) 15 000 грн, страхове відшкодування = 15 000 – 6000 = 9 000 грн.; 

В) 30 000 грн., страхове відшкодування = 30 000 – 6000 = 24 000 грн. 

2. Відшкодування по системі умовної франшизи (20%) при збитку: 

А) 5000 грн., страхове відшкодування = 0; 

Б) 15 000 грн, страхове відшкодування = 15 000 грн; 

В) 30 000 грн., страхове відшкодування = 30 000 грн. 

 
Задача 3. 

Автомобіль, вартість якого 45 000 грн, застрахований за системою 

безумовної франшизи, яка дорівнює 30 %. 

Визначити суму страхового відшкодування при наступних розмірах збитку: 

4. 12 000 грн,  

5. 15 000 грн, 



6.  30 000 грн. 

Яку суму страхового відшкодування виплатить страховик, якщо договір 

укладений за системою умовної франшизи. 

Розв’язання: 

Розмір франшизи: 45 000 * 30 % = 13 500 грн. 

1. Відшкодування по системі безумовної франшизи (30 %) при збитку: 

1. 12 000 грн, страхове відшкодування = 0, 

2. 15 000 грн, страхове відшкодування = 15 000 – 13 500 = 1 500 грн, 

3. 30 000 грн, страхове відшкодування = 30 000 – 13 500 = 16 500 грн. 

2. Відшкодування по системі умовної франшизи (30 %) при збитку: 

1. 12 000 грн, страхове відшкодування = 0, 

2. 15 000 грн, страхове відшкодування = 15 000 грн, 

3. 30 000 грн, страхове відшкодування = 30 000 грн. 

 

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка.  

 
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. 

Задача 2. 
Балансова вартість головного корпусу підприємства з урахуванням зносу – 

67 млн грн. Унаслідок повені корпус частково було зруйновано, тому впродовж 

2 місяців виконували роботи щодо його відновлення. Визначити суму прямого, 

непрямого й загального збитків, якщо втрати прибутку за один місяць простою 

становлять 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 здавання металобрухту склала 3,5 млн 

грн.  

Розв’язання  
1. Сума прямого збитку: 67 млн грн + 18 млн грн + 1,5 млн грн – 3,5 млн 

грн = 83 млн грн.  

2. Сума непрямого збитку: 75 млн грн × 2 + 40 млн грн = 190 млн грн.  

3. Сума загального збитку: 83 млн грн + 190 млн грн = 273 млн грн. 

 

Тема 4. Страхова організація як основа страхової системи.  
 
У вересні 2019 року ухвалено Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання 

ринків фінансових послуг» (так званий закон про «спліт»), згідно з яким з 01 

липня 2020 року Національний банк України (далі – Національний банк) стає 

регулятором та наглядовим органом на ринку страхування.Метою Національного 

банку є формування платоспроможного, стійкого, конкурентного ринку 

страхування в Україні з належним захистом прав споживачів послуг страхування. 

Для досягнення цієї мети Національний банк запровадить нову модель 

регулювання ринку страхування, яка враховує положення директив ЄС, світові 

практики регулювання та нагляду за ринком страхування та перестрахування, а 

також особливості ринку страхування в Україні. 

Національний банк закладає законодавчий фундамент для формування 

платоспроможного, стійкого, конкурентного ринку страхування в Україні з 

належним захистом прав споживачів послуг страхування. 

 
https://bank.gov.ua/ 

https://bank.gov.ua/ua/supervision/regulation-nonbank-fs-market/insurance 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/White_paper_insurance_2020.pdf?v=4 
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%B

D%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%B7%D0
%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D0
%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_2020_%D1
%80%D1%96%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1
%82%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D1%82%
D0%B0_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%B

https://bank.gov.ua/ua/supervision/regulation-nonbank-fs-market/insurance
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_2020_%D1%80%D1%96%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_2021_%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_2020_%D1%80%D1%96%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_2021_%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_2020_%D1%80%D1%96%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_2021_%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_2020_%D1%80%D1%96%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_2021_%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_2020_%D1%80%D1%96%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_2021_%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_2020_%D1%80%D1%96%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_2021_%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_2020_%D1%80%D1%96%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_2021_%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96.pdf?v=4


D%D0%B5%D1%81-
%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B
0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_2021_%D1%80%D0%BE
%D1%86%D1%96.pdf?v=4 

 

Тема 5. Державне регулювання страхової діяльності. 
 

Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових 

послуг 
Основні функції:  

 здійснення ефективного безвиїзного нагляду на індивідуальній та консолідованій основі за 

дотриманням об‘єктами нагляду на ринках небанківських фінансових послуг 

законодавства про регулювання діяльності з надання фінансових послуг, включаючи 

нормативно-правові акти Національного банку [крім законодавства, що регулює 

діяльність на ринках цінних паперів та похідних (деривативів), професійну діяльність на 

фондовому ринку та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення, 

законодавства з питань захисту прав споживачів фінансових послуг та законодавства 

України про рекламу (у частині реклами у сфері фінансових послуг)] (далі – 

законодавство про фінансові послуги), за дотриманням установлених обов‘язкових 

нормативів та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з 

фінансовими активами; 

 оперативне реагування на факти порушення об‘єктами нагляду законодавства про 

фінансові послуги, здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників 

та/або інших кредиторів небанківських фінансових установ та ініціювання застосування 

адекватних заходів впливу відповідно до законодавства; 

 здійснення нагляду за дотриманням небанківськими фінансовими установами вимог 

законодавства про фінансові послуги з питань проведення внутрішнього аудиту та 

забезпечення такими установами проведення обов‘язкового зовнішнього аудиту 

фінансової звітності з урахуванням вимог законодавства України; 

 здійснення аналізу ринків небанківських фінансових послуг, державне регулювання яких 

здійснюється Національним банком (далі – небанківський фінансовий сектор України); 

 підготовка наглядової звітності для аналізу показників діяльності небанківських 

фінансових установ та небанківського фінансового сектору України; 

 здійснення управління наглядовими даними (у частині питань щодо небанківських 

фінансових установ); 

 регулярне проведення оцінки фінансового стану небанківської фінансової установи, 

результатів її діяльності. 

https://bank.gov.ua/ua/about/structure/department/department-of-insurance-market-supervision. 

Тема 6. Загальна характеристика видової сукупності страхової 

діяльності  

Ринок страхових послуг є одним з ключових елементів ринкової інфра-

структури та фінансової системи будь-якої держави. З огляду на складні політичні 

та економічні умови в країні особливим є питання забезпечення захисту всіх 

учасників господарської діяльності від потенційних загроз та негативних факторів. 

Задля уникнення ризиків або їх мінімізації у світовій практиці широко 

застосовують страхування як спосіб відшкодування економічних збитків, завданих 

стихійними лихами, промисловими аваріями, катастрофами, захист інтересів 

фізичних та юридичних осіб за настання непередбачених подій тощо. Сьогодні 

страхування є одним з провідних секторів економіки, адже воно сприяє 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_2020_%D1%80%D1%96%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_2021_%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_2020_%D1%80%D1%96%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_2021_%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_2020_%D1%80%D1%96%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_2021_%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_2020_%D1%80%D1%96%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_2021_%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/ua/about/structure/department/department-of-insurance-market-supervision


акумулюванню заощаджень у вигляді страхових премій та перетворенню їх на 

інвестиції. Досконала система страхового захисту є підґрунтям забезпечення більш 

високого рівня стабільності народногосподарського відтворювального процесу, 

досягнення соціальної злагоди, а також гарантом високого рівня життя населення. 

Створення дієвої системи захисту інтересів громадян, підприємців, держави, 

підтримання соціальної стабільності суспільства неможливе без ефективного 

функціонування ринку страхових послуг. 
 

http://ufu.org.ua/files/stat/SK_info2019.pdf 

https://forinsurer.com/files/file00654.pdf 

https://forinsurer.com/files/file00634.pdf 

 

У практиці страхування застосовують кілька систем страхування. 

Загальноприйнятими вважають системи: 

1) страхування за пропорційною відповідальністю; 

2) відповідальності за першим ризиком; 

3) граничної відповідальності. 

1. Страхування за системою пропорційної відповідальності означає 

неповне, часткове страхування об´єкта. Використання цієї системи передбачає 

виплату страхового відшкодування, яке обчислюють за формулою 

Q = T* S/W 
де Q — страхове відшкодування; S — страхова сума за договором; W — 

вартісна оцінка об´єкта страхування; Т — фактична сума збитку. 

За пропорційної системи виявляється участь страховика у відшкодуванні 

збитку. Ступінь повноти страхового відшкодування тим більший, чим менша 

різниця між страховою сумою й оцінкою об´єкта страхування. 

2. Страхування за системою першого ризику передбачає виплату 

страхового відшкодування у розмірі збитку, але в межах страхової суми. За цієї 

системи весь збиток у межах страхової суми (перший ризик) компенсується 

повністю, а збиток понад страхову суму (другий ризик) взагалі не 

відшкодовується. 

З. Система страхування за граничною відповідальністю передбачає 

відшкодування збитків страховиком у визначених межах. Визначається 

початковий (мінімальний) і кінцевий (максимальний) рівень збитку, який 

підлягає компенсації з боку страховика. 

Частину збитків, які не відшкодовує страховик згідно з договором 

страхування, тобто власну участь страхувальника у покритті збитку виражають 

через франшизу, передбачену умовами договору страхування. Франшиза може 

бути визначена в абсолютних або відносних величинах до страхової суми. 

Можлива також франшиза, виражена у відсотках до збитку. Виділяють умовну 

(інтегральну) і безумовну (ексцедентну) франшизу. 

При умовній (інтегральній) франшизі страховик звільняється від 

відповідальності за збиток, що не перевищує визначену суму франшйзи, і 

повинен відшкодувати збиток повністю, якщо його розмір більший за суму 

франшйзи. Наприклад, якщо умовна франшиза становить 2 тис. грн., а збиток, 

завданий страховою подією, рівний 1,5 тис. грн., то збиток страховик не 

відшкодовує, страхової виплати не проводить. Якщо збиток перевищує суму 

умовної франшйзи і становить, наприклад, 2,1 тис. грн., то його відшкодовують 

https://forinsurer.com/files/file00654.pdf
https://forinsurer.com/files/file00634.pdf


повністю, тобто страховик виплатить страхове відшкодування у розмірі 2,1 тис. 

грн. 

При безумовній (ексцедентній) франшизі збиток у всіх випадках 

відшкодовується за вирахуванням визначеної франшйзи.  
 

Задача 1 

При дійсній вартості 80 000 грн житловий будинок було застраховано на 

40 000 грн. Через настання страхового випадку вартість відновлюваних робіт з 

урахуванням зносу досягла 18 000 грн. Обчисліть суму страхового 

відшкодування.  

 

Страхування за системою пропорційної відповідальності означає неповне, 

часткове страхування об´єкта. Використання цієї системи передбачає виплату 

страхового відшкодування, яке обчислюють за формулою 

Q = T* S/W,  

де Q – страхове відшкодування;  

S – страхова сума за договором;  

W – вартісна оцінка об´єкта страхування;  

Т – фактична сума збитку. 

Розв’язок:  

1. 18 000 * 40 000/80 000 = 9 000 грн 

 
T – сума збитку (18 000 грн) 

S – страхова сума (40 000 грн) 

W – вартісна оцінка об’єкта (80 000 грн) 

Відповідь: сума страхового відшкодування становить 9 000 грн. 

 

Задача 2 

Страхова вартість майна – 10 тис. грн, страхова сума договору страхування  

рівна 8 тис. грн, безумовна франшиза – 2 тис. грн, збиток унаслідок страхової 

події становить 7 тис. грн. Обчисліть суму страхового відшкодування.  

Розв’язок:  

Q = T* S/W,  

де Q – страхове відшкодування;  

S – страхова сума за договором;  

W – вартісна оцінка об´єкта страхування;  

Т – фактична сума збитку. 

Але потрібно врахувати розмір безумовної франшизи. 

Q = (7 000 – 2 000) * 8 000/10 000 = 4 000 грн. 
 

Задача 3 

Майно підприємства загальною вартістю 20 млн грн застраховано на 10 

млн грн. Внаслідок пожежі знищено майно на 8 млн грн. Яку суму страхового 

відшкодування отримає страхувальник за пропорцйної системи відшкодування 

та системи I ризику ? 



Розв’язок:  

1. За системи пропорційної відповідальності (страхове відшкодування 

розраховується за формулою): 

Q = T* S/W,  

де Q – страхове відшкодування;  

S – страхова сума за договором;  

W – вартісна оцінка об´єкта страхування;  

Т – фактична сума збитку. 

 

Q = 8 * 10 /20 = 4 млн грн. 

2. Страхування за системою першого ризику передбачає виплату 

страхового відшкодування у розмірі збитку, але в межах страхової суми. За цієї 

системи весь збиток у межах страхової суми (перший ризик) компенсується 

повністю, а збиток понад страхову суму (другий ризик) взагалі не 

відшкодовується. Тобто, за умовою задачі страхове відшкодування  буде 

становити 8 млн грн (збиток 8 млн грн, а страхова сума – 10 млн грн, тобто 

збиток в межах страхової суми). 

Задача 4. 

Автомобіль застрахований на суму 16 тис. грн, фактична вартість його 

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

5 %. Визначіть суму страхового відшкодування за системою пропорційної 

відповідальності та першого ризику, якщо фактичний збиток з настанням 

страхового випадку склав 7400 грн. 

Розв'язок. 

Розрахуємо: 

1) величину безумовної франшизи: 

16000 x 5% = 800 грн. 

2) суму страхового відшкодування за системою пропорційної 

відповідальності: 

Страхування за системою пропорційної відповідальності означає неповне, 

часткове страхування об´єкта. Використання цієї системи передбачає виплату 

страхового відшкодування, яке обчислюють за формулою: 

Q = T* S/W,  
 

де Q – страхове відшкодування;  

S – страхова сума за договором;  

W – вартісна оцінка об´єкта страхування;  

Т – фактична сума збитку. 

(7400 - 800) х (16000 : 24000)  = 4422 грн. 

3) суму страхового відшкодування за системою першого ризику: 

Страхування за системою першого ризику передбачає виплату страхового 

відшкодування у розмірі збитку, але в межах страхової суми. 

7400-800 = 6600 грн (оскільки СС = 16 000 грн) 

 
 

Тема 7. Співстрахування та перестрахування. 
 



Співстрахування – це страхування, за якого один і той самий ризик за 

згодою страхувальника страхують два або більше страховики в певних частках, 

водночас видаючи спільний або окремі договори страхування відповідно до суми, 

що становить частку кожного страховика. Співстрахування не є формою 

перестрахування, проте воно разом із перестрахуванням є методом 

перерозподілення страхових ризиків. Історично співстрахування виникло раніше 

від перестрахування. 

Перестрахування – це страхування одним страховиком (цедентом, 

перестрахувальником) на визначених умовах ризику виконання частини своїх 

обов‘язків перед страхувальником в іншого страховика (перестраховика), 

резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика згідно 

з законодавством країни, в якій він зареєстрований. Страхувальник, укладаючи 

договір прямого страхування із страховиком, може не знати про чинні договори 

перестрахування, тобто за перестрахування не виникає ніяких правовідносин між 

страхувальником і перестраховиком.  

Перестрахування є самостійною галуззю страхування. Відмінності між 

договором страхування й договором перестрахування такі:  

– договір страхування зазвичай належить до реальних договорів, тому що 

вони за загальним правилом набувають чинності з моменту оплати 

страхувальником страхової премії або першого страхового внеску, а договір 

перестрахування є переважно консенсуальним, тобто набирає чинності з моменту 

його укладення (акцепту), якщо сторони не передбачили іншого;  

– між цими договорами простежуються істотні відмінності в суб‘єктному 

складі учасників: за договором перестрахування з обох сторін є страховик, а за 

договором страхування з однієї сторони – страховик, а з іншої – страхувальник;  

– на відміну від основних договорів страхування, у яких визначено багато 

різновидів страхових випадків, у договорі перестрахування страховий випадок 

завжди однаковий;  

– договірні правовідносини у сфері перестрахування базуються на двох 

принципах – «платності» й «доброї волі». Зазначений «принцип платності» 

належить до однієї зі специфічних особливостей договору перестрахування, що 

відрізняє його від договору страхування та полягає в зобов‘язанні перестраховика 

виплатити страховикові (перестрахувальнику) страхову суму або страхове 

відшкодування, пропорційне його частці участі, й лише в тому разі, в якому 

перестрахувальник здійснить страхову виплату страхувальникові.  

 

Задача 1 

Об‘єкт страхується на повну вартість (його страхова оцінка 30 млн грн) 4-

ма страховими компаніями. Страховий тариф становить 2,0 % від страхової 

суми. Страховики розподіляють між собою страхову відповідальність так: 

перший – 35 %; другий – 15 %; третій – 25 % та четвертий 25 %. 

У результаті страхового випадку об‘єкт заподіяно збиток на суму 5 млн 

грн.  

Визначити: 

1) розмір страхових платежів в розрізі кожного зі страховиків; 

2) суму страхового відшкодування, яка буде виплачуватися кожним 

страховиком. 



 

Розвязок: 

1. Розраховуємо страхову суму для кожного страховика: 

Для першого – 30 * 0,35=10,5 (млн грн); 

Для другого – 30 * 0,15=4,5 (млн грн); 

Для третього – 30* 0,25 = 7,5 (млн грн); 

Для четвертого – 30* 0,25 7,5 (млн грн). 

 

2. Страхові платежі для кожного страховика: 

Для першого – 10,7 * 0,02=0,214 (млн грн); 

Для другого – 4,5 * 0,02=0,09 (млн грн); 

Для третього – 7,5* 0,02 = 0,15 (млн грн); 

Для четвертого – 7,5* 0,02 = 0,15 (млн грн). 

 

3. Суму страхового відшкодування кожного страховика: 

Для першого – 5 * 0,35=1,75 (млн грн); 

Для другого – 5 * 0,15=0,75 (млн грн); 

Для третього – 5* 0,25 = 1,25 (млн грн); 

Для четвертого – 5* 0,25= 1,25 (млн грн). 

 

Задача 2 

За договором квотного перестрахування перестраховик бере на свою 

відповідальність 30 % страхової суми за кожним договором страхування майна 

підприємств, але не більша 3000 грн. Цедент уклав договір страхування майна 

на 6500, 7000, 8100 грн. Визначити власну участь цедента та перестраховика у 

покритті ризиків. 

Розвязок: 

1. Покриття ризиків перестраховиком: 

6500*0,3=1950 (грн); 

7000* 0,3= 2100 (грн); 

8100* 0,3= 2430 (грн). 

 

2. Власна участь цедента в покритті ризику: 

6500 – 1950 = 4550 (грн); 

7000 –  2100 = 4900 (грн); 

8100 – 2430 = 5670 (грн). 

 
Задача 3 

Порфель цедента складається з трьох однорідних групп страхових ризиків, 

які мають оцінку відповідно: 550, 310, 610 тис. грн. Максимальний рівень 

влачної участі в покритті ризиків – 400 тис. грн. Квота 30 % страхового 

порфеля передана у перестрахування. Визначити частку участі цедента та 

перестраховика у покритті ризиків. 

Розвязок: 

1. Частки перестраховика: 

550 * 0,30 = 165 (тис. грн); 



310 * 0,30 = 93 (тис. грн); 

610 * 0,30 = 183 (тис. грн). 

 

2. Власне утримання цедента в покритті ризику 

550 – 165 = 385 (тис. грн); 

310 – 93 = 217 (тис. грн); 

610 – 183 = 427 (тис. грн); 
(у третій групі навіть після укладення договору перестрахування – перевищує ліміт власної 

участі цедента на 27 тис. грн).  

 

Тема 8. Доходи, витрати, прибуток страховика. 
Задача 1 

Страхова компанія «Дельта» уклала договір медичного страхування 

працівників взуттєвої фабрики «Чобіток» строком на 1 рік. Відповідно до цього 

договору страхувальник сплатив страховий платіж одноразово у сумі 120 тис грн. 

На третьому місяці дії договору страхування відбувся страховий випадок, у 

результаті якого було виплачено страхове відшкодування у розмірі 30 тис грн. 

Через 7 місяців керівництво взуттєвої фабрики за власним бажанням вирішило 

достроково припинити дію договору страхування. Визначить величину страхового 

платежу, який страхова компанія повинна повернути страхувальнику, якщо 

нормативні витрати на утримання страхової компанії складають 29 %. 

Розвязання 
1. Страховий платіж за місяць: 

120 000 /12 = 10 000 (грн) 

2. Страховий платіж, що страхова компанія повинна повернути 

страхувальнику без урахування нормативних витрат на утримання страхової 

компанії: 

10 000 * 5 = 50 000 (грн) 

3. Страховий платіж, що страхова компанія повинна повернути 

страхувальнику з урахуванням нормативних витрат на утримання страхової 

компанії: 

50 000 * 0,71 = 35 500 (грн); 

35 500 – 30 000 = 5500 (грн). 

Задача 2 
Договір страхування був укладений строком на один рік. Страховий платіж 

сплачено страхувальником одноразово в сумі 7,2 тис грн. Через 5 місяців за 

бажанням страхувальника договір було достроково припинено. Визначіть 

величину страхового платежу, які страхова компанія повинна повернути 

страхувальнику, якщо нормативні витрати на утримання страхової компанії 

складають 17 %. 

 

Задача 2 
Договір страхування був укладений строком на один рік. Страховий платіж 

сплачено страхувальником одноразово в сумі 7,2 тис грн. Через 5 місяців за 

бажанням страхувальника договір було достроково припинено. Визначіть 

величину страхового платежу, які страхова компанія повинна повернути 

страхувальнику, якщо нормативні витрати на утримання страхової компанії 

складають 17 %. 



Розвязання: 

Розраховуємо: 
1. Страховий платіж за місяць: 

7200 /12 = 600 (грн) 

2. Страховий платіж, що страхова компанія повинна повернути 

страхувальнику без урахування нормативних витрат на утримання страхової 

компанії: 

600 * 7 = 4200 (грн) 

3. Страховий платіж, що страхова компанія повинна повернути страхувальнику з 

урахуванням нормативних витрат на утримання стра-хової компанії: 

4200 * 0,83 = 3486 (грн). 

 

Тема 9. Фінансова надійність страхової компанії. 
 

Задача 1.  
Визначити фактичний запас платоспроможності страхової компанії, якщо 

валюта балансу становить 2 588 млн грн, нематеріальні активи – 54 млн грн, 

страхові резерви – 726 млн грн.  

Розв’язання  
Величину фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) 

визначають вирахуванням із вартості майна (загальної суми активів) страховика 

суми нематеріальних активів і загальної суми зобов‘язань, зокрема страхових.  

Отже, фактичний запас платоспроможності (ФЗП) страхової компанії 

дорівнює:  

ФЗП = 2 588 – 54 – 726 = 1 808 (млн грн). 
 

Задача 2.  

Визначити нормативний запас платоспроможності компанії, що займається 

страхуванням життя. Математичні резерви компанії становлять 540 тис. грн, 

надходження страхових премій – 450 тис. грн, сума страхових виплат – 320 тис. 

грн.  

Розв’язання  
Нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює 

страхування життя, на будь-яку дату дорівнює величині, що визначають 

множенням загальної величини резерву довгострокових зобов‘язань 

(математичного резерву) на 0,05. (відповідно до ст. 30 Умови забезпечення 

платоспроможності страховиків ЗУ «Про страхування»). 

Отже, нормативний запас платоспроможності компанії становить:  

540 тис. грн × 0,05 = 27 тис. грн. 
 
Задача 3.  

Оцінити фінансову стійкість страхової компанії «Лідер» за стійкістю 

страхового фонду відповідно до таких даних: доходи страхової компанії 

становлять 840 млн грн, сума коштів у резервних фондах на кінець тарифного 

періоду – 570 млн грн, сума виплат – 725 млн грн, витрати на ведення справи – 

210 млн грн. 



 

Розв’язання 

Фінансову стійкість страхового фонду розраховують за формулою 

Кфс= (Д + З) / В, 

 
де Кфс – коефіцієнт фінансової стійкості страхового фонду; 

Д – сума доходів страховика за тарифний період; 

В – сума видатків страховика за тарифний період; 

З – сума коштів у запасних фондах. 

 

Розрахуємо коефіцієнт фінансової стійкості страхового фонду для 

страхової компанії «Лідер»: 

 

Кфс= (840 + 570)/ (725 + 210) = 1,51. 

Отже, коефіцієнт фінансової стійкості страхового фонду для страхової 

компанії «Лідер» становить 1,51. Оскільки значення коефіцієнта більше за 1, 

фінансова стійкість страхового фонду компанії в нормі. 
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Рис. 1. Ключові організаційні форми функціонування страхового фонду 

Рис. 2. Класифікація ризиків страхових компаній 
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Рис. 3. Класифікація методів управління ризиками 
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     СТРАХУВАННЯ 

 

«Страхування» – дисципліна, що спрямована на підготовку 

фахівців, які повинні знати сутність й ролі страхування, 

організацію розвитку страхового ринку, особливості 

державного регулювання страхової діяльності; аналізувати 

ринок страхових послуг, оцінювати фінансову стійкість 

страхових компаній. Тобто ключовим завданням дисципліни є 

формування базисних знань студентів щодо основ, 

закономірностей, принципів та особливостей функціонування 

сучасного ринку страхування. Дана дисципліна може бути 

цікавою не лише для економічних спеціальностей через 

важливість її предмету вивчення для повсякденного життя 

людини.  

Інструктивно-методичні матеріали містять пояснювальну 

записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до 

вивчення дисципліни «Страхування», методичні вказівки до 

виконання практичної роботи для студентів денної форми 

навчання, фонд законодавчого та інструктивного матеріалу, 

задачі, методичні рекомендації до розв‘язання задач, додатки, а 

також список рекомендованої літератури. 

Видання відповідає вимогам навчальної дисципліни для 

підготовки фахівців з економічних спеціальностей та 

призначене для студентів, аспіратів, викладачів, фінансистів та 

усіх, хто цікавиться та переймається сучасними проблемами 

страхової справи.  

 
 


