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 «Осмислення знань студента завжди  

пов’язане з його самостійною працею»  

(В. Сухомлинський) 

ВСТУП 

    В освоєнні навчального матеріалу з предмету «Страхова підприємницька 

діяльність» надзвичайно важливу роль відіграє не тільки активна участь студентів 

на аудиторних лекційних, семінарських та практичних заняттях, а й їх самостійна 
робота, яка має за мету  забезпечити розширення й поглиблення теоретичних знань 

та практичних навичок з предмету, повинна привчити студента застосовувати 

сучасну методику розрахунків та комп’ютерної техніки, самостійно працювати з 

різними джерелами інформації(підручниками, навчальними посібниками, 

монографіями,мережею Internet тощо). 

   У роботі над навчальним матеріалом дуже важливим є вміння студента самостійно 

підбирати необхідні джерела інформації, наполеглива робота у цьому аспекті 

виробить у студентів аналітичне мислення, сформує власний погляд на проблемні 

питання предмету, навчить робити правильні висновки та надавати обґрунтовані 

пропозиції під час вирішення актуальних питань. Це необхідно майбутньому 

спеціалісту, бо найважливішим, особливо для економічних спеціальностей, є те, чи 
володіє економіст самостійним економічним мисленням, чи здатний він з 

дотриманням вимог науково-теоретичних засад використовувати конкретну суму 

знань в умовах мінливих економічних відносин.   

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

   В умовах становлення ринкової економіки особливе значення набувають питання 

страхування підприємницької діяльності, адже дана сфера фінансових відносин є 

важливим фактором оздоровлення економіки, забезпечення відтворення 

національного виробництва, створення необхідних умов для здійснення 

підприємницької діяльності. 

   Специфічність економічних відносин при страхуванні виділяє їх в самостійну 

сферу фінансових відносин, які є об’єктом дослідження дисципліни «Страхова 
підприємницька діяльність». 

  Метою вивчення студентами даної дисципліни є: надання знань щодо страхового 

захисту майнових інтересів юридичних та фізичних осіб на випадок настання 

ризикових ситуацій, організація страхового ринку та страхових компаній, засвоєння 

загальних теоретико-методологічних засад страхової справи і набування практичних 

навичок при розрахунках страхових показників, в актуарних розрахунках та при 

визначенні ефективності діяльності страхової компанії. 

Головне завдання дисципліни «Страхова підприємницька діяльність полягає у 

вивченні сутності й ролі страхування, організації та розвитку страхового ринку, 

державного регулювання страхової діяльності, набутті вмінь аналізувати ринок 

страхових послуг та використанні набутих знань для зниження ризиків на практиці. 
Під час вивчення предмету «Страхова підприємницька діяльність» студенти 

повинні знати: 

 економічну сутність, роль, функції і сферу застосування страхування в 

сучасних умовах; 

 зміст страхових понять і термінів; 
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 класифікацію страхування; 

 організацію страхової справи та формування страхового ринку; 

 умови окремих видів страхування; 

 зміст фінансово-економічної діяльності страхових організацій; 

 фінансову стратегію і планування у страхуванні; 

 основи перестрахування 

По закінченню вивчення даного предмета студенти повинні вміти: 

  визначати збиток і страхове відшкодування; 

 розраховувати страхові тарифи; 

 аналізувати та оцінювати діяльність страхових компаній; 

 використовувати набуті знання на практиці. 

Зміст дисципліни розкривається в розділах:  

1. Страхування в умовах ринкової економіки. 

2. Форми та системи страхування. 

3. Страховий ринок. 

4. Актуарні розрахунки. 

5. Економічна ефективність страхової діяльності. 

6. Перестрахування і співстрахування. 
7. Інвестиційна діяльність страховика та менеджмент його фінансових 

результатів. 

8. Майнове страхування. 

9. Соціальне та особисте страхування. 

10. Страхування відповідальності. 

11. Звітність страхової організації. Рейтингова оцінка страховика. 

12. Зарубіжна практика страхування. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 2 3 

1,2 Тема 3. 1. Зміст та структура страхового ринку 2 

2 

3 Тема 4.2. Математичні основи обчислення 

тарифних ставок 

2 

 

4 Тема 6.2. Страхування кредитних та фінансових 

ризиків 

2 

5 Тема 6.3. Підприємницька діяльність та її 

страховий захист 

2 

6 Тема 7.2. Особисте страхування та його зв'язок 
із соціальним страхуванням 

2 

7,8 Тема 8.1. Страхування цивільної та професійної 

відповідальності 

2 

2 

9 Тема 8.2. Екологічне страхування 2 
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10 Тема 10.2. Оцінка та менеджмент фінансових 

результатів діяльності страховика 

2 

11,12 Тема 10.3. Маркетинг у страховій компанії 2 

2 

13,14 Тема 11.1. Регулювання бухгалтерського обліку 

та звітності страхової компанії 

2 

2 

15 Тема 12.1. Страховий ринок у закордонних 

країнах  

2 

 

 Всього 30 
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Тема. Зміст та структура страхового ринку. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 

План вивчення теми (2 год) 

1.Поняття страхового ринку та його функції 

2.Внутрішня система страхового ринку. 

3.Зовнішнє середовище страхового ринку. 

 

Основні поняття теми: страховий ринок, страховий поліс, страхова послуга, 
страховий агент, страховий брокер, аквізиція і т.д.  

 

 Форма контролю 

    конспект. 

 

Література  

1. М.А.Александрова “Страхування”, К., 2002. 

2. А.О.Таркуцяк “Страхування”, К., 2000. 

3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про страхування” від 

04.10.2001 року. 

4. О.Д.Вовчак «Страхування, Львів, 2005 
 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

     Страховий ринок – це частина фінансового ринку, де об’єктом купівлі – 

продажу виступає страховий захист та формується попит і пропозиція на нього. 

     Головною функцією страхового ринку є акумуляція та розподіл страхового фонду 

з метою страхового захисту суспільства. 

    Об’єктивна необхідність виникнення та розвитку страхового ринку зумовлена 

наявністю суспільної потреби у страхових послугах та наявністю страховика, 

здатного їх задовольнити. 

     Зародження і розвиток страхового ринку України – це процес, що має багато 
спільного з аналогічними процесами в інших країнах, проте водночас нашій країні 

притаманні деякі специфічні риси. З самого початку зародження страхового ринку, 

страховики більшою мірою звернули увагу на зміст страхових продуктів, що 
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пропонуються в західних країнах. Завдяки цьому, в Україні достатньо великий 

асортимент страхових послуг. 

      Страхові продукти – це специфічні послуги, які пропонуються на страховому 

ринку, їх ціна відображається у страховому тарифі. 

       Залежно від критерію покладеного в основу класифікації страхового ринку 

розрізняють інституціональну, територіальну та організаційну структуру 

організаційного ринку. 
      Інституціональна – ґрунтується на розмежуванні приватної, державної або 

комбінованої форми власності, на базі якої створюється страхова організація. Вона 

може бути представлена акціонерними, корпоративними та державними страховими 

компаніями. 

      Територіальна структура виділяє місцевий, національний та світовий страховий 

ринок. Місцевий страховий ринок задовольняє страхові інтереси регіону.       

Національний – інтереси, що переросли межі регіону та розширилися до рівня 

держави. Світовий страховий ринок  задовольняє попит на страхові послуги в 

масштабах світового господарства. 

    Галузева структура виділяє ринок особистого та ринок майнового страхування. 

    Організаційна структура страхового ринку може бути представлена так: 
  І. Страхове товариство – це юридично оформлена одиниця підприємницької 

діяльності, яка бере на себе зобов’язання страховика і має на це відповідну ліцензію. 

Усі страхові компанії поділяються на: 

1.За належністю страхової компанії: 

- державні; 

- приватні 

2.За характером роботи: 

- ті, що страхують життя; 

- ті, що здійснюють загально ризикові види страхування; 

- ті, що надають виключно перестрахувальні послуги. 

Перестрахувальні компанії (перестраховики) – це організації, які не виконують 

прямих операцій, а лише приймають на перестрахування ризики від інших 
страховиків. 

3.За формою створення: 

- кептивні – це страхові компанії створені міністерствами, відомствами, фінансово – 

промисловими союзами для обслуговування ризиків своїх підприємств; 

- приватні – це страхові компанії створені на приватному капіталі і функціонують на 

конкурентній основі. 

ІІ. Страхові спілки або асоціації – це об’єднання страхових товариств для 

координації діяльності та захисту інтересів своїх членів. 

ІІІ. Товариства взаємного страхування – це юридичні особи створені з метою 

страхування ризиків інших страхових компаній. 

ІV. Страхові агенти та страхові брокери – це страхові посередники, через яких 

страховики здійснюють страхову діяльність. 

    Страхові агенти – це громадяни або юридичні особи, які діють від імені та за 

дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності. 



7 

 

   Страхові брокери – це громадяни або юридичні особи, які зареєстровані в 

установленому порядку, як суб’єкти підприємницької діяльності і здійснюють 

посередницьку діяльність в установленому порядку. 

V. Моторне (транспортне) страхове бюро – це юридична особа, яка утримується за 

рахунок коштів страховиків, яким дозволено займатись страхуванням 

відповідальності власників транспортних засобів за шкоду заподіяну третій особі. 

VІ. Спеціальний уповноважений орган у справах нагляду за страховою 
діяльністю (Укрдержстрахнагляд) , який здійснює нагляд з боку держави з метою 

дотримання вимог законодавства України про страхування учасниками страхового 

ринку, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності 

страховиків та захисту інтересів страхувальників. 

 До внутрішньої системи страхового ринку відносять: 

1. Страхові продукти. 

2. Система організації і продажу страхових полісів (договорів) та 

формування попиту на страхові продукти. 

3. Система страхових тарифів. 

4. Власна інфраструктура страховика (агентства, контори, філії, 

представництва). 
5. Матеріальні та фінансові ресурси страхової компанії. 

6. Людські ресурси страхової компанії та його рейтингова оцінка. 

7. Фінансове становище страхової компанії та його рейтингова оцінка. 

8. Ліквідність страхового фонду страхової компанії. 

Зовнішнє середовище страхового ринку – це система факторів, які взаємодіють і 

оточують внутрішню систему ринку та впливають на неї. 

Воно складається з : 

І. Факторів, якими страховик може управляти 

1. Ринковий попит 

2. Конкуренція 

3. Ноу – хау 

4. Інфраструктура страхового ринку ( правове і нормативне забезпечення, 
інформаційна та аудиторська мережа, наукове обслуговування, система організації 

професійної освіти, професійна етика і мова). 

ІІ. Фактори, на які страховик впливати не може, але повинен їх враховувати у 

своїй діяльності: 

1.Політичні зрушення в країні. 

2.Чисельність населення, його вікова та статева структура. 

3.Сезон міграції. 

4.Купівельна спроможність населення і таке інше. 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект.(І рівень). 

2. Скласти короткий словник термінів.(ІІ рівень). 
3. Скласти кросворд з вивчених раніше термінів і понять.(ІІІ рівень) 
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 Які проблеми існують на страховому ринку України? 

1. Які напрямки розвитку страхового ринку України? 

 

ІІ. Теми рефератів (доповідей) 

1. Асортимент страхового ринку України. 

2. Проблеми становлення страхового ринку України. 

3. Спілки та організації на страховому ринку України. 

ІІІ. Контрольні завдання  

1. Дайте визначення термінам “страховий ринок”, “страховий захист”. 

2. Наведіть етапи формування страхового ринку України. Коротко 

охарактеризуйте їх. 

 

 

 

План вивчення теми (2 год) 

1.Види основних страхових послуг на ринку України. 

2.Страховий захист. 

3.Демонополізація та розвиток страхового ринку України. 

 

Основні поняття теми: страховий захист, інфраструктура страхового ринку, 

страховий продукт і т.д.  

 

 Форма контролю 

    Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань . 

 

Література  

1. М.А.Александрова “Страхування”, К., 2002. 

2. А.О.Таркуцяк “Страхування”, К., 2000. 

3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про страхування” від 

04.10.2001 року. 
4. О.Д.Вовчак «Страхування, Львів, 2005 

5.  А.О.Таркуцяк “Страхові послуги”, К., 2004. 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

      Поняття “страховий ринок” поєднує в собі дві неоднозначні категорії, а саме 

“ринок” та “страхування”. 

   Страховий ринок – частина фінансового ринку, де об’єктом купівлі-продажу 

виступає страховий захист, і формується попит і пропозиція на нього. 

   Товар, що пропонується на страховому ринку, є страховою послугою. А перелік 
видів страхування, якими може користуватися страхувальник, відображає 

асортимент страхового ринку. 

Існує декілька концепцій страхового продукту: 
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- компенсаційна – основою страхового продукту є ризикова компенсація з боку 

страховика, яка ґрунтується на ймовірності настання ризику погіршення 

матеріального стану страхувальника, яка компенсується можливістю здійснення 

страхової виплати; 

- інформаційна – надається страхувальнику гарантія, яка забезпечує певним 

обсягом інформації; 

- трьохрівневого страхового продукту – базовим рівнем страхового продукту є 
очікування, що ризик не реалізується; 

- концепція Д. Фарні – страховий продукт, як система, включає ризикову, 

накопичувальну, забезпечувальну підсистеми. 

Страхові послуги здебільшого реалізуються  у такий спосіб: 

 прямий продаж; 

 продаж за допомогою посередників. 

   Страховий захист – економічні відносини, пов’язані з попередженням, 

локалізацією руйнівних наслідків стихійних лих та інших, а також із безумовним 

відшкодуванням завданих збитків. 

Передумовами розвитку страхового ринку України є: 

- розвиток відносин власності; 
- побудова та створення ринкових умов господарювання; розвиток конкуренції; 

- ліквідація державної монополії у страхуванні; 

- необхідне забезпечення безперервного відтворювального процесу за допомогою 

відшкодування збитків у разі настання страхової події; 

- можливість акумулювання значних фінансових ресурсів та необхідність їх 

інвестування в економіку держави. 

Етапи розвитку страхового ринку: 

Перший етап – бурхливого розвитку в умовах ненасиченого попиту на страхові 

послуги; 

Другий етап – насичений ринок страхових послуг. 

Останнім часом страховий ринок України стрімко розвивається, зростає імідж 

страхування, попит на послуги серед суб’єктів господарювання та населення. 
Негативний вплив на розвиток страхового ринку України справляють: 

 відсутність економічної стабільності, етапного зростання виробництва; 

 накопичення неплатежів та збитковість багатьох підприємств; 

 прояв монополізму та неефективний державний контроль; 

 відсутність вторинного ринку страхових послуг. 

Хід самостійної роботи 

1.Дати відповіді на запитання.(І рівеь) 

2.Підготувати доповіді до семінарського заняття.(ІІ рівень) 

3.Розв’язати контрольні завдання.(ІІІ рівень) 

 

Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

    І. Контрольні питання: 
2. В чому полягає зміст страхових продуктів та страхових послуг? 

3. В чому полягає особливість страхового продукту як товару? 
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4. Які страхові послуги та страхові продукти реалізуються на страховому 

ринку. 

5. Як характеризується сучасний стан страхового ринку? 

6. Які проблеми існують на страховому ринку України? 

7. Які напрямки розвитку страхового ринку України? 

 

ІІ. Теми рефератів (доповідей) 
4. Асортимент страхового ринку України. 

5. Проблеми становлення страхового ринку України. 

6. Спілки та організації на страховому ринку України. 

ІІІ. Контрольні завдання  

3. Дайте визначення термінам “страховий ринок”, “страховий захист”. 

4. Наведіть етапи формування страхового ринку України. Коротко 

охарактеризуйте їх. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Математичні основи обчислення тарифних ставок 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 
питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 

План вивчення теми 

I. 1.Поняття випадкової величини, її числові характеристики. 

2.Принципи обчислення тарифних ставок. 

3.Поняття страхового ануїтету. 
II. 4.Визначення тарифів за договорами страхування життя. 

5.Визначення тарифів за договорами загального страхування: класичний підхід, 

індивідуальна модель ризику, колективна модель ризику. 

6.Статистика страхування. 

 

Основні поняття теми: актуарні розрахунки, показники страхової статистики, 

частота страхових подій, коефіцієнт кумуляції ризику, коефіцієнт збитковості, 

середня страхова сума, таблиця смертності, збитковість страхової суми і т.д. 

  

 Форма контролю 

    Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань . 
 

Література  

1. М.А.Александрова “Страхування”, К., 2002. 

2. А.О.Таркуцяк “Страхування”, К., 2000. 

3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про страхування” від 

04.10.2001 року. 

4. О.Д.Вовчак «Страхування, Львів, 2005 

5.  А.О.Таркуцяк “Страхові послуги”, К., 2004. 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  
Страхування виникає там, де існують явища і процеси випадкової природи. 

Тому більшість величин, що розглядаються у страхуванні, є випадковими 

величинами. З математичного погляду випадкова величини – це змінна, яка може 

набувати певних значень з певною імовірністю. 
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Випадкова величина повністю описується своєю функцією розподілу. 

Функцією розподілу випадкової величини ξ( інтегральною функцією) 

називається функція, яка кожному числу х  ставить у відповідність імовірність 

того, що ξ  набуде значення , меншого за х. 

 Серед випадкових величин можна виокремити два основних типи: 

- Дискретні – це такі величини, які можуть набувати скінченної або зліченної 

множини значень (кількість позовів(страхових випадків), кількість договорів у 
поточному році, що їх буде укладено страховиком); 

- Абсолютно неперервні – це такі величини, які не набувають скінченної або 

зліченної множини значень (розмір майбутніх прибутків страховика 

   У страховій практиці, як правило, нас цікавлять не самі випадкові величини, а 

деякі їх числові характеристики: математичне сподівання  та дисперсія. 

   Математичне сподівання( його називають також середнім або сподіваним 

значенням) – це середньозважене за ймовірністю значення випадкової величини: 

           



n

i

Xі
n

x
1

*
1

 

х - емпіричне середнє. 

   Дисперсія характеризує відхилення випадкової величини від її 

середнього значення і обчислюється як математичне сподівання квадрата 

відхилення цієї ве d - незсунена емпірична дисперсія (ризикова надбавка). 

личини від її математичного сподівання: 
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 d2 - незсунена емпірична дисперсія (ризикова надбавка). 

   Стандартним або середньоквадратичним відхиленням називають корінь 

квадратний із дисперсії ( d) 
   Відношення стандартного відхилення випадкової величини до модуля 

математичного сподівання називається коефіцієнтом варіації 

   Економічна сутність страхування визначається двома основними механізмами: 

ефектом рідкісних подій та ефектом накопичення 

1. Ефект рідкісних подій. 

На страхування приймаються збитки від певної події, позначеної F. 

Страхування охоплює період часу один рік. Вірогідність того, що подія F 

відбудеться, дорівнює р. Нехай застраховано 1000 осіб на 1000 грн. кожен. Тоді 

протягом одного року відбудеться b страхових подій і необхідно виплатити n 

страхових відшкодувань. 

Отже, від кожного із 1000 застрахованих слід отримати внесок у розмірі m. Еконо-

мічна ефективність очевидна. 

2. Ефект накопичення 

Нехай n чоловік застраховано на випадок смерті. Для спрощення 

розрахунків вважатимемо, що всі вони одного віку. Згідно із статистикою 

смертності населення отримуємо ряд вірогідності р1, р2, рз ... pІ - вірогідність смерті 
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застрахованого на і – му році від моменту укладання угоди страхування. Сума усіх 

вірогідностей дорівнює 1. Страхова сума дорівнює S, а дисконтуючий множник v. 

Для виконання усіх зобов'язань від страхувальників потрібно отримати кошти на 

суму 

S*n(p1+v*p2+
2v *p3+…) 

 

Хід самостійної роботи 

1.Дати відповіді на запитання.(І рівень) 

2.Підготувати доповіді до семінарського заняття.(ІІ рівень) 

3.Розв’язати контрольні завдання.(ІІІ рівень) 

 

Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

    І. Контрольні питання: 
1. Що розуміють під актуарними розрахунками? 
2. Що розуміють під актуарною калькуляцією? 

3. Які відмінності в побудові страхових тарифів за різними видами 

страхування? Чим вони зумовлені? 

4. Які методи розрахунку страхових тарифів за ризиковими видами 

страхування найбільш поширені? В чому їх зміст? 

5. Які методи розрахунку страхових тарифів із страхування життя найбільш 

поширені? В чому полягає їх зміст? 

6. Які напрямки розвитку страхового ринку України? 

ІІ. Теми рефератів (доповідей) 

1. Актуарні розрахунки – основа обчислення страхових тарифів. 

2. Страхова статистика. 

ІІІ. Контрольні завдання 
1. Яким повинен бути внесок у пенсійний фонд, якщо пенсія буде 

виплачуватися протягом 10 років по 1000 грн. щорічно. Перша виплата через рік. 

Ефективна ставка 25% річних. 

2. Фактична відсоткова ставка становить в цей час 7% на рік, але через 2 роки 

вона знизиться до 6% на рік. Знайдіть нагромадження внеску у сумі 4000 грн. за 

5 років. 

3. Загальна страхова сума по страхуванню будівель у господарствах громадян 

становила 56 млн. грн., а страхове відшкодування по цих об’єктах виплачено у 

розмірі 235200 грн.. Який розмір збитковості страхової суми?  
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Оцінка та менеджмент фінансових результатів страховика 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 
питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 

План вивчення теми 

1. Економічний аналіз страхових операцій: 

- показники ділової активності; 

- платоспроможності страхової організації, поняття ліквідності; 
- показники доходності. 

2. Менеджмент страхових операцій, його напрямки. 

 

Основні поняття теми: фактичний запас платоспроможності, нормативний 

запас платоспроможності, показник співвідношення величини власних засобів і 

суми активів страховика, страховий продукт, стратегія страхової компанії, 

страховий процес, страховий брокер, страховий агент, стратегічний план  і т.д. 

  Форма контролю 

    Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань . 

Література  

1. М.А.Александрова “Страхування”, К., 2002. 
2. А.О.Таркуцяк “Страхування”, К., 2000. 

3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про страхування” від 

04.10.2001 року. 

4. О.Д.Вовчак «Страхування, Львів, 2005 

5.  А.О.Таркуцяк “Страхові послуги”, К., 2004. 

6. Осадець“ Страхування”, підручник, К.,2003. 

7. П.Г. Вашків “Фінансово-банківська статистика”, К., 2002. 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

 Показники, що характеризують рівень платоспроможності страхової 

організації, мають допомогти відповісти на запитання: на скільки обсяг засобів, 

якими володіє страховик відповідає прийнятим зобов'язанням, інакше кажучи, яким 

є ступінь надійності страхової організації. 
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Першим показником, який характеризує рівень платоспроможності є 

співвідношення активів і зобов 'язань. 

Для того щоб зрозуміти ступінь цього показника пригадаймо основне балансове 

рівняння: 

А = К + З 

У практиці страхування вважають, що якщо активи страхової компанії більші 

ніж зобов'язання, то вона має достатній рівень платоспроможності. Але цей 
показник не враховує факторів, що впливають на платоспроможність страховика. А 

саме: достатність технічних резервів, рівень виплат за поточними страховими 

операціями, ступінь ризиковості інвестиційної політики. 

До недоліків використання цього показника можна також віднести важкість 

виділення таких факторів, справляють позитивний чи негативний вплив (або 

напрямок впливу). 

Тому поряд з цим показником в аналізі доцільно використовувати й інші, такі 

як: 

1) для операцій з ризиковими видами страхування: 

а) співвідношення власних засобів заробленої нетто-премії (має бути не 

менше 20 %); 
б) співвідношення власних засобів і технічних резервів (має бути не 

менше 

30-40%); 

в) співвідношення технічних резервів і нетто-премій; 

2) для операцій із страхування життя: 

а) співвідношення власних засобів і резервів страхування життя (має 

бути 

не менше 4 %); 

б) достатність величини резерву із страхування життя, обсягу зобов'язань 

з 

виплат на випадок смерті і дожиття до визначеного строку, включаючи виплати 

ренти, ануїтетів. 
Економічний зміст цих показників полягає у тому, що вони показують, яку 

частину страхових зобов'язань покрито власними засобами. 

Загальним для усіх видів діяльності страховика є показник співвідношення 

величини власних засобів і суми активів страховика. 

Власні засоби страховика - це статутний фонд, гарантійний фонд, спеціальні 

та резервні фонди, а також сума перерозподілених прибутків. 

Вільні резерви - частка власних коштів, яка резервується з метою додаткового 

забезпечення фінансової надійності. 

Сума активів страховика - це підсумки активу балансу. 

Показник співвідношення величини власних засобів і суми активів страховика 

показує, які частки власних і залучених коштів є у загальних ресурсах страхової 
організації. 

Величина цього коефіцієнту має бути не менше 5 %. 

У зв'язку із специфікою проведення кожного виду страхування та різним 

розподілом страхового ризику запас платоспроможності передбачає розподіл 
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страхових внесків окремо за ризиковими видами страхування і зі страхування 

життя. 

У ризикових видах страхування оцінка платоспроможності полягає у 

зіставленні фактичної платоспроможності з розрахунковою нормативністю. 

Фактичний запас платоспроможності - це різниця між активами (крім 

нематеріальних) і зобов'язаннями страховика. 

Розрахунковий (нормативний) запас платоспроможності дорівнює 
найбільшій із двох сум обчислених на підставі надходження страхових премій чи на 

підставі страхових виплат. 

Р1 =[(0.18*SP1)+(0.16-SР2)]*Vs / V 

   Р2=[(0.26.*V1)+(0.16-V2)]Vs / V,    де 

Р1, P2 - розрахунковий розмір на підставі страхових премій та страхових виплат 

відповідно. 

Vs- загальна сума страхових виплат без сплати перестраховика. 

V - загальна сума страхових виплат. 

SР1- сума надходжень страхових премій менше 10 євро. 

SР2- сума надходжень страхових премій більше 10 євро. 

V1 - середньорічна сума виплат до 7 млн євро. 

V2- середньорічна сума виплат більше 7 млн євро. 

У разі якщо фактичний запас платоспроможності перевищує розрахунковий 

(нормативний) страховик вважається платоспроможним. 

При визнанні платоспроможності у страхуванні життя використовується також 
сама методика, як у ризикових видах страхування, але нормативний запас 

платоспроможності страховика, що здійснює страхування життя на будь-яку дату 

дорівнює величині, яка визначається шляхом множення величини резерву в довго 

страхових зобов'язаннях (майнового резерву) на 0,05. 

Таким чином, платоспроможність - означає можливість, здатність страховика 

відповідати за своїми як зовнішніми, так і внутрішніми зобов'язаннями. 

Законом України „Про страхування" визначено умови, які забезпечують 

відповідний рівень платоспроможності страхової компанії: 

1) наявність сплаченого статутного фонду; 

2) наявність гарантійного фонду; 

3) створення страхових резервів достатніх для майбутніх страхових 
виплат; 

4) перевищення    фактичного   запасу    платоспроможності    страховика   

над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності. 

Ліквідність - означає можливість страховика здійснювати поточні виплати з 

поточних надходжень, тобто здатність платити негайно за своїми терміновими 

зобов'язаннями. 

Якщо платоспроможність характеризує здатність відповідати за зобов'язаннями, 

то ліквідність - це здатність платити негайно. 

I показник ліквідності - співвідношення між: величиною резервів та ліквідними 

активами (має бути менше 100 %). 
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Ліквідні активи - це грошові кошти в касі, на рахунках в банках, інші грошові 

кошти, короткострокові фінансові інвестиції та цінні папери. 

II показник ліквідності - співвідношення кредитної заборгованості до 

загальних активів страхових організацій (має бути менше 40 %). 

Кредиторська заборгованість страхової організації - це довгострокові 

кредити банку, позики, короткострокові кредити та позики та розрахунки з 

кредиторами. 
III показник ліквідності — співвідношення максимальної відповідності за 

окремим ризиком до власних коштів (має бути менше 10 %). 

1. Ефективність - це співвідношення показників, результатів і витрат. 

Ефективність   діяльності  -  це   економічний   показник,   що   характеризує 

ступінь віддачі і раціональність організації діяльності. 

2. Головний показник.  

Рівень дохідності, який визначається: 

РД = річна сума прибутків / річна сума платежів 

За будь-яким видом страхування. 

3. Система показників ефективності страхової підприємницької 

діяльності: 
1) Показник ділової активності: 

РА = сума   страхових   платежів    (премій) / валюта   балансу   страхової   компанії 

 Валюта балансу - це підсумки по активу та пасиву. 

Показник ділової активності показує скільки оборотів зробив капітал 

страховика за певний проміжок часу та характеризує ефективність використання 

ресурсів страховика. 

2) Співставлення   обсягів   власного   капіталу   і   статутного   капіталу. 

Статутний капітал (СК) є складовою власного капіталу (ВК). 

а) якщо ВК > СК - прибутковість діяльності страховика; 

б) якщо СК    ВК - збитковість діяльності страховика. 

3) Рівень сплаченого статутного капіталу. 
4) Показники структури активів, які визначають рівень 

платоспроможності 

страховика: 

ПСА1 = сума   інвестиційних   вкладів   і   грошових   коштів / 

загальна   сума   активів 

ПСА2 = сума інвестиційних   вкладів    і   

грошових    коштів / сума   страхових   резервів 

5) Темп зростання страхових премій. 

ТЗ=сума   страхових   премій    у   поточному   році / сума   страхових   

премій   у   минулому   році 

При стабільній діяльності страховика ТЗП ≈ 25 %. 

а) різке збільшення ТЗП призводить до зростання зобов'язань страхової 
компанії, що потребує значного збільшення власного капіталу; 

6) значне зменшення ТЗП призводить до порушення збалансованості 

страхової компанії, це загрожує фінансовій стабільності компанії. 

б) Показник забезпечення страховика власними засобами. 
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ЗВС = обсяг   власного   капіталу / технічні   резерви 

 Оптимальне значення показника більше 28%,  що свідчить про фінансову 

стійкість страхової компанії. 

4. Для страховиків передбачено особливий порядок оподаткування доходів. Це 

зумовлено такими причинами: 

1) те, що страховик виконує різні за своєю економічною та соціальною 

спрямованістю операцій (страхові, інвестиційні і т.ін.) 

2) те що законом України „Про оподаткування прибутку підприємств" 

передбачено поділ страхових операцій на 2 види, які і оподатковуються по- 

різному: 

- страхування ризиків (майнові страхування і страхування відповідальності) 
- страхування життя. 

 

5. Об'єктом оподаткування страхової діяльності є валовий дохід від 

страхової діяльності. 

6. Для ризикових видів страхування валовий дохід - це сума страхових 

внесків, страхових платежів або страхових премій, нагромаджених страховиками 

протягом звітного періоду, за договорами страхування та перестрахування ризиків. 

На території України або за її межами цей дохід оподатковується за ставкою 3 %. 

7. Для страхування життя не оподатковуються доходи страховиків-резидентів, 

одержані від операцій, які передбачають страхову виплату в разі настання таких 

страхових випадків: 

- смерть застрахованого; 

- рішення суду про оголошення застрахованого мертвим; 

- доживання застрахованої особи до закінчення дії страхового договору. 

У разі довгострокового розірвання договору по цим страховим випадкам доходи 

страховика підлягають оподаткуванню за ставкою 6 %. 

Доходи від страхування інтересів, пов'язані зі здоров'ям, працездатністю та 
додатковою пенсією страхувальника оподатковуються за ставкою 3 %. 

8. Прибуток страховика отриманий від інших видів діяльності оподатковується 

на загальних засадах вище вказаного закону (тобто ЗО %). 

Метою економічного аналізу страхових операцій є об'єктивна оцінка їхньої 

прибутковості та перспективності виявлення резервів дальшого зміцнення 

страхового захисту й прийняття на цій основі ефективних менеджментських рішень. 

Виділяють 3 види економічного аналізу: 

- попередній; 

- оперативний; 

-    наступний. 

Попередній аналіз страхових операцій використовується страховиками 

передовсім у плануванні традиційних та в підготовці введення нових видів 

страхування або при зміні діючих умов. 

Оперативний аналіз здійснюється одразу після проведення страхових операцій 

і спирається на дані оперативного обліку. 

Наступний аналіз страхової діяльності робиться за місяць, квартал, рік і 

тарифний період. 



19 

 

Одним з головних напрямків менеджменту страхових операцій є контроль за 

статтями витрат страховика, зокрема за виплатами страхових сум та страхового 

відшкодування. 

Спочатку розробляється і вивчається динамічні ряди обігу виплат. Потім 

визначаються темпи зростання й приросту цих величин, ланцюгові та базисні 

індекси. Тут важливо встановити галузі й види страхування, виплати в яких 

зростають найбільш високими темпами. Це необхідно для обґрунтованого 
фінансового планування, складання плану доходів та витрат страхової компанії. 

Здійснюючи управління особистим страхуванням, необхідно враховувати, що 

один вид може передбачити декілька форм відповідальності. Наприклад: змішане 

страхування життя - 3 форми відповідальності (на дожиття, на випадок смерті та за 

втрату здоров'я); індивідуальне страхування від нещасних випадків передбачає 

відповідальність страховика на випадок смерті, втрати здоров'я. У зв'язку з цим слід 

не лише обмежитися вивчанням динаміки виплат у цілому страхування, а й 

дослідити динаміку виплат за кожною з форм відповідальності, що дозволить 

визначити обсяги фінансових результатів та збитковості страхової суми даного виду 

страхування. 

Необхідною умовою обґрунтованого менеджменту страхових операцій є 
обчислення величини середньої виплати на один договір кожного виду страхування 

і кожного виду відповідальності. 

Приклад 1. 

Розрахувати нормативний запас платоспроможності компанії (у ризиковому 

страхуванні) при загальній сумі страхових виплат 110000 грн та виплат сплачених 

перестраховиком 30000 грн, суми надходжень страхових премій 240000 грн. 
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Відповідь: 31406 грн. 

Приклад 2. 

Зробити висновок про платоспроможність страхової організації, якщо його 

активи дорівнюють 300000 грн, у тому числі нематеріальні активи 30000 грн, а 

зобов'язання 220000 грн. 

Фактичний запас платоспроможності = 300000-30000-220000=50000 грн.. 

Оскільки 50000 грн. > ніж 31406 грн., то страхова компанія вважається 

платоспроможною. 

Приклад 3 

Розрахуємо показник ділової активності страхової компанії та проведемо аналіз 

зіставлення обсягів власного капіталу і статутного капіталу та рівня сплаченого 

статутного капіталу на підставі слідуючих даних: 

- сума надходжень страхових платежів на 30.07.03 р. 400000 грн; 

- валюта балансу 389000 грн; 

- статутний капітал 124000 грн; 
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- додатковий капітал 50000 грн; 

- нерозподілений прибуток 5000 грн; 

- резервний фонд 10000 грн; 

- несплачений капітал 115000 грн; 

- вилучений капітал 10000 грн. Розв'язок: 

1. Розрахуємо показник ділової активності: 

оборотПА 1
389000

40000
  

Це означає, що за 1 півріччя 2003 року каптал страховика зробив 1 оборот. 
2. Проведемо зіставлення обсягів власного капіталу і статутного капіталу: 

а) розрахуємо суму ВК: 

ВК = 124+50+5+10-115-10 = 64000 (грн..) 

б) проведемо зіставлення: 

ВК = 64000 грн. 

СК= 124000 грн. 

СК   >   ВК.   Це   свідчить   про   збитковість   страхової   компанії   та   про 

заборгованість засновників стосовно сплати СК. 

3. Розрахуємо рівень сплаченого капіталу: 

%48%100*
124

64124








СК

НКСК
РСК  

Що свідчить про зовсім незначну зацікавленість власників в розвитку страхової 

компанії. 

Хід самостійної роботи 

1. Складіть конспект.( І рівень) 

2. Розвязати контрольні завдання (ІІ рівень). 

 

Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

    І. Контрольні завдання 

1. Розрахувати нормативний запас платоспроможності компанії (у ризиковому 
страхуванні) при загальній сумі страхових виплат 5 млн.грн. та виплат сплачених 

перестраховиком 500 тис. грн.. суми надходжень страхових премій 1 млн. грн..грн. 

2. Зробити висновок про платоспроможність страхової організації, якщо його 

активи дорівнюють 500000 грн, у тому числі нематеріальні активи 10000 грн, а 

зобов'язання 100000 грн. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Маркетинг у страховій компанії 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 

План вивчення теми 

1. Поняття та значення маркетингу у страховій компанії.  

2. Маркетингова політика страховика.  

3. Реклама страхових послуг.  

4. Страхові посередники. 

Основні поняття теми: маркетинг у страхуванні, реклама, страховий продукт, 
страховий агент, страховий брокер, аквізиція. 

  Форма контролю 

    Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань . 

Література  

1. М.А.Александрова “Страхування”, К., 2002. 

2. А.О.Таркуцяк “Страхування”, К., 2000. 

3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про страхування” від 

04.10.2001 року. 

4. О.Д.Вовчак «Страхування, Львів, 2005 

5.  А.О.Таркуцяк “Страхові послуги”, К., 2004. 

6. Осадець“ Страхування”, підручник, К.,2003. 
7. П.Г. Вашків “Фінансово-банківська статистика”, К., 2002. 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

    Маркетинг у страхуванні – це комплекс заходів, спрямованих на формування й 

постійне вдосконалення діяльності страховика, а саме: 

1) розробка конкурентоспроможних страхових продуктів (послуг) для 

конкретних категорій споживачів; 

2) впровадження раціональних форм реалізації цих продуктів за незалежного 

сервісу та реклами ; 

3) збір і аналіз інформації щодо ефективності діяльності страховика. 
Маркетингова політика традиційно поділяється на такі основні види: 

 орієнтована на вибір потенційного страхування, тобто на пошук окремих 

категорій громадян, умовно дібраних за певними ознаками – за видом трудової 

діяльності і відношенням до майна; регіоном проживання; 
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 орієнтована на окремі види страхування чи групи страхових продуктів – 

медичне – від нещасних випадків, надання пакета страхових послуг тим, від’їжджає 

за кордон; 

 орієнтована відносно конкретних каналів реалізації – наприклад поширення 

страхових полісів на підприємствах, дібраних за певними груповими ознаками. 

    У сфері діяльності служби маркетингу доцільно виокремити такі об’єкти 

першочергової уваги: 
- страхове поле; 

- якісні показники страхових продуктів; 

- канали реалізації страхових продуктів; 

- формування споживчого попиту. 

    Суті реальної ринкової діяльності більш відповідає термін “комплекс 

маркетингових комунікацій”, який об’єднує сучасні напрямки рекламної діяльності і 

включає в себе: 

- рекламу в ЗМІ; 

- заходи, які стимулюють купівлю – “sales promotion”; 

- діяльність, спрямовану на формування позитивної громадської думки щодо свого 

товару ; 
- пошук і утримання клієнта, відновлення спрямованих довгострокових зв’язків між 

виробником і споживачем. 

    Реклама – це платне, спрямоване на певну категорію потенційних споживачів 

повідомлення, що здійснюється через засоби масової інформації чи будь-якими 

іншим способом публічного звернення й агітує на користь певного товару, марки, 

фірми, особистості.  

Головні засоби поширення реклами: 

- реклама у пресі; 

- друкована реклама; 

- реклама з засобами мовлення; 

- поштова реклама; 

- зовнішня реклама; 
- кіно-, відеореклама; 

- реклама на транспорті; 

- реклама на місці продажу. 

 

    У системі страхування аквізиція – це діяльність страховика чи страхових 

посередників із залучення клієнтів до укладання нових договорів страхування.  

В основу розуміння суті проблеми і поняття РСП покладено “страховий продукт” 

(послуга). 

    Страховий продукт (послуга) – це комплекс цивільно-правових відносин щодо 

захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних 

подій, визначених договором страхування або чинним законодавством. 
     Страховий продукт має такі специфічні ознаки: 

- єдність, протистояння та залежність інтересів договірних сторін “страховик – 

страхувальник”; 

- фактор імовірності настання страхового випадку; 
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- страховий продукт має певні часові межі, тобто страховий захист діє протягом 

певного проміжку часу; 

- попередня невизначеність страхового відшкодування – у розмірі та часі.   

Хід самостійної роботи 

1.Скласти конспект. (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання.(ІІ рівень) 

3.. Підготувати доповідь (ІІІ рівень) 
 

Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

    І. Контрольні питання: 
1. Наведіть формулювання поняття “маркетинг у страховій підприємницькій 

діяльності”. 

2.Що таке служба маркетингу у страховій компанії? 

3.Хто (що) формує попит на страхові продукти? 

4.У якій формі надає свої послуги служба маркетингу страхової компанії? 

5.На що спрямована маркетингова політика страховика? 

6.З якою метою проводиться розробка стратегії і тактики маркетингу страхової 
компанії? 

7.Хто такий страховий агент, страховий брокер? 

8.З якою метою та у яких формах проводиться реклама страхових послуг? 

9.Що таке страховий продукт? 

 

ІІ. Теми доповідей (рефератів) 

1. Особливості пошуку ринку збуту страхових послуг. 

2. Організація реклами у страховій діяльності. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Страхування кредитних та фінансових ризиків. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Економічний зміст страхування кредитних ризиків.  

2. Організаційні форми страхування кредитів.  

3. Страхування депозитів.   

4. Страхування від втрат прибутку. 

Основні поняття теми: делькредерна форми організації страхових відносин 

страхова гарантія 

  Форма контролю 

    Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань . 

Література  

1. М.А.Александрова “Страхування”, К., 2002. 

2. А.О.Таркуцяк “Страхування”, К., 2000. 

3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про страхування” від 

04.10.2001 року. 

4. О.Д.Вовчак «Страхування, Львів, 2005 

5.  А.О.Таркуцяк “Страхові послуги”, К., 2004. 

6. Осадець“ Страхування”, підручник, К.,2003. 

7. П.Г. Вашків “Фінансово-банківська статистика”, К., 2002. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

У разі делькредерної форми організації страхових відносин кредитори (банки, 

інвестори та інші) відіграють роль страхувальників і застрахованих одночасно, а 

тому страхові відносини обмежуються лише стосунками між двома сторонами – 

страховиком і страхувальником.  

Економічний зміст страхової гарантії зводиться до того, що страховик замість 

отриманої невисокої страхової премії бере на себе – замість боржника – роль 

гаранта оплати його повної заборгованості у визначених термінах на користь 

застрахованого (бенефіціанта) цієї гарантії. 

Види страхуввання кредитів: 
−  Страхування товарних кредитів; 

− Страхування кредитів під інвестиції; 

− Страхування споживчих кредитів; 

− Страхування кредитів, виданих під заставу; 

− Страхування кредитів довіри. 
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  Організаційні форми страхування кредитів: 

 Страхування кредитів під інвестиції здійснюється на базі операції з 

придбання інвестиційних засобів за рахунок наданих постачальниками 

кредитів. 

 Страхування споживчих кредитів здійснюється на випадок настання 

неплатоспроможності тих позичальників, які отримали банківські чи 

товарні кредити на споживчі потреби, тобто для невиробничого 
споживання. 

 Страхування кредитів, виданих під заставу, може здійснюватися тоді, 

коли позичальник забезпечує повернення кредиту переданим у заставу 

належним йому нерухомим чи рухомим майном. 

 Страхування кредитів довіри пропонує підприємцям захист від 

незадовільних фінансових наслідків, збитків, завданих власним персоналом, 

якому з огляду на виконувані ним службові обов’язки необхідно довіряти 

майнові цінності. 

 Страхування товарних кредитів є операцією делькредерного типу, що 

передбачає відшкодування втрат, які настали внаслідок невиконання 

короткотермінових кредитних вимог з товарного постачання та надання 
послуг. 

  Кошти в готівковій або безготівковій формі, у валюті України або в іноземній 

валюті, які розміщені клієнтами на їхніх іменних рахунках у банку на договірних 

засадах на визначений строк зберігання і підлягання виплаті вкладнику відповідно 

до законодавства України та умов договору, називаються депозитами. 

Хід самостійної роботи 

1. Складіть конспект.( І рівень). 

2. Дати відповіді на контрольні запитання.(ІІ рівень) 

3. Розв’язати контрольні завдання (ІІІ рівень). 

Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

    І.Контрольні питання 
1. У чому зміст делькредерної форми організації страхових відносин? 

2. Поняття страхової гарантії у гарантійному страхуванні. 

3. Які існують види страхування кредитів? 

4. Які особливості різних організаційних форм страхування кредитів? 

5. У чому полягає зміст страхування депозитів? 

6. Які втрати враховуються при страхуванні прибутку? 

    ІІ. Контрольні завдання 

1.  Який з двох варіантів отримання кредиту вигідніший для підприємства з 

точки зору повернення боргу, якщо початкова сума позики 200000 грн., термін 

погашення – 5 років, номінальна (річна) ставка – 5% за умови: 

 1 варіант – складні проценти нараховуються у кінці кожного 
кварталу; 

 2 варіант – складні проценти нараховуються у кінці кожного року. 

2. Вкладник прагне протягом 5-ти років щорічно отримувати дохід у розмірі 

2000 грн.. Депозитна ставка банку становить 7%. Визначте теперішню вартість 

майбутніх платежів. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Підприємницька діяльність та її страховий захист. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 

План вивчення теми 

1. Ризик у підприємництві та його страховий захист.  

2. Страхування виробничих ризиків. 

3. Страхування комерційних операцій.  

4. Біржові і валютні ризики, їх страхування. 

  Основні поняття теми: страхування комерційної діяльності, страхування 
комерційних та фінансових операцій, страхування біржових та валютних ризиків  

  Форма контролю 

    Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань . 

 Література  

1. М.А.Александрова “Страхування”, К., 2002. 

2. А.О.Таркуцяк “Страхування”, К., 2000. 

3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про страхування” від 

04.10.2001 року. 

4. О.Д.Вовчак «Страхування, Львів, 2005 

5.  А.О.Таркуцяк “Страхові послуги”, К., 2004. 

6. Осадець“ Страхування”, підручник, К.,2003. 
7. П.Г. Вашків “Фінансово-банківська статистика”, К., 2002. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

За допомогою страхування створюються певні фінансові гарантії стабільності й 

прибутковості виробництва на випадок настання всіляких несприятливих ситуацій, 

у яких рано чи пізно до певної міри опиняється кожна підприємницька структура, 

включена у мінливий непередбачений ринковий механізм. Страхування є не тільки 

спосіб захисту господарства від руйнівних стихійних лих, але й засіб подолання 

несприятливих періодів в економічній ринковій кон’юнктурі. 

Для підприємця виняткового значення набуває страхування від політичних 

ризиків, комерційних, правових технічних небезпек, воно ж сприяє упорядкуванню 
фінансових та юридичних взаємозв’язків між різними суб’єктами ринку.  

Прийнято вважати: фактори, які спричиняють втрати прибутку, зумовлюються 

двома групами причин.  

До першої відносяться всілякі порушення нормального виробничого процесу 

внаслідок стихійних лих, аварій та інших передбачуваних подій.  
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До другої групи відносять зміну ринкової кон’юнктури, погіршення або ж 

поліпшення умов виконання контрактів постачальниками чи відмову споживачів від 

замовленої пропозиції (послуги). 

У договорах страхування збитків від простою здебільшого передбачається й 

встановлення деякої межі, перевищення якої зумовлює виникнення відповідальності 

страховика. Такою межею може бути використана франшиза в грошовому 

вираженні, широко застосовувана в практиці майнового страхування, або період 
простою, при перевищенні якого страхувальник одержує право на відшкодування. 

До збитку, що підлягає страховому відшкодування від простою, входять такі 

елементи: витрати, здійснені за час зупинки виробництва, неодержаний внаслідок 

цього прибуток, додаткові затрати на ліквідацію наслідків страхового випадку. У 

зв’язку з тим, що другий складовий елемент величини збитку, як правило, найбільш 

значний, можна вживати визначення страхування втраченого прибутку ( доходу). 

Для страхування підприємницької діяльності застосовуються ті ж загальні 

обмеження відповідальності страховика, що й до інших видів страхування 

(порушення страховиком правил  і техніко-економічних умов експлуатації 

механізмів та устаткування, військові дії тощо). Крім них, у даному страхуванні 

вилучається з відшкодування додатковий збиток, зумовлений зупинкою 
виробництва з таких причин: зміна затвердженого проекту ремонту чи реконструкції 

пошкоджених активів; заборона органами місцевої влади проведення 

відновлювальних робіт; недостатність у страхувальника необхідних фінансових 

матеріальних ресурсів для подолання наслідків простою. 

Страхування комерційної діяльності – одне з найбільш складних як на стадії 

укладання договору, так і на протязі всього періоду його дії. Справа в тому, що 

відповідальність страховика із забезпечення захисту комерційних ризиків полягає у 

відшкодуванні страхувальнику втрат, котрі виникли внаслідок несприятливої, 

передбаченої зміни ринкової кон’юнктури та погіршення інших умов для здійснення 

комерційних операцій.  

Страхування комерційних та фінансових операцій полягає  в тому, щоб 

відшкодувати можливі втрати на випадок, коли через певний період застраховані 
угоди не дадуть очікуваної віддачі. Страхове відшкодування в такому разі  

встановлюється в обсязі різниці між страховою сумою та одержаним прибутком від 

застрахованої комерційної діяльності. 

Страхування біржових та валютних ризиків в багатьох країнах є 

обов’язковим і введене з метою стимулювання експортної діяльності виробників, 

котрі займаються зовнішньоторговельними операціями. Таке страхування надає 

гарантії відшкодування збитків тим підприємствам, зовнішньоторговельним 

об’єднанням, які зазнали втрат в результаті зміни курсів валют у країнах-

експортерах. 

Ці види страхування поки що слабо застосовуються в Україні, що зумовлено 

нерозвиненістю ринкових відносин. На українських біржах домінують наявні 
контракти, коли реалізуються угоди на купівлю виставленого товару з його 

негайною оплатою і поставкою, а також форвардні контракти. Форвардні контракти 

є угодами на купівлю-продаж наявного товару з поставкою в обумовлений строк. У 

них не передбачається негайна поставка товару, а лише фіксуються ціни, або форми 

розрахунків при одержанні товарної партії. 
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Тепер на вітчизняних біржах поширено попередню оплату, яка досить часто 

становить до 100% вартості товару. Але навіть при наявному і форвардному ринку 

нерідко відбувається порушення умов, або ж відмова від виконання укладених 

контрактів, особливо з боку постачальника (виробника).  

Тому в правила торгівлі багатьох бірж включено положення про те, що біржа 

бере на себе відповідальність за збитки, зумовлені невиконання умов угоди одним з 

партнерів. 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект.( І рівень). 

2. Дати відповіді на контрольні запитання.(ІІ рівень) 

3. Розв’язати контрольні завдання (ІІІ рівень). 

 

Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

    І.Контрольні питання 

1. У чому полягають причини виникнення економічних ризиків у 

підприємництві? 

2. Які існують критерії класифікації підприємницьких ризиків та їх основні 
види? 

3. У чому полягає сутність та зміст страхування: 

 виробничих ризиків; 

 комерційних ризиків; 

 біржових ризиків; 

 валютних ризиків. 

 

    ІІ. Контрольні завдання 

      Щоб уберегти себе від можливого знецінення гривні, підприємець уклав 

договір на 5 місяців на продаж 25000 грн.. На момент укладання договору 

валютний курс становить 4,6 грн. за 1 долар США. Визначте потенційні збитки 
або прибутки підприємця, якщо через 5 місяців курс буде становити: 

А) 4,4; 

Б) 4,0; 

В) 4,9. 

ІІІ. Теми рефератів (доповідей) 

1. Основні захисні методи проти підприємницьких ризиків. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Особисте страхування та його зв'язок з соціальним страхуванням. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Поняття особистого страхування.  

2. Страхування життя.  

3. Страхування від нещасних випадків.  

4. Страхування додаткової пенсії.  

5. Медичне страхування. 

Основні поняття теми: страхування від нещасних випадків, страхування життя, 
медичне страхування 

  Форма контролю 

    Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань . 

Література  

1. М.А.Александрова “Страхування”, К., 2002. 

2. А.О.Таркуцяк “Страхування”, К., 2000. 

3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про страхування” від 

04.10.2001 року. 

4. О.Д.Вовчак «Страхування, Львів, 2005 

5.  А.О.Таркуцяк “Страхові послуги”, К., 2004. 

6. Осадець“ Страхування”, підручник, К.,2003. 
7. П.Г. Вашків “Фінансово-банківська статистика”, К., 2002. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Особисте страхування має на меті надання послуг як фізичним (окремим 

громадянам, членам їхніх сімей), так і юридичним особам. Ці послуги передбачають 

страховий захист страховиків (застрахованих) у разі настання несприятливих подій 

для їхнього життя і здоров’я . 

Особисте страхування має багато спільного із соціальним страхуванням і 

насамперед щодо об’єктів страхового захисту громадян. 

Страхування життя, що характеризується поступовістю такого накопичення 

протягом дії договору страхування, об’єднує накопичувальні види особистого 
страхування, а страхування від нещасних випадків і медичне страхування 

ризиковані. Страхування життя передбачає відповідальність страхової компанії в 

разі смерті страховика (застрахованого) під час дії договору страхування або 

дожиття до певного обумовленого в договорі строку. Крім того, в договорі 

страхування додатково може бути обумовлена відповідальність страховика і при 
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дожитті застрахованої особи до певної події, наприклад одруження, народження 

дитини, а також у разі втрати нею здоров’я від нещасного випадку.  

Страхування від нещасних випадків – це ризиковане страхування, яке, на 

відміну від накопичувального довгострокового страхування життя, передбачає 

виплату страхової суми лише в разі настання страхового випадку (у повному 

розмірі, або певної її частини). Виплата страхової суми, або повернення сплачених 

внесків по закінченні терміну дії договору страхування не передбачається. 
За видами страхування від нещасних випадків поділяються так: індивідуальне,  

колективне. 

Пенсійні фонди можна поділити на фонди із встановленими розмірами внесків і 

фонди із встановленими розмірами втрат. Пенсійне забезпечення може бути 

здійснене шляхом купівлі індивідуальних страхових полісів у страхових компаніях. 

Договори страхування пенсії укладаються як індивідуально так і групою осіб. 

Додаткова пенсія залежно від змісту договору страхування може бути виплачена 

страхувальником протягом життя застрахованого, або упродовж визначеного 

періоду. Але можливі випадки, коли застрахований не дожив до моменту виплати 

пенсії, або одержував її  лише протягом дуже малого періоду. У цих випадках 

відповідно до умов страхування страхова компанія або виплачує вигодонабувачу 
певну кількість пенсій, або різницю між обумовленою кількістю пенсій і сумою, яка 

вже була сплачена застрахованому за його життя. При укладанні договору 

страхування встановлюється порядок виплати пенсій. 

Умовами договору страхування може бути передбачено, що за життя 

застрахованого він особисто отримує додаткову пенсію, а у випадку смерті – 

вигодонабувач, який визначений застрахованим, у певному обсязі додаткової пенсії, 

передбаченої для застрахованого, або в її частині довічно. 

 Важливим елементом страхової медицини є медичне страхування. Воно 

передбачає страхування на випадок втрати здоров’я з будь-якої причини. Воно 

забезпечує більшу доступність, якість і повноту щодо задоволення різноманітних 

потреб населення в наданні медичних послуг, є ефективнішим порівняно з 

державним фінансуванням системи охорони здоров’я. 
Медичне страхування пов’язане із компенсацією витрат громадян, які 

обумовлені одержанням медичної допомоги, а також інших витрат, спрямованих на 

підтримку здоров’я. 

 Об’єктом медичного страхування є життя і здоров’я громадян. Мета його 

проведення полягає в забезпеченні громадян у разі виникнення страхового випадку 

можливості одержання медичної допомоги за рахунок накопичених коштів і 

фінансування профілактичних заходів. 

 Медичне страхування може проводитися в обов’язковій і добровільній формах. 

Вибір форми медичного страхування в кожній країні залежить від конкретних 

економічних і культурно-історичних умов, від особливостей динамічних і 

соціальних показників, рівня захворюваності та інших факторів, які характеризують 
загальний стан здоров’я і рівень медичного обслуговування.     

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект.( І рівень). 

2. Дати відповіді на контрольні запитання.(ІІ рівень) 

3. Розв’язати контрольні завдання (ІІІ рівень). 
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Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

    І.Контрольні питання 

1. Які основні риси має особисте страхування? 

2. У чому полягає зв’язок особистого страхування із соціальним? 

3. Що передбачає додаткове пенсійне страхування? 
4. Що таке змішане страхування життя? Його різновиди. 

5. Що включає в себе страхування від нещасних випадків? Його різновиди. 

    ІІ. Контрольні завдання 

1.На виробництві одного з промислових підприємств зайнято 2000 чол., з них 

хворіло 200 чол.. У результаті захворювань втрачено 1000 днів. 

   Визначте коефіцієнти частоти, важкості та небезпечності захворювань. 

2.Маємо такі дані:  

Страхувальник у віці 45 років застрахувався на дожиття до 50 років на суму 

1000 грн. за ставки 3%. Визначте імовірність прожити наступні 5 років та 

одноразову нетто-ставку на дожиття. 

ІІІ. Теми рефератів (доповідей) 
1. Зв’язок загальнодержавного соціального страхування з особистим 

страхуванням. 

2. Особливості медичного страхування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



32 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Страхування цивільної та професіональної відповідальності. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми (2 год) 

1. Необхідність, зміст та структура страхування відповідальності.  

2. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.  

3. Страхування професійної відповідальності. 

4. Особливості страхування професійної відповідальності юридичних осіб. 

 

Основні поняття теми: страхування відповідальності, моторне (транспортне) бюро 

  Форма контролю 

    Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань . 

Література  

1. М.А.Александрова “Страхування”, К., 2002. 

2. А.О.Таркуцяк “Страхування”, К., 2000. 

3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про страхування” від 

04.10.2001 року. 

4. О.Д.Вовчак «Страхування, Львів, 2005 

5.  А.О.Таркуцяк “Страхові послуги”, К., 2004. 

6. Осадець“ Страхування”, підручник, К.,2003. 

7. П.Г. Вашків “Фінансово-банківська статистика”, К., 2002. 
 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

 Страхування відповідальності - це галузь страхування в якій об'єктом страхування 

виступає відповідальність перед трьома юридичними або фізичними особами, котрі можуть 

зазначити збитків внаслідок будь-якої дії чи внаслідок бездіяльності страхувальника. 

Необхідність запровадження цього виду страхування зумовлено тим, що особа, яка 

завдали збитків іншими особам за законом або за рішенням суду повинна відшкодувати їх. У 

зв'язку з тим, що збитки можуть бути досить значними (винуватцю цих збитків може й не 
вистачити життя, щоб відшкодувати їх) та з метою захисту інтересів тих, хто постраждав (3-іх 

осіб) і вводиться страхування відповідальності. Страхування відповідальності може бути як 

обов'язковим, так і добровільним. Введення обов'язкового страхування відповідальності 

обмежується лише випадками з екстримально високими збитками або високою імовірністю 

надання шкоди третім особам. 
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Об'єктом страхування відповідальності є можливість завдання шкоди як 

здоров'ю тим і майну третіх осіб. 

Суб'єктами страхування відповідальності є страховик, страхувальник і 

застрахований (3-я особа). Страхування відповідальністю має певні особливості порівняно з 

майновим та особистим страхування: 

1. Третьою стороною можуть вступати будь-які необумовлені на перед особи. 

2. Попередньо не встановлюється страхова сума та застрахований. 
Страхову відповідальність можна представити такою структурою: 

1. Страхування відповідальність власників транспортних засобів, 

2. Страхування професійної відповідальності, 

3. Страхування відповідальності виробників за якість продукції, 

4. Страхування відповідальності кредитопозичальників, 

5. Страхування відповідальності перевізника вантажів тощо. 

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в 

Україні є обов'язковим. Воно поширюється на нерезидентів та резидентів 

власників, транспортних засобів. 

Суб'єктами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів є: страховики (страхові компанії), моторне (транспортне) 

страхове бюро, страхувальники (власники транспортних засобів) і треті особи 
(юридичні та фізичні особи, яким заподіяли шкоди транспортними засобам 

внаслідок ДТП). 

Моторне (транспортне) бюро - це юридична особа, створена згідно 

з чинним законодавством на основі статуту погодженого з Укрстрахнаглядом 

та затвердженого у встановленому законодавством порядку. 
Бюро було створене з метою забезпечення платоспроможності страховиків 

та здатності їх виконувати свої зобов'язання перед страхувальниками. Страховики 

(страхові компанії) можуть входити до моторного бюро на правах повних або 

асоційованих членів. 

Об'єктом цього виду страхування є цивільна відповідальність власників 

транспортних засобів за шкоду, заподіяну 3-ім особам внаслідок ДТП, а саме: 

здоров'ю або життю фізичних осіб, їхньому майну та майну юридичних осіб. 

Страховим випадком вважається ДТП, що сталося з участю 

транспортного засобу страхувальника, внаслідок якої настає його цивільна 

відповідальність за заподіяну шкоду майну, життю чи здоров'ю 3-іх осіб. 

Страхова сума - це грошова сума, яку страховик відповідно до умов 
страхування зобов'язаний виплатити 3-Ш особі після настання страхового випадку 

(сума збитку морального або матеріального, або і того і того). 

Відшкодування страховиком підлягає пряма шкода, заподіяна 3-їй особі під 

час руху транспортного засобу за умови, що встановлено причинний зв'язок між 

рухом транспортного засобу та заподіяно ним шкодою. Виплата страхової 

відповідальності здійснює 3-їй особі або спадкоємцю протягом 15 робочих днів з дня 

оформлення відповідних документів. При загибелі 3-ї особи внаслідок ДТП 

страховик сплачує відшкодування в розмірі страхової суми. У разі встановлення 3-їй 

особі інвалідності: 
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I групи - у розмірі 100% страхової суми. 

II групи - у розмірі 80% від страхової суми. 

III групи - у розмірі 60% від страхової суми. 

При тимчасовій втраті працездатності 3-ї особи сплачується 0,2% від 

страхової суми за кожну добу, але не більш 50% від страхової суми. Зазначені 

страхові суми виплачуються кожній потерпілій особі але в цілому на 1 випадок 

виплата не може перевищувати 5 страхових сум. 
 Страхування професійної відповідальності, пов'язана із можливістю пред’являти 

претензії особам за наслідки помилок, допущених ними під час виконання 

професійних обов'язків, зазначених у страховому полісь У страховій професійній 

відповідальності виділяють 2 групи ризиків: 

I - ризики, пов'язані з можливістю заподіяння 3-ім особам тілесних 

пошкоджень на шкоди здоров'ю, такі випадки являються в роботі лікарів хірургів, 
дантистів, фармацевтів, водіїв транспортних засобів, що працюють за наймом тощо. 

II - ризики, пов'язані з можливістю заподіяння матеріальних збитків. Вони 

пов'язані з діями архітекторів, будівельників, консультантів, різних матеріально 

відповідальних осіб тощо. 

Вона страхування може проявлятися двояко:  

1. У формі необачності, недбалості, некваліфікованого  виконання своїх 
обов'язків. 

     2. У формі навмисних дій. Вину у формі навмисних дій могли встановити 

тільки суд. 

Страховий випадок - це помилка, допущена страхувальником підчас виконання 

професійних обов'язків, які призвели до матеріальних збитків або втрати здоров'я. 

Заподіяні тілесні пошкодження чи смерть 3-їх осіб. Розмір страхового 

відшкодування визначається договором страхування при добровільному страхуванні, 

а при обов'язковому визначається чинним законодавством або згодою сторін. 

  Особливості страхової відповідальності юридичних осіб (лікарів, автотранспортні 

підприємства, консалтингові фірми тощо) полягають у: 

1. Якщо претензії до 1 страхувальника пред’являють відразу кілька осіб і 
обсяг спричинених збитків перевищує загальний ліміт відповідальності 

страховика обумовлені договором, то відшкодування здійснюється 

пропозиційно відношенню суми завданих збитків до загального ліміту 

відповідальності страховика. 

2. Ставки платежу залежить від загальної кількості службовців, які підлягають 

страхуванню від їх професії, віку, стажу роботи, класифікації. 

3. Розмір страхового платежу визначають 2 чинники: 

А) Загальна чисельність службовців, зайнятих дійсністю на підприємстві, 

відповідальних за яку відповідає страхуванню.  

Б) Встановлений ліміт відповідально юридичній особі. 

4.     За цим видом страхування як правило передбачається  франшиза, до якої за 

вимогою з роботою незалежних експертів щодо встановленої суми займів. 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект.( І рівень). 

2. Скласти словник основних термінів і понять.(ІІ рівень) 

3. Скласти кросворд з раніше вивчених термінів.(ІІІ рівень)  
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План вивчення теми (2 год) 

1. Страхування відповідальності виробника за якість продукції.  

2. Страхування відповідальності роботодавця.  

3. Страхування відповідальності перевізника вантажів.  

4. Взаємовідносини сторін у страхування відповідальності. 

Основні поняття теми: ліміт відповідальності 

Форма контролю 
    Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань . 

Література  

1. М.А.Александрова “Страхування”, К., 2002. 

2. А.О.Таркуцяк “Страхування”, К., 2000. 

3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про страхування” від 

04.10.2001 року. 

4. О.Д.Вовчак «Страхування, Львів, 2005 

5.  А.О.Таркуцяк “Страхові послуги”, К., 2004. 

6. Осадець“ Страхування”, підручник, К.,2003. 

7. П.Г. Вашків “Фінансово-банківська статистика”, К., 2002. 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

      Мета страхування відповідальності виробника за якість продукції – 

захищати страхувальника в разі претензій, що їх висувають споживачі його 

продукції (послуг, котрі ним надаються) і за які він несе відповідальність згідно із 

цивільним законодавством. Природно, що розвиток страхування відповідальності за 

якість продукції тісно пов’язаний з розвитком правових норм, що захищають 

споживачів товарів. 

     Визначення відповідальності. Питання про вину виробника не порушується – 

відповідальність виникає із самого факту шкоди, заподіяної позивачеві, тобто 

“відповідальність без вини”. Для одержання компенсації особа, котра постраждала, 
має довести, що їй було завдано шкоди і, що шкода є наслідком дефекту цієї 

продукції. 

    Відповідальність за шкоду покладається не лише на виробника кінцевого 

продукту або комплектуючих, використаних у виробництві зазначеного продукту, а 

й на тих, хто пропонує продукт як “свій”. 

     Для свого захисту виробник у разі висунення позову може знизити 

відповідальність, але тягар доказів повністю лягає на нього. 

     Директива зберігає право виробника на регрес або відхилення розміру заявленого 

збитку за умови, що потерпілий сам винний у заподіянні шкоди. 

       Страховик несе відповідальність лише за прямі та ненавмисні збитки, що 

виникли протягом дії договору страхування у зв’язку з продукцією, яка 
покривається договором. При цьому продукція має перебувати поза контролем 

страхування, у тому числі поза приміщеннями, що належать страхувальникові або 

які він займає. 
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       Загалом страховики беруть на себе ризики продавців та посередників більш 

охоче, ніж безпосередніх виробників, з огляду на можливість використовувати 

право суброгації проти виробника.  

       У середині XIX століття в результаті стрімкого розвитку промисловості, 

ускладнення технологічних процесів почастішали нещасні випадки на 

виробництві та професійні захворювання. Тому постала гостра потреба в 

законодавчих актах, що регулюють взаємини роботодавця та його службовців у 

процесі виробництва. 

     Визначення відповідальності. Роботодавець несе відповідальність перед 

службовцями в разі, коли: 

 він припустився особистої необережності (якщо роботодавець є фізичною 

особою); 

 не зміг забезпечити відповідного та безпечного обладнання, устаткувати 

безпечні робочі місця й підібрати кваліфікованих компетентних службовців; 

 сталися порушення законодавчих актів, які можуть призвести до 

відповідальності роботодавця; 

 необережність одного зі службовців призвела до травми іншого службовця.  

     Обов’язок кожного роботодавця: 
 забезпечити охорону здоров’я, безпеку та благополуччя своїх службовців 

під час роботи; 

 вжити всіх заходів, щоб запобігти будь-якому ризику для здоров’я осіб, які 

не є службовцями роботодавця, та гарантувати їх безпеку; 

 усіма можливими засобами запобігати викидам у атмосферу отруйних і 

шкідливих речовин. 

     Умови страхування. За договором страхування відповідальності роботодавця 

страховики відшкодовують збитки страхувальникові в разі притягнення його до 

відповідальності за шкоду, якої було заподіяно життю та здоров’ю службовця, і 

сталося це в період дії договору страхування, коли службовець працював на 

страхувальника, виконуючи службові обов’язки. Додатково страховики сплатять 

витрати страхувальника, понесені ним за згодою страхової компанії і пов’язані з 
розслідуванням, медичними та технічними звітами про обставини пригоди, а також 

із захистом у суді. 

      Географічне положення України, рівень її економічного розвитку та 

всеохоплююче включення у світову економіку забезпечують безперервні 

вантажопотоки з внутрішніх та міжнародних перевезень всіма видами транспорту. 

До процесу перевезень вантажів залучені автотранспортні підприємства, 

авіакомпанії, судновласники, експедитори з фрахту, залізниця. Якщо перевезення 

здійснюються з перевантаженнями або різними видами транспорту (комбіновані 

перевезення), то вантажовідправникові немає потреби укладати договір перевезення 

з кожним перевізником окремо. Досить укласти його з першими перевізником на 

весь маршрут, а фактичний перевізник змінюватиметься у процесі транспортування. 
     Згідно з договором перевезення перевізник зобов’язується перевезти товари з 

одного місця до іншого за відповідну винагороду. Відповідальність перевізника за 

товар, що підлягає перевезенню або тимчасовому зберіганню, визначається рядом 

факторів, зокрема: 

- торговельною практикою; 
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- законодавчими актами, що регламентують перевезення; 

- міжнародними конвенціями. 

     Існуюча практика визначення відповідальності вантажоперевізника тісно 

пов’язана зі страхуванням відповідальності перевізника за товари, що приймаються 

до перевезення. Зауважимо, що страхування відповідальності перевізника не 

залежить від того, застрахований вантаж чи ні.  

     У разі пошкодження вантажу  його власник може вимагати компенсацію збитку 
від перевізника. Оскільки відповідальність перевізника, як правило, обмежена, то 

збиток може бути погашений не повністю, а в деяких випадках зовсім не сплачений. 

      Страхування відповідальності перевізників за вантаж (крім авіаперевізників) 

здійснюється добровільно. Страхувальником є транспортне підприємство, яке бере 

участь у вантажоперевезенні (тобто страхувальник може бути формальним 

перевізником). 

     Об’єктом страхування є відповідальність вантажоперевізника за втрату, загибель 

або пошкодження вантажу, прийнятого ним до перевезення. За додаткову страхову 

премію може бути включений ризик настання відповідальності перевізника за 

шкоду, заподіяну вантажу у результаті затримки в доставці. Об’єктом страхування 

може бути відповідальність вантажоперевізника перед третіми особами за шкоду 
їхньому життю, здоров’ю або майну, завдану під час транспортування вантажу, 

відповідальність за забруднення навколишнього середовища. У цьому разі покриття 

надається на умовах аналогічних страхуванню відповідальності перед третіми 

особами та за забруднення.  

    Ліміт відповідальності. Відповідальність страхової компанії стосовно 

конкретного вантажоперевезення починається з моменту прийняття перевізником 

вантажу для транспортування та закінчується одночасно з відповідальністю 

перевізника після видачі вантажу одержувачу. Ліміт відповідальності (страхова 

сума) установлюється за угодою сторін. Він може визначатися за обсягами 

перевезень та цінністю вантажів, а також залежно від максимальних можливих сум 

претензій, що їх перевізник повинен буде виплатити за нормами права та чинною 

судовою практикою у країнах, де здійснюється бізнес перевізника. Як правило, для 
перевізника, що транспортує вантажі в межах країни, необхідні нижчі ліміти 

відповідальності, ніж у разі міжнародних вантажоперевезень. 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект.( І рівень). 

2. Дати відповіді на контрольні запитання.(ІІ рівень) 

3. Підготувати доповідь (ІІІ рівень). 

Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

    І.Контрольні питання 

1. Що таке “презумпція вини” і чому вона застосовується у страхуванні 

цивільному праві? 
2.Яке відношення презумпція вини має до страхування відповідальності? 

3.Що передбачає страхування загальної цивільної відповідальності? 

4.Чим відрізняється персональна відповідальність від відповідальності 

юридичних осіб? 
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5.Перерахуйте способи захисту виробника при страхуванні відповідальності 

виробника за якість продукції? 

6.У якому випадку роботодавець несе відповідальність перед службовцями? 

7.Охарактеризуйте андеррайтинг при страхуванні різних видів 

відповідальності. 

8. Охарактеризуйте умови страхування професійної відповідальності. 

     

ІІ. Теми рефератів (доповідей) 

1. Страхування від наклепу, поговори та дискредитації. 

2. Відповідальність перевізника вантажів та її страхування. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Екологічне страхування. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 
студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Необхідність запровадження екологічного страхування.  

2. Суб’єкти екологічного страхування та їх функції. 

Основні поняття теми: екологічне страхування 

  Форма контролю:  конспект, відповіді на запитання, виконання завдань . 

Література  

1. М.А.Александрова “Страхування”, К., 2002. 

2. А.О.Таркуцяк “Страхування”, К., 2000. 

3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про страхування” від 

04.10.2001 року. 

4. О.Д.Вовчак «Страхування, Львів, 2005 
5.  А.О.Таркуцяк “Страхові послуги”, К., 2004. 

6. Осадець“ Страхування”, підручник, К.,2003. 

7. П.Г. Вашків “Фінансово-банківська статистика”, К., 2002. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 
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При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Закон України «Про внесення змін до закону України», «Про страхування» 

передбачає, запровадження екологічних напрямків страхування таких як: 

- страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за 

шкоду, яка може бути заподіяна в наслідок ядерного інциденту 

- страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, 
яка може бути заподіяна пожежами та аваріями екологічного та санітарно - 

епідеміологічного характеру на об'єктах підвищеної небезпеки 

- страхування цивільної відповідальності інвестора за шкоду заподіяну 

довкіллю здоров'ю людей за угодою про розподіл продукції 

- страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за 

утилізацію небезпечних відходів 

Цей вид страхування є обов'язковим.  

Необхідність запровадження екологічного страхування зумовлює такі чинники: 

1. Посилення негативних впливів господарської діяльності людини на 

стан екологічної системи. 

2. Створення господарською діяльністю ситуацій, які зумовлюють глобальні 

зміни    у довкіллі. 

3. Зростання кількості технічно-економічних аварій та катастроф. 

4. Ядерні інциденти. 

5. Загострення проблем зберігання та знешкодження екологічно-небезпечних 

відходів. 

6. Наявність об'єктів та видів діяльності, які є джерелами підвищення 

небезпечності для навколишнього природного середовища і як наслідок для 

життєдіяльності та здоров'я людини. 

Екологічне страхування - різновид страхування цивільної відповідальності 

власників або користувачів об'єктів підвищеної екологічної небезпеки у зв'язку з 
імовірністю аварійного забруднення ними довкілля та спричиненням шкоди ЖИТТЄЕ 

важливим інтересам 3-х осіб, як передбачення частковою компенсацією збитків 

потерпілим 

Суб'єкти екологічного страхування є: держава; підприємства, громадяни -

власники; населення;страху вальні компанії. 

Функція Держави представлена як координатор і контролер екологічного 
страхування. Держава представлена на цьому ринку органами виконавчої, 

законодавчої та місцевої влади, котрі виступають головними замовниками. 

Функція підприємств та громадян-власників полягає у здійсненні сплати 

страхових внесків та забезпечення захисту аварійних прав власності та володіння 

через страхової відповідальності за екологічна забруднення. Підприємства та 

громадяни - власники — страхувальники. 

Страхові компанії (страховики) виступають гарантами страхового захисту від 

реалізованих застрахованих екологічних ризиків головною відмінною рисою 

екологічного страхування є те, що його об'єктом є ризик цивільної відповідальності і 

ризик пред'явлення власнику або користувачеві об'єкта підвищеної екологічної 
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небезпеки (страхувальником) майнових претензій, або юридичних осіб згідно норм 

цивільного законодавства.  

                Особливості: 
- використання лімітування цивільної відповідальності за заподіяну 

шкоду у разі, якщо збитки спричинені технологічними аваріями та 

катастрофами можуть бути непомірно великі 

- захист від екологічних ризиків через страхування відповідальності, а й 
через майнове страхування 

- підприємства і громадяни-власники можуть 

виступати не тільки страхувальниками, а й 

застрахованими (3-ми особами). 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект.( І рівень). 

2. Скласти словник основних термінів і понять.(ІІ рівень) 

3. Скласти кросворд з раніше вивчених термінів.(ІІІ рівень)  
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Регулювання бухгалтерського обліку та звітності страхової компанії 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми (2 год) 

1. Бухгалтерський облік в страхових організаціях.  

2. Складові бухгалтерської звітності. 

 

Форма контролю 

    Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань . 

Література  

1. М.А.Александрова “Страхування”, К., 2002. 

2. А.О.Таркуцяк “Страхування”, К., 2000. 

3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про страхування” від 

04.10.2001 року. 

4. О.Д.Вовчак «Страхування, Львів, 2005 

5.  А.О.Таркуцяк “Страхові послуги”, К., 2004. 

6. Осадець“ Страхування”, підручник, К.,2003. 

7. П.Г. Вашків “Фінансово-банківська статистика”, К., 2002. 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект.( І рівень). 
2. Дати відповіді на контрольні запитання та розв’язати завдання.(ІІ рівень) 

3. Підготувати доповідь (ІІІ рівень). 

Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

    І.Контрольні питання 

1. Вкажіть особливості обліку в страхових організаціях. 

2. Які рахунки бухгалтерського обліку використовуються для обліку страхових 

організацій? 

3. Перелічіть форми бухгалтерської звітності страхової організації. 

ІІ.Контрольні завдання 
1.Компанія розглядає дві пропозиції таблиця 1. 

Дивідендна віддача капіталу 10%. Може бути реалізованим тільки один з двох 
проектів.  

Потрібно: 

1) обчислити чисту поточну вартість (ЧПВ) по кожній з двох пропозицій; 

2) обчислити прибутковість додаткових грошових надходжень (ДГН) по 

кожній з двох пропозицій; 
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3) проаналізувати результати розрахунків. 

Таблиця 1. 

Рік Пропозиція 1 Пропозиція 2 

Початкові 

витрати 

Чисті 

грошові 

надходження 

Початкові 

витрати 

Чисті 

грошові 

надходження 

 

0 20000  2000  

1  12000  1300 

2  12000  1300 

ІІІ. Теми рефератів (доповідей) 
3. Страхування від наклепу, поговори та дискредитації. 

4. Відповідальність перевізника вантажів та її страхування. 

 

 

 

План вивчення теми (2 год) 

1. Проблеми рейтингової оцінки.  

2. Необхідність визначення переваг страхової компанії.  

3. Процес отримання рейтингової оцінки, її основні показники. 

 

Форма контролю 
    Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань . 

Література  

1. М.А.Александрова “Страхування”, К., 2002. 

2. А.О.Таркуцяк “Страхування”, К., 2000. 

3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про страхування” від 

04.10.2001 року. 

4. О.Д.Вовчак «Страхування, Львів, 2005 

5.  А.О.Таркуцяк “Страхові послуги”, К., 2004. 

6. Осадець“ Страхування”, підручник, К.,2003. 

7. П.Г. Вашків “Фінансово-банківська статистика”, К., 2002. 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

   В останній час в Україні особливо гостро стоїть проблема розробки певного 

інструменту оцінки фінансового стану страхових компаній. Безумовно, спроби 

оцінити фінансову стійкість страховиків здійснювалась в Україні раніше, проте всі 

методи були направлені, в першу чергу, на аналіз фінансової звітності компанії. А в 
комплексному аналізі діяльності компанії до останнього часу була зацікавленість лише 
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з теоретичної точки зору в силу відсутності попиту на рейтингові послуги. Співпраця 

з іноземними рейтинговими агенціями давала надто низький рейтинг, який не 

перевищував суверенного рейтингу України. 

Останнім часом змінюється ситуація на страховому ринку України. 

Відбувається головне: до страхування повернувся інтерес і на рівні держави, і на 

рівні підприємства та організації, і на побутовому рівні. На всіх з урахуванням 

масових та конкурентних сегментах страхового ринку відбувається стрімке 
зростання. Наприклад, автострахування, страхування туристів та осіб, що 

виїжджають за кордон, страхування майна підприємств, страхування вантажів, 

страхування будівельно - монтажних ризиків. Страхування військового майна, тощо 

– ось неповний перелік напрямків страхової діяльності, де розгортається дійсна 

конкуренція за нових клієнтів. 

   Для боротьби на страховому ринку необхідно чітко визначити переваги страхової 

компанії. Проте можливостей тут не надто багато: 

• Хороший сервіс; 

• Низькі тарифи; 

• Вигідні умови; 

• Високій рівень надійності. 

Низькі тарифи довго утримувати неможливо. Адже необхідно формувати 

страховий фонд в повному обсязі. Сервіс та якість роботи страхової компанії завжди 

очевидні. Про умови страхування клієнт може розібратися самостійно, якщо уважно 

прочитає договір та правила страхування, чи звернувшись до страхових 

консультантів. А ось надійність страхової компанії завжди викликає особливий 

інтерес клієнтів, проте для більшості з них залишається таємницею. З цього приводу 

експертом, який 

допомагає потенційному клієнту дізнатися про надійність страхової компанії, 

порівняти їх декілька між собою, може стати незалежна рейтингова агенція. До того 

ж таке агентство дозволяє страховій компанії отримати неофіційне свідотство своєї 

відкритості та готовності працювати за цивілізованими стандартами. 
Основними показниками для визначення рівня надійності страхової 

компанії є: 

Платоспроможність. Оцінюється не тільки як миттєвий показник, а 

здебільшого, як можливість компанії зберігати існуючий рівень платоспроможності 

при можливих внутрішніх та зовнішніх змінах. 

Фінансова стійкість .Передбачає можливість виконання зобов'язань не тільки в 

даний конкретний момент, а й у недалекому майбутньому. Передбачає вивчення 

якісних та кількісних факторів діяльності компанії. 

Збалансованість страхового портфеля.  під ним розуміють його 

диверсифікованість, стабільність розвитку різних видів страхової діяльності, 

відповідність внесків та виплат страхової компанії, сформований резерв за 

зобов'язанням по договорах, за якими проводяться виплати. 

       Процес отримання рейтингової оцінки досить складний та трудомісткий, вимагає 

обробки значної кількості інформації, постійної зміни методик аналізу, високого 

рівня професіоналізму працівників, їх сумлінності. 

Термін дії рейтингу - один рік. Проте рейтингове агенство здійснює 
постійний моніторинг діяльності та звітності прорейтингових страховиків. 
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Важливим фактором у рейтинговій оцінці страхової компанії є її термін 

роботи на страховому ринку, її діловий потенціал, історія розвитку та діяльності, 

здійснені нею великі страхові виплати, маркетингова політика та рекламна активність, 

запропоновані страхові тарифи та умови страхування. 

Підсумковий рейтинг визначається шляхом об'єднання отриманих оцінок рівнів 

платоспроможності та фінансової стійкості. 

Присвоєння рейтингу страховим компаніям сьогодні стає невід'ємною 

частиною бізнес - процесу в країні. 

В Україні аналізом стану діяльності страхових компаній та брокерів займається 

Ліга страхових організацій України. Інформація, яка підлягає моніторингу та аналізу, 
надається страховиками добровільно. Аналіз здійснюється за такими напрямками:  

- Показники обсягів діяльності;  

- Активи;  

- Ділова активність; 

- Власний капітал; 

- Страхові премії; 

- Страхові виплати; 

- Страхові резерви; 

- Регіональна мережа; 

- Балансовий прибуток страхувальника. 

Проте в сучасних умовах недосконалого розвитку страхового ринку 

України, відсутності виважених методик рейтингової оцінки страховиків 

тощо використовувати результати такої оцінки необхідно дещо обмежено та 
виважено. Адже вони суттєво можуть вплинути на попит та пропозицію на 

ринку страхових послуг, на його насиченість, на його місце у ньому тієї чи 

іншої страхової компанії. 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект.( І рівень). 

2. Скласти словник основних термінів і понять.(ІІ рівень) 

3. Скласти кросворд з раніше вивчених термінів.(ІІІ рівень)  
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Страховий ринок у закордонних країнах 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Страховий нагляд у країнах Європейського Союзу.  

2. Страховий ринок в країнах Заходу.   

3. Правові основи, головна мета та особливості страхування у різних країнах. 

 

Форма контролю 

    Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань . 

Література  

1. М.А.Александрова “Страхування”, К., 2002. 

2. А.О.Таркуцяк “Страхування”, К., 2000. 

3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про страхування” від 

04.10.2001 року. 

4. О.Д.Вовчак «Страхування, Львів, 2005 

5.  А.О.Таркуцяк “Страхові послуги”, К., 2004. 

6. Осадець“ Страхування”, підручник, К.,2003. 

7. П.Г. Вашків “Фінансово-банківська статистика”, К., 2002. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Нагляд за страховою діяльністю здійснюється в усіх країнах з ринковою 

економікою. Страхуванню тут приділяється особлива увага. Держава та її 

громадяни надто зацікавлені в соціально орієнтованому розвитку страхової справи, 

який, у свою чергу, залежить від стану економіки. 

Страхування є невідчутним і непомітним товаром, через що в людини 

непідготовленої створюються певні проблеми з його сприйняттям. Потрібно, щоб у 

суб'єктів народного господарства та окремих громадян формувалася довіра до 

страховиків. Банкрутство або несумлінна поведінка, про яку стало відомо 

громадськості одного страховика, здатна підірвати довіру до інших компаній. 

Страхова діяльність в країнах Заходу нараховує вже більше 300 років. 
Починалась вона з розвитку страхування від пожеж після пожежі в Лондоні 1666 

року та створення „Кавового дому Едварда Ллойда" в 1668 році. Однак більшість 

законів, які регулюють діяльність страхових компаній, було прийнято зовсім 

недавно. 
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Тепер ринок страхових послуг добре розвинутий і спирається на досить 

ґрунтовану правову базу. Лондон - найбільший у світі центр страхування, а також 

розміщення міжнародного перестрахування. П'ята частина загального світового 

страхування, страхового бізнесу на міжнародному ринку концентрується саме в 

британській столиці. 

Найперший закон, який прийнято у Великобританії і котрий діє до наших днів, 

- „Закон про страхування життя" 1774 року, що фактично зробив незаконним 

спроби спекулювати на смерті іншої людини. Нагляд за діяльністю страхових 

компаній вперше введено „Закон про компанії зі страхування життя" 1870 року. 

Згідно з ким законодавством страхові компанії було зобов'язано робити 

відрахування та подавати річний фінансовий звіт до Міністерства торгівлі. У 1906 

році „Законом про морське страхування" сформульовано законодавство, яке 
регулює укладання угод із страхування морських транспортних засобів. Сьогодні 

цей закон - єдиний законодавчий акт з даного питання. 

Нині діючі закони про страхові компанії на нормативні документи 

сформульовано на початку 1980-х років. У наступні року було прийнято велику 

кількість законодавчих актів. Це пов'язано з інтеграцією європейської Спілки та 
заходами із захисту інвесторів, які визначено в „Законі про фінансові послуги" 1986 

року. Подальші зміни в законодавстві введено 1 липня 1994 року, коли вступили в 

дію „Третя директива із страхування життя" та „Директива із загального 

страхування". 

 Особливості страхування у Великобританії. 

Страхова справа у Великобританії має два головних напрями: 

- довгострокове страхування життя (контракти можуть укладатися на багато 

років); 

- загальне страхування (зокрема страхування від нещасних випадків і 

короткострокове страхування життя: контракти укладаються на строк не 

більше одного року). 

Нині понад 800 компаній уповноважені займатися у Великобританії одним чи 

кількома видами страхового бізнесу. Майже 450 компаній належать до Асоціації 

британських страховиків. Деякі компанії є так званими взаємними закладами на 

правах власності держателів їхніх страхових полісів. Страхові послуги також 

надають деякі „дружні товариства" (об'єднання фізичних осіб). 
У Великобританії на ринку страхування також діють багато іноземних 

компаній, з якими британські тісно співпрацюють. Невеликі британські компанії, як 

правило, обмежують діяльність територією своєї країни. Більшість великих 

компаній, що займаються загальним страхуванням, працюють також за кордоном, 

діючі через філії, агенції чи пов'язані з ними місцеві фірми. 

Форма страхових компаній: 

1) Приватні компанії-з граничною відповідальністю та акціонерним 

капіталом. У цих компаніях акціонери мають істотніше право на отримання 

прибутку компанії. Більшість страхових компаній Великобританії є 

приватними. 

2) Спільні компанії - належать власникам страхових полісів та існують для 

одержання прибутку. Вони створені для користі власників полісів. Ці 
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компанії займаються страхуванням життя і становлять третину ринку 

всього страхування життя. 

Типи страхових компаній: 

1. Змішані страхові компанії (проводять як страхування життя, так і 

загальне страхування); 

2. Філіали, які займаються загальним страхуванням життя; 

3. Філіали, які займаються індивідуальним страхування життя; 

4. Компанії, які займаються перестрахуванням; 

5.     Корпорація „Ллойд". 

Типи посередників: 

1. Індивідуальні посередники: 
а) страхові брокери; 

б) брокери; 

в) брокери „Ллойд"; 

г) незалежні фінансові консультанти. 

д) страхові консультанти. 

2. Страхові агенти: 

а) уповноважені представники; 

б) представники компаній. 

Організації, які діють на ринку страхових послуг Великобританії: 

- Асоціація англійських страховиків; 

- Інститут лондонських страховиків; 

- Лондонський страховий центр та ін. 

Страховий ринок Франції. 

Французький страховий ринок зазнав значних змін за останні 20 років - з 

розміщення контрактів на 30 млрд. РР (французьких франків) у 1970 році до 504 

млрд. РР (французьких франків) у 1992 році. Ця тенденція зростання була особливо 

помітна в секторі страхування життя та капіталізації. Проникнення в національну 
економіку поки що є неповним: за кількістю страхових контрактів Франція на 9-му 

місці, а за всіма секторами разом - на 12 місці, якщо виражати страхові контракти у 

відсотках від ВВП серед розвинених країн Заходу. 

Нині розширюються нові ринки: страхування комп'ютерних систем та мереж, 

страхові випадки в медицині тощо. Поява банківського страхування та відносна де 

спеціалізація каналів страхового поширення привели до стандартизації страхових 

послуг, особливо в галузі полісів страхування життя. За останні 10 років інвестиції у 

страхування зросли з 10 % (від загального обсягу) до 41 % у 1990 році та навіть до 

59 % у 1991 році. 

Розвитку маркетингу страхових послуг у Франції сприяє велика різноманітність 

каналів: пряме поширення, наймані агенти, які працюють через широку мережу 
невеличких агенцій, а також брокери, які групуються в досить великі об'єднання. 

Поширення та маркетинг здійснюються також через банківський ринок збуту та 

інші фінансові мережі. 

Страхування в Бельгії. 

Обсяг продаж страхових послуг, які реалізуються посередниками, становить 

більше 80 % загального страхового ринку Бельгії. Вартість цього виду розподілу 

впливає безпосередньо на обсяги комерційних премій. 
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З уведенням вільного обміну послугами страхові компанії розвивають нові 

методи компенсації страхових послуг. Загальна кількість витрат на розподіл 

становить приблизно 25 % прибутку від премій на бельгійському ринку. 

У Бельгії спільне страхування не може бути диференційоване від інших видів 

діяльності: воно часто застосовується для страхування великих індустріальних 

ризиків. 

З уведенням з 1 липня 1994 року принципу вільного обміну послугами 

бельгійський страховий ринок було поставлено перед такими складними 

проблемами: 

- зменшення витрат на управління, які є найвищі у Європі; 

- диференціація кількості премій як функція застрахованих збитків з метою 

зміцнення конкурентних позицій; 

- подальше отримання необхідних фінансових гарантій для страхувальників 

стосовно страхових послуг, які пропонують іноземні компанії. 

Попри це більшість компаній органічно вписались у нові умови та 

продовжують успішно працювати на ринку. 

Найбільш розвинений ринок страхових послуг у Великобританії. Це зумовлено 

досить виваженою законодавчою базою, високим рівнем професіоналізму, з боку 
страховиків, захистом прав споживачів, що лежить в основі всієї системи 

страхування у Великобританії. 

 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект.( І рівень). 
2. Дати відповіді на контрольні запитання (ІІ рівень) 

3. Скласти кросворд, використовуючи термінологію страхування (роботу оформити 

на листах титульної форми належним чином, використати не менш, ніж 20 

термінів). 

 

Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

    І.Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте діяльність Федерального відомства страхового нагляду 

(ФВСН). 

2. Головні засади Закону “Про страховий нагляд у країнах ЄС”. 
3. Перерахуйте і охарактеризуйте етапи здійснення страхового нагляду в 

країнах ЄС. 
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СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Нормативна література 

1.      Конституція України. — К.: Просвіта, 1996. 

2. Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 р. зі змінами та 

доповненнями //Відомості Верховної Ради України. 

3. Закон України «Про внесення змін до закону України «Про страхування» // 
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4. Цивільний кодекс України. 

5. Законодавство України про страхування. // Бюлетень законодавства і 
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6. Положення «Про Комітет у справах нагляду за страховою 

діяльністю». Затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 166 

від 14.03.1994р. 

7. Положення про порядок і умови страхування майна державних підприємств і 

організацій. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 195 від 

20.03.1995р. 

8. Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на 

транспорті. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 469 від 

26.06.1995р. 
9. Про обов’язкове особисте страхування на повітряному, 

залізничному, морському, внутрішньому водному і автомобільному 

транспорті. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 155 від 

02.03.1993р. 

10. Порядок і умови обов’язкового державного особистого страхування 

посадових осіб державних податкових інспекцій. Затв. Постановою 

Кабінету Міністрів України № 349 від 3 червня 1994 р. 

11. Положення про порядок і умови проведення обов’язкового страхування 

цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Затв. 

Постановою Кабінету Міністрів України № 1175 від 28.09.1996р. 

12. Порядок і умови обов’язкового державного особистого страхування 
службових осіб державних податкових інспекцій. Затв. Постановою 

Кабінету Міністрів України № 349 від 3.06.1994р. 

 

Навчальна література 

1. C.C. Осадець «Страхування»: підручник,К.,2002. 

2. О.Л.Кашенко «Соціально-економічні основи страхування»: навчальний 
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3. В.Д.Базилевич «Страхова справа»,К.,2002. 

4. О.Заруба «Страхова справа»,К.,1998. 

5. А.О.Таркуцяк «Страхування», К.,2000. 

6. Н.Внукова «Практикум із страхування»,К.,1998. 
7. С.К. Реверчук «Історія страхування»,К.,2005. 

8. А.О.Таркуцяк «Страхування: питання і відповіді»,К.,2005. 

9. Л.Л.Кінащук «Страхування(теорія та практика)»,К.,2004. 

10. А.О.Таркуцяк «Страхові послуги»,К.,2004. 
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11. М.А.Александрова «Страхування»,К.,2002. 

12. В.Й.Плиса «Страхування»,К.,2006. 

13. О.Д.Вовчак «Страхування»,К.,2008. 

 

 

ПРОГРАМА ПІДСУМКОВОГО ПОВТОРЕННЯ 

 
1. Страхування як економічна категорія, її необхідність та зміст. 

2. Історичні передумови виникнення страхування як економічної категорії.  

3.  Суб’єкти та об’єкти, функції страхування.  

4.  Класифікація страхування. Поділ страхування на галузі та підгалузі. Види 

страхування. 

5.    Законодавче регулювання страхової діяльності. Закон про страхування.  

6. Державний нагляд за страховою діяльністю.  

7.  Принципи страхування. 

8.  Правове забезпечення страхування та порядок укладання і дії страхового 

договору. 

9. Основні страхові поняття і терміни. 
10. Міжнародна термінологія страхування.    

11.  Форми страхування. 

12.  Системи страхування.  

13. Франшиза, її види та порядок використання. 

14.  Методи страхування. 

15.    Ризик як передумова виникнення страхових відносин. Імовірність ризику.  

16. Класифікація ризиків. Види ризиків. Ризикові обставини.  

17. Поняття непрямого та прямого збитку. 

18.  Ризик-менеджмент. 

19.  Зміст та структура страхового ринку.  

20. Поняття актуарних розрахунків.  

21.    Тарифна ставка: структура та методи розрахунку(нетто-ставка, брутто-
ставка).  

22. Визначення страхових тарифів та страхових платежів. Тарифна політика 

страховика. 

23. Суть та види страхових премій. Види страхових премій та їх показники.  

24.  Статистика страхування.  

25.  Сутність, роль,  методи  та форми перестрахування.  

26.  Співстрахування та механізм його дії. 

27.  Психологія страхової справи. 

28.  Стратегія страхової компанії.  

29.  Доходи,  витрати страховика та фінансові результати діяльності страхової 

компанії.  
30.  Ефективність діяльності  та фінансова стійкість і рентабельність 

страховика. 

31.  Фонди страховика, їх види та порядок формування.  

32.  Страхові резерви, їх види та порядок формування. 

33.    Економічний аналіз страхових операцій. 
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34.  Менеджмент страхових операцій, його напрямки. 

35.   Маркетинг у страховій компанії. 

36. Страхування  врожаю сільськогосподарських культур.  

37. Страхування майна юридичних осіб.  

38. Страхування майна фізичних осіб(домашнього майна громадян). 

39. Страхування транспортних засобів і вантажів. 

40.  Страхування кредитних та фінансових ризиків. 
41.  Необхідність , зміст та значення та організація соціального страхування в 

Україні. 

42.  Підприємницька діяльність та її страховий захист. 

43.    Поняття особистого страхування. Страхування життя та страхування від 

нещасних випадків, страхування додаткової пенсії та медичне страхування.  

44.  Страхування цивільної та професійної відповідальності. 

45.  Екологічне страхування. 

46. Регулювання бухгалтерського обліку та звітності страхової компанії. 

47.  Рейтингова оцінка страховика. 

48.  Страховий нагляд у країнах Європейського Союзу. 

49. Розмежування і розподіл функцій у сфері нагляду за страховою діяльністю.  
50.  Страховий ринок в країнах Заходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


