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Практична робота №1 

 

Тема: Форми та системи страхування. Ризики та їх роль у страхуванні 

 

Мета:  

 вміти вибрати систему страхового забезпечення та обґрунтовувати свій 

вибір; вміти знаходити показника страхової статистики, 

 навчитись розраховувати суму страхового відшкодування з використанням 

різних систем страхування , використовувати франшизу у відповідності з 

умовами страхування.  

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, навчальний 

посібник «Збірник задач та вправ …». 

Джерела інформації (література):  
1. C.C. Осадець «Страхування»: підручник,К.,2002. 

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

3. Н.Внукова «Практикум із страхування»,К.,1998. 

4. В.Й.Плиса «Страхування»,К.,2006. 

5. О.Д.Вовчак «Страхування»,К.,2008. 

 

Хід роботи: 

І. Опрацювати методичні вказівки до розв’язку задач 

1.  Страхування за системою пропорційної відповідальності передбачає виплату 

страхового відшкодування, розрахованого за формулою: 

Q = Т х S/W, де 

Q - страхове відшкодування; 

S - страхова сума за угодою; 

W - вартісна оцінка об'єкта страхування; 

Т - фактична сума збитків. 

2. Сума страхового відшкодування розраховується: 

а) за умов використання безумовної франшизи з будь-якої суми 

вираховується франшиза; 

б) за умов використання умовної франшизи не відшкодовується сума 

збитків у межах суми грошових коштів, які становлять франшизу, якщо ж 

сума збитків перевищує франшизу, то вони відшкодовуються у повному 

обсязі; 

3. За системою першого ризику передбачається виплата страхового 

відшкодування у розмірі збитку, але в межах страхової суми; 

4. За системою дрібної частки передбачає відшкодування тільки частки 
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вартості об'єкта страхування, яка приймається за оціночну вартість майна; 

5. За системою відновної вартості передбачається відшкодування збитків у 

розмірі збитків за ціною нового майна з урахуванням зносу. 

 

 

ІІ. Розглянути приклади розв’язку типових практичних завдань 

Задача 1.  
Майно підприємства загальною вартістю 200 млн. грн. застраховане на 100 млн.грн. 

Через пожежу знищено майно на 80 млн.грн  Розрахувати: яку суму страхового 

відшкодування отримає страхувальник за системою пропорційної відповідальності? 

Розв’язок : ? 

Відповідь: відшкодування буде проведено у розмірі 40 млн. грн..( розв’яжіть 

самостійно та обгрунтуйте відповідь) 

  

Задача 2.  

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

становить 50% від їх оцінки. Після укладання договору підприємство додатково 

закупило майна на суму 15 млн.грн. Яку суму страхового відшкодування отримує 

підприємство, якщо все його майно загине? 

Розв’язок:? 

Відповідь:60 млн. грн., (чому?) 

 

Задача 3.  
У результаті пожежі знищено телевізор. Вартість нового телевізора — 500 грн., 

знос надень страхування становив 40%. Яке буде страхове відшкодування? 

Знайдіть відповідь, якщо Вам відомо, що: 

Страхова сума на день укладення договору страхування дорівнює вартості майна 

(телевізора), яка обчислюється як різниця між вартістю нового телевізора і 

вартістю зносу 

 

Задача 5.  

Домашнє майно вартістю 10 000 грн. застраховане на суму 5 000 грн., яка буде 

сума відшкодування при повному знищенні майна від страхового випадку за 

системою першого ризику? 

Розв’язок: 

5 000 грн. (чому?). Що таке «другий ризик»? 

 

     Задача 6.  
   Килимове покриття вартістю 332 грн.50 коп. пошкоджене на 10%. Розрахувати 

суму збитку. 

Розв’язок : ? 

Відповідь: 33,25 грн. Чому буде дорівнювати відшкодування? 

Задача 7.  

Дійсна вартість холодильника дорівнює 800 грн. Знос на день страхування 

становив 20%.  Вартість ремонту 150 грн. Розрахувати страхову суму та страхове 
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відшкодування. 

Розв’язок : 

1. Страхове відшкодування буде проведено тільки за відновлювальні роботи. 

2.  В таких випадках обов'язково теж враховується сума зносу, що вира-

ховується з суми вартості відновлювальних робіт. 

ІІІ. Виконати індивідуальне завдання  

Завдання №1  
Розрахувати  суму  страхового  відшкодування  для  страхування  автомобіля 

„Таврія" з використанням системи пропорційної відповідальності за варіантами. 

 

Варіант Вартісна оцінка 

автомобіля, грн.. 

Страхова сума за 

договором, грн.. 

Фактична  сума 

збитків, грн.. 

1 2        3 4 

1 5200 5000 4678 

2 5400 4500 2879 

3 4600 3800 1485 

4 5200 4800 3659 

5 4600 4500 4550 

6 3700 3700 3260 

7 5000 4500 3258 

8 4500 4200 4300 

9 3800 3500 1368 

10 5100 5000 4875 

11 4600 3500 4200 

12 4200 4000 3965 

13 5500 5500 4000 

14 4800 4500 4676 

15 5200 4000 4267 

 

Завдання №2 
Пошкоджено телевізор, вартість нового - 1 500 грн., знос на день 

страхування 40%, вартість ремонту - 150 грн., страхова сума за угодою - 1 000 грн. 

Розрахуйте суму страхового відшкодування та суму збитків страхувальника. 

1 варіант – за  умов використання умовної франшизи, яка складає 5%; 

2 варіант – за системою дрібної частки; 
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           3варіант – за  умов використання безумовної франшизи, яка складає 10%; 

4варіант – за  системою першого ризику; 

5 варіант – за системою відновної вартості. 

 

Завдання №3 

     Розрахувати виплати трьох страхових компаній по контрибуції за викрадений 

автомобіль вартістю 8 200 грн, який вони застрахували в свій час на суми 

відповідно: 6 500 грн; 8 000 грн. та 8 200 грн.; франшиза стосовно викрадення у двох 

страховиків була безумовною в розмірі 5%, у третього умовною в розмірі 8%. 

 

ІV. Домашнє завдання 

Розрахувати суму страхового відшкодування в задачах 1-3. Дані для 

розрахунку використовувати з таблиці за номером варіанта. 

Задача 1. Застраховано прямий і непрямий збитки майну за системою 

відновної вартості. Страхова сума дорівнює S. Безумовна франшиза за прямим 

збитком – Fb Умовна франшиза за непрямим збитком - FY. Прямий збиток 

становить Uп непрямий – Uk Знайти суму виплати. 

Задача 2. Майно застраховане за системою пропорційної 

відповідальності. Страхова сума дорівнює S, страхова вартість – W . Безумовна 

франшиза - Fb. Прямий збиток - Uп. Знайти суму виплати. 

Задача 3. Застраховано прямий і непрямий збитки за системою першого 

ризику. Повна страхова сума дорівнює S. Безумовна франшиза за прямим збитком -

Fь. Умовна франшиза за непрямим збитком – Fу. Прямий збиток становить Uп 

непрямий – Uк. Непрямий збиток покривається в обсязі не більше 15% прямого. 

Знайти суму виплати. 

Умови для розрахунку страхового збитку 

Варіант 

контрольної 

роботи 

 Значення параметра задачі  

 

 

S, 

грн. 

W 

грн. 

Uп 

грн. 

Uk 

грн. 

Fь, 

% 

Fу 

% 

1 10000 20000 10000 2000 5 10 

2 20000 30000 10000 2000 6 8 

3 30000 40000 20000 3000 7 6 

4 40000 50000 20000 4000 8 4 

5 25000 60000 10000 5000 9 6 

6 30000 60000 15000 1000 8 7 

7 35000 35000 15000 2000 7 8 

8 40000 55000 15000 3000 6 9 

9 45000 70000 15000 4000 5 10 

10 55000 80000 15000 5000 4 11 
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Практична робота №2 

(семінарське заняття) 

 по розділам: 

розділу І «Страхування в умовах ринкової економіки», 

розділу ІІ «Форми та системи страхування», 

розділу ІІІ «Страховий ринок» 

 

Мета:  

 уяснити економічний зміст теоретичних понять вивченого матеріалу; 

усвідомити необхідність  та значущість теми в навчальному курсі предмету; 

закріпити теоретичні знання, оволодіння навичками роботи з 

законодавчими документами та страховою термінологією 

 навчитись висловлювати свою думку та вміти відстоювати її; 

 виховувати  вміння працювати з підручником та іншими джерелами 

інформації 

     Мотивація:  

   «Недостатньо просто мати розум, головне – вміти добре застосовувати його»  

(Р. Декарт) 

Вид заняття: семінарське. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка семінарського заняття, методична 

розробка додатків та структурно-логічних схем. 

Джерела інформації (література):  

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

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

3. Н.Внукова «Практикум із страхування»,К.,1998. 

4. В.Й.Плиса «Страхування»,К.,2006. 

5. О.Д.Вовчак «Страхування»,К.,2008. 

 

Основне проблемне питання: 

Які основні напрямки впливу страхування на економіку держави? 

Хід роботи. 

1. Усне опитування за наведеним  планом. 

2. Прослуховування та обговорення доповідей по проблемному питанню. 

3. Розв'язок тестового завдання та термінології предмету. 

План опитування  
1. Назвіть основні ознаки, які характеризують специфіку страхування як 

економічної категорії. 

2. Сформулюйте мету, завдання і предмет страхування. 

3. Які головні функції страхування ви знаєте? 

4. Назвіть критерії, покладені в основу класифікації страхування. 

5. Назвіть принципи страхування. 

6. Назвіть  основні  нормативні  документи  зі  страхування,  прийняті  в 



6 

 

Україні з 1992 року. 

7. У чому полягає суть законодавчого регулювання договорів страхування? 

8. Визначте права сторін у страхуванні. 

9. За якими формами здійснюється страхування в Україні? 

10. Які   об'єкти   майнового,   особистого   страхування   та   страхування 

відповідальності? 

11. Що включає в себе поняття „страховий ринок"? 

12. Що є об'єктом страхового ринку? 

13. Хто є суб'єктами страхового ринку? 

14. Які   системи   відносяться   до   пропорційного   страхування?   Яка  їх 

характеристика? 

15. Які системи відносяться до непропорційного страхування? В чому полягає 

їх особливість? 

16. Що таке франшиза? Які її види? 

17. Як  визначити розмір  страхового  відшкодування  при  застосуванні 

умовної та безумовної франшизи? 

18. Чому існує декілька методів та систем страхування? 

 Теми доповідей 

1. Проблеми становлення страхового ринку в Україні. 

2. Форми організації страхового бізнесу. 

3. Спілки та організації на страховому ринку в Україні. 

 

 Основні ключові поняття та терміни 

1. Стихійне лихо; 

2. Нещасний випадок; 

3.  Страховий захист; 

4.  Страховий ризик; 

5.  Франшиза; 

6.  Суброгація; 

7.  Контрибуція; 

8.  Ризик-менеджмент; 

9.  Великий ризик; 

10.  Страховий ринок; 

11.  Страхові фонди; 

12.  Страхова сума; 

13. Страхове відшкодування; 

14.  Страховик; 

15.  Страхувальник; 

16.  Страховий портфель; 

17.  Страховий агент, страховий брокер; 

18.  Страховий поліс; 

19.  Страховий інтерес; 
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Тести для самоконтролю  

1 варіант 
ТЕСТ  1. Що з названого охоплює обсяг поняття «страховий захист»? 

 1). Здійснення заходів, спрямованих на зменшення страхового ризику; 

 2).Фінансування витрат на боротьбу зі страховою подією; 

3). Відшкодування збитків, завдяки стихійним лихам; 

4). Збільшення запасів товарів з огляду на сезонність їх виробництва. 

ТЕСТ 2. З яких фондів складається сукупний фонд страхового захисту? 

 1). Резервних фондів підприємств; 

 2). Амортизаційних фондів; 

 3). Кредитів банків; 

 4). Резервних фондів передбачених бюджетом; 

 5). Іноземних інвестицій; 

 6). Резервів страхових організацій. 

ТЕСТ 3. Які функції виконує страхування? 

 1). Фіскальну; 

 2). Заощадження коштів; 

 3). Превентивну; 

 4). Формування і використання резервів; 

 5). Ризикову; 

 6).Стимулюючу. 

ТЕСТ 4 . З поданої далі інформації вибрати принципи страхування. 

 1). Максимальна сумлінність сторін страхового договору; 

 2). Суброгація; 

 3). Форма власності на об’єкт страхування; 

 4). Страховий інтерес; 

 5). Повне відшкодування збитків від діяльності в несприятливих умовах; 

 6). Повна сплата страхових премій; 

 7). Відсутність простроченої заборгованості за кредитами. 

ТЕСТ 5. Які із перелічених далі заходів сприяють підвищенню ролі страхування, а 

які цьому заважають? 

 1). Зниження інфляції; 

 2). Поліпшення роботи персоналу страхових компаній;  

3)  відсутність належного статистичного та іншого інформаційного 

забезпечення; 

4) збільшення обсягів банківського кредитування; 

5) низькі розміри державного пенсійного забезпечення; 

6) зменшення безплатних соціальних послуг. 

ТЕСТ 6. Класифікація, страхування за економічними ознаками — це 

класифікація за: 

1) об'єктами страхування; 

2) формами проведення страхування; 

3) статусом страхувальника; 

4) часом виникнення окремих видів страхування. 
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ТЕСТ 7. Класифікація страхування Укрстрахнаглядом з метою ліцензування 

страхової діяльності передбачає: 

1) страхування вантажів та багажу; 

2) страхування автомобілів; 

3) страхування кредитів; 

4) страхування дітей до повноліття; 

5) страхування пенсій; 

6) страхування загальної відповідальності. 

ТЕСТ 8. Які з перерахованих функцій покладено на Укрстрахнагляд? 

1) Реєстрація страхових договорів, за якими частина ризиків передається на 

перестрахування нерезидентам; 

2) контроль за платоспроможністю страховиків; 

3) визначення мінімального розміру статутного фонду для страхування; 

4) надання ліцензій на право здійснення страхової діяльності; 

5) опрацювання страхових тарифів; 

6) затвердження рішень про ліквідацію страхових компаній; 

7) опрацювання проектів законодавчих актів з питань страхової діяльності. 

ТЕСТ 9. У якій послідовності з огляду на субординацію слід розташувати нижче 

наведені правові аспекти? 

1) Міжнародні угоди, що містять положення зі страхування; 

2) Конституція України; 

3) постанови Уряду; 

4) рішення міністерств і відомств України; 

5) Цивільний кодекс України; 

6) закон України «Про страхування». 

ТЕСТ 10. Чи може обласний уповноважений Укрстрахнагляду зупинити дію ліцензії 

на здійснення страхової діяльності в області?  

1)Так,  

2) ні. 

2 варіант 

ТЕСТ 1. Державне особисте обов'язкове страхування. Що означає це поняття? 

1. Що джерелом сплати страхових платежів є державний бюджет і в разі 

неплатоспроможності страховика держава гарантує виконання зобов'язань перед 

страхувальниками. 

2. Що держава вимагає від страховиків обов'язково виплатити страхову суму. 

3. Що держава покладає виконання обов'язків страховика на державну 

страхову компанію. 

ТЕСТ 2. Які компоненти складають зміст економічного ризику? їх 

пріоритетність. 

1. Випадкові події. 
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2. Збитки, завдані через випадкові події. 

3. Додаткова вигода, отримана внаслідок випадкових подій. 

4. Імовірність настання випадкових подій. 

5. Об'єкт, який зазнає дії випадкової події. 

6. Імовірність настання випадкових збитків. 

ТЕСТ 3. Які риси є критеріями страхування ризиків? 

1. Випадковість. 

2. Можливість оцінення у вартісних одиницях. 

3. Низький ступінь імовірності. 

4. Надзвичайно великі втрати. 

ТЕСТ 4. Які риси безпосередньо характеризують «великі ризики»? 

1. Імовірність настання ризику. 

2. Територія, охоплена ризиком. 

3. Охоплена ризиком галузь господарської діяльності. 

4. Основні   показники   виробничої  діяльності   промислових підприємств. 

5. Вид стихійного явища (подій): вода, вогонь, вітер і т. ін. 

ТЕСТ 5. Що являє собою аналіз ризику? 

1. Оцінка ризикую,  

2. Зменшення ризикую, 

3. Ідентифікація ризикую, 

4. Уникнення ризикую, 

5. Діагностика ризикую, 

6. Пізнання ризику. 

ТЕСТ 6. Які заходи є етапами менеджменту ризиками? 

1. Фінансуванняю 

2. Самофінансування ризикую 

3. Уникнення ризикую 

4. Страхуванняю 

5. Обмеження ризикую 

6. Аналіз ризикую 

7. Попередження ризику. 

ТЕСТ 7. Частина тарифу, призначена для покриття витрат на проведення 

страхування, називається: 

1. Брутто-тарифю, 

2. Нетто-тариф, 

3. Навантаження. 

ТЕСТ 8. Яка з обчислених ймовірностей найбільш точна? 

1. Апріорна. 

2. Естиматична. 

3. Іпостеріорна. 

ТЕСТ 9. Плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику 

згідно з договором страхування, називається: 

1) страховим тарифом; 
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2) страховою сумою; 

3) страховою премією; 

4) тантьемою. 

ТЕСТ 10. Виконання страхувальником зобов'язань за договором страхування є: 

1) складовою частиною страхового продукту; 

2) частиною страхового внеску; 

3) однією з умов для отримання страхового відшкодування; 

4) підставами для сплати тантьєми; 

5) своєчасну сплату страхових внесків. 
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Практична робота №3 

 

Тема:  Актуарні розрахунки 

Мета:  

 оволодіти методикою актуарних розрахунків; вміти знаходити показники 

страхової статистики, 

 навчитись розраховувати нетто-тариф, брутто-тариф, показники 

збитковості.  

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, навчальний 

посібник «Збірник задач та вправ …». 

Джерела інформації (література):  
6. C.C. Осадець «Страхування»: підручник,К.,2002. 

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

8. Н.Внукова «Практикум із страхування»,К.,1998. 

9. В.Й.Плиса «Страхування»,К.,2006. 

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

 

Хід роботи: 

 

І. Розглянути приклади розв’язку типових практичних завдань 

Задача 1.  
а) знайти емпіричне середнє та незсунену емпіричну дисперсію страхових 

відшкодувань по страхуванню літаків за наступними даними: 

Номер 

(nі) 

Відшкодування сума 

(Xі) 

1 110000 

2 89000 

3 98000 

4 101000 

5 200000 

б) знайти дисконтуючий множник та інтенсивність ставки інвестиційного 

доходу, якщо ставка інвестиційного доходу дорівнює 50%. 
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Послідовність виконання 

             1). 
і

і
D




1
 де 

D - дисконтуючий множник; 

і - ставка дисконту. 

     2). )1( іIn  , де 

δ- інтенсивність річної ставки інвестиційного доходу. 

              3). 



n

i

Xі
n

x
1

*
1

 

х - емпіричне середнє. 

4).








n

і

XXі
n

d
1

22 )(*
1

1

 

d - незсунена емпірична дисперсія (ризикова надбавка). 

Задача 2.  
Вирахувати ризикову нетто – ставку на майнове страхування, якщо було 

застраховано 1200 об'єктів, а відбулось 27 страхових випадків. У 10 випадках 

виплачено страхове відшкодування у розмірі 70% від страхової суми, у 12 - 50%, у 5 

- 15%. Страхова сума для кожного об'єкта складала 10000 грн. 

Послідовність виконання 

R=100g*Кг, де 

R - ризикова нетто-ставка;  

 q - імовірність страхової події;  

Кг - коефіцієнт варіації виплат. 

Kr
S

Sb
q

N

N

SN

SbN
Kq cc

r  ;..
*

*
*

 

Sb - середня виплата; 

S  - середня страхова сума; 

N - кількість застрахованих об'єктів; 

Nc - кількість страхових подій. 

 

   Задача 3. 

 Розрахувати суму страхової премії (Р), якщо коефіцієнт відношення ризиків (Кг) 

дорівнює 0,7, а імовірність страхової події (q) - 0,4, ризикова надбавка (d) - 0,15, 

а навантаження (f) - 0,3, страхова сума (S) - 1000 грн. 

Послідовність виконання 
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100
*

S
TP   

f

To
T




1
;   To = R + d * R 

R = 100q * Kr 

 

 

   Задача 4.  

Існують такі дані по страховій компанії за чотири квартали звітного року, тис 

грн.. 

Квартал Страхова сума Сума виплат 

1 32000 150 

2 32890 135 

3 34400 148 

4 35000 142 

У звітному році умови страхування були стабільними, величина навантаження у 

тарифній Ставці - 25%. З імовірністю 0,95 розрахуйте нетто-ставку і брутто-ставку. 

Послідовність виконання 

1. Знаходимо збитковість кожного кварталу із 100грн. страхової суми: 

Sі

Qі
Kі   

2.  Знаходимо середню збитковість: 

n

Kі
KR


  

3. Знаходимо відхилення збитковості кожного кварталу від середньої 

збитковості: 

KKіі   

4. Відхилення підносимо до квадрата 

5. Знаходимо ризикову надбавку з імовірністю g: 

1
**

2






n

і
qRd  

      6.Знаходимо 

нетто-ставку: 

    Тп = R + d * К 

7.3находимо брутто-ставку: 

100*
)100( f

Tn
T
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Задача 5. За наведеними нижче даними страхової компанії по особистому 

страхуванню від нещасних випадків визначити страховий платіж на 100 грн. 

страхової суми, якщо у звітному році умови страхування були стабільними, частка 

навантаження - 25%, а імовірність - 0,997. 

 

Дані для виконання: 

Квартал Страхова сума 

застрахованих об'єктів, тис. 

грн. 

Сума виплат страхового 

відшкодування, тис. грн. 

І 141,0 2,6 

II 181,0 3,8 

III 155,0 3,4 

IV 124,0 2,9 

Послідовність виконання: 

1. Розрахуємо середній рівень збитковості на 100 грн. страхових сум 





C

B
g  

B - сума виплат страхового 

відшкодування, грн.;  

C - страхова сума застрахованих об'єктів, грн.  

2.  Розрахуємо планову нетто-ставку (ризикову)  

 Tn = *tg   

  - середнє квадратичне відхилення; 

            t  - коефіцієнт кратності середнього квадратичного відхилення від заданої 

імовірності. Коефіцієнт І встановлюється за допомогою таблиці математичної 

статистики. За умовами задачі 1 = 3 при р = 0,997. 

 

n

g
g

n

gg ii 



   а 

)( 2

  

n - кількість рівнів 

 3. З урахуванням ризикової надбавки розрахуємо нетто-ставку: 

Т0 = R х Кг 

В умовах стабільного страхування Кг = 1,05, а в умовах нестабільного він 

вищий. 



15 

 

4. Розрахуємо тарифну ставку: 

%100*
100 

 oT
T  

f -навантаження,%  

5. Оскільки тарифна ставка це сума страхового платежу на 100 грн. страхової 

суми, то за умовами задачі: 

Р = Т. 

ІІ. Виконати індивідуальне завдання  
Розрахувати страхові тарифи, показники страхової статистики і тип 

страхового тарифу, які необхідно розрахувати, а також значення заданих параметрів 

страхової статистики для розрахунку вибираються з таблиці за номером варіанта. 

У таблиці заданими показниками страхової статистики є такі: 

n – кількість  об'єктів страхування; 

m – кількість  об'єктів, що постраждали внаслідок настання страхових 

випадків; 

SSь - середня сума виплаченого страхового відшкодування (грн.); 

SS0 - середня страхова сума об'єкта страхування (грн.); 

Н0 - частина навантаження (%). 

Згідно з вибраним варіантом студент розраховує такі статистичні 

показники та страхові тарифи: 

• Страховий нетто-тариф (Тн); 

• Страховий брутто-тариф (Тб). 

Умови для розрахунку страхових тарифів 

Номер 

варіант

а 

Значення заданого параметра страхової 

статистики 

 

 

 

n m SSь SS0 Н0 

1 1000 10 30000 50000 10 

2 2000 30 35000 60000 12 

3 3000 40 40000 65000 14 

4 4000 50 50000 70000 16 

5 5000 100 55000 75000 18 

6 6000 120 60000 80000 20 

7 7000 150 65000 85000 22 

8 8000 200 70000 90000 24 

9 9000 450 75000 95000 26 

10 10000 800 80000 100000 28 

 

ІІІ. Домашнє завдання 

Задача 1 
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Відомі такі дані про діяльність страхової компанії: 

 страхова сума застрахованих об’єктів майнового страхування – 400 млн. грн.; 

 страхова сума об’єктів, що постраждали, - 3 млн. грн..; 

 сума виплат страхового відшкодування – 2 млн. грн.; 

 загальна чисельність застрахованих об’єктів – 50 тис. , з них постраждали – 5 

тис.. 

Визначити показник збитковості страхової суми. 

 

Задача 2 

Відомі такі дані страхової статистики: 

П-к 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Страхова сума, 

тис. грн.. 

 

63,0 125,0 148,0 162,0 141,0 181,0 155,0 124,0 

Страхове 

відшкодування, 

тис. грн.. 

1,0 1,9 2,5 3,0 2,6 3,8 3,4 2,9 

 

З імовірністю 0,997 розрахуйте нетто – ставку. 
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Практична робота №4 

 

Тема:  Перестрахування і співстрахування 

 

Мета:  

 знати умови виникнення пере страхування; 

 вміти розраховувати власне утримання цедента, розподіляти рівень 

відповідальності між сторонами договору ексцедента;  

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, навчальний 

посібник «Збірник задач та вправ …». 

Джерела інформації (література):  
11. C.C. Осадець «Страхування»: підручник,К.,2002. 

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

13. Н.Внукова «Практикум із страхування»,К.,1998. 

14. В.Й.Плиса «Страхування»,К.,2006. 

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

 

Хід роботи: 

 

І. Розглянути приклади розв’язку типових практичних завдань 

Задача 1.  
Розрахувати власне утримання цедента, якщо обсяг його власних коштів 

дорівнює сумарним виплатам протягом року, ризикова надбавка у нетто-ставці 

складає 5%, імовірність банкрутства дорівнює 2%, дисперсія виплат складає 0,5. 

Методичні вказівки  

Розрахунок власного утримання у перестрахуванні виконується за такою 

формулою 

BK

e
Ln

d
ZE

U
a

1
*

)
1

(

2
**

)(
  

U - резерв страховика – цедента  (власні кошти); 

Е(Z)- математичне очікування сумарних виплат протягом року; 

Кв  - коефіцієнт варіації виплат (дисперсія виплат); 

d - частка ризикової надбавки; 

e - вірогідність банкрутства страховика – цедента. 
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Задача 2. 
   Страховик приймає на страхування об'єкт зі страховою сумою в 200 тис. ум. 

од. Страховик має перший ексцедентнии договір суми на 10 ліній і другий договір 

на 5 ліній. Частину ризику, що перевищує межі договору 1 і 2 ексцедентів 

перестраховано факультативно на квотній основі. Провести розподіл 

відповідальності між  сторонами  ексцедентного договору, якщо                                                                                

власне утримання страховика становить 5% від страхової суми. 

 

Послідовність виконання  

І.    Розраховуємо розподіл відповідальності між сторонами договору ексцедента: 

1) вирахуємо власне утримання страховика; 

2) розрахуємо місткість: 

а) 1 – го ексцедентного договору; 

б) 2 – го ексцедентного договору; 

в) подальшого факультативного передання на квотній основі. 

 

Задача 3.  

Визначіть потребу у перестрахуванні, якщо страховик кожен рік приймає 

на страхування 3 однорідні об'єкти з однаковою вартістю 100000 грн. Кожен рік 

один з об'єктів гине. 

Послідовність виконання 

1. Розрахуємо разову нетто-премію (на один об'єкт) 

R = Кг х S, де 

S - страхова сума, грн.; 

Кг = коефіцієнт ризику,   Кг 1/3 -(один із трьох об'єктів гине). 

2. Розрахуємо суму максимальної разової нетто-премії  

Rтах = Rх 3,  де 3 - це кількість об'єктів всього. 

3. Розрахуємо максимальне страхове відшкодування (Вmах)  

Вmах = S = В1? де Ві - вартість 1-го об'єкта. 

4. Порівняємо максимальну разову нетто-премію та максимальне страхове 

відшкодування і зробимо висновок. 

 

ІІ. Виконати індивідуальне завдання  

Задача №1 

Сума власного утримання страховика становить 50000 грн., сума ексцедента 

500000 грн. якою буде місткість договору? 

 

Задача №2 

Розрахувати власне утримання цедент, якщо обсяг власних коштів 200000грн., 

сумарні виплати протягом року – 180000 грн., ризиковий запас – 0,2, імовірність 
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банкрутства – 0,01, коефіцієнт варіації виплат – 0,5. 

 

Задача №3 

Розрахуйте власне утримання цедент, якщо обсяг власних коштів дорівнює 

сумарним виплатам протягом року, ризикова надбавка у нетто-ставці складає 10%, 

вірогідність банкрутства дорівнює 1%, дисперсія виплат 0,5. 

 

ІV. Домашнє завдання 

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. 

Завдання №1. 
Необхідно довести дане твердження, якщо: 

а) р = 0,05;        б) р = 0,5. 

Поміркуйте: для яких випадків страхування стане невигідним, збитковим? 

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 

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 х n (p1+v*p2+
2v *p3+…) 

Оскільки V < 1, тоді на одного застрахованого S х (р1 + 

v * р 2 + v
2 ,

р 3
+

… ) < S, тобто страховий внесок менший від страхової виплати. 

Завдання №2. 
Визначити ефект накопичення для 10 застрахованих осіб одного віку, 

якщо кошти страхової компанії інвестуються (дисконтуючий множник) 40% річних, 

а страхова сума на випадок смерті складає 500 грн., а вірогідність смерті 

застрахованого складає відповідно: 10%, 20%, 10%, 5%, 5%, 10%, 15%, 7%, 8%, 

10%. 
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Методичні вказівки до завдання №1 

1). Імовірність настання страхового випадку визначається на основі теорії 

статистики. Якщо застраховано 1000 осіб, то за визначеною імовірністю (р) ми мо-

жемо знайти кількість страхових подій (в) 

в = р х 1000  

2). Тому страховику впродовж року доведеться здійснювати страхове від-

шкодування п разів 

n = в  

3). Якщо кожна особа застрахована на 1000 грн. (S= 1000), то у страховика має бути 

фонд на загальну суму виплат страхового відшкодування: 

В = n х S   

4). Розрахуємо нетто-тариф, тобто ризикову нетто-ставку на 100 грн. страхової суми 

C

B
Tm H

100*
 , де   С = S x 1000 

С – загальна страхова сума застрахованих осіб.  

5). Це означає, що з кожних 100 грн. страхової суми слід отримати m грн. 

страхової премії, яка буде складати страховий платіж. Ця сума забезпечить страхо-

вий фонд та ефективність і стабільність страхування. 
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Практична робота №5 

(семінарське заняття) 

 по розділам: 

розділу ІV «Актуарні розрахунки», 

розділу V «Перестрахування і співстрахування», 

розділу VI «Економічна ефективність страхової діяльності», 

розділу VII «Інвестиційна діяльність страховика та менеджмент його 

фінансових результатів» 

 

Мета:  

 уяснити економічний зміст теоретичних понять вивченого матеріалу; 

усвідомити необхідність  та значущість теми в навчальному курсі предмету; 

закріпити теоретичні знання, оволодіння навичками роботи з 

законодавчими документами та страховою термінологією 

 навчитись висловлювати свою думку та вміти відстоювати її; 

 виховувати  вміння працювати з підручником та іншими джерелами 

інформації 

     Мотивація:  

   «Недостатньо просто мати розум, головне – вміти добре застосовувати його»  

(Р. Декарт) 

Вид заняття: семінарське. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка семінарського заняття, методична 

розробка додатків та структурно-логічних схем. 

Джерела інформації (література):  

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

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

8. Н.Внукова «Практикум із страхування»,К.,1998. 

9. В.Й.Плиса «Страхування»,К.,2006. 

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

 

Основне проблемне питання: 

1. Яким чином сукупність та раціональна структура ресурсів страхової 

компанії визначають її потенціал? 

2. Чи можна стверджувати, що створення страхових об'єднань позитивно 

впливає на розвиток страхового ринку? Чому? 

Хід роботи. 

1. Усне опитування за наведеним  планом. 

2. Прослуховування та обговорення доповідей по проблемному питанню. 

3. Розв'язок тестового завдання та термінології предмету. 

 

План опитування  та питання для обговорення 

1.  Охарактеризуйте сутність проведення операцій перестрахування. 
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2.  Назвіть функції перестрахування і обґрунтуйте їх зміст. 

3.  Дайте характеристику договорів перестрахування та їх видів. 

4.  У чому полягають особливості проведення пропорційного 

перестрахування? 

5.  Назвіть види пропорційного перестрахування. 

6.  Який механізм проведення непропорційного перестрахування? 

7.  Назвіть види непропорційного перестрахування. 

8.  Опишіть факультативну форму перестрахування. 

9.  Які існують особливості облігаторного і змішаного перестрахування? 

10.  Дайте характеристику стану у перспектив розвитку перестрахування в 

Україні. 

11. Розкрийте механізм проведення співстрахування. 

12.  Що означає термін фінансова надійність страхової компанії? 

13.  Як здійснюється формування страхових резервів? 

14.  Визначте  проблеми  захисту  страхувальника  від  

неплатоспроможності страховика. 

15.  Що розуміють під термінами „фонд" та „резерв"?  

16.  Які фонди створює страховик?  

17.  Які резерви створює страховик та з якою метою?  

18.  Який порядок формування технічних резервів?  

19.  Що розуміють під актуарними розрахунками?  

20.  З чого складається зміст страхового тарифу?  

21. Для чого призначений страховий тариф?  

22. Які складові елементи 

 Теми доповідей 

1. Засоби залучення клієнтів для страхування їх майнових інтересів. 

2. Фінансові результати страхових операцій на прикладі роботи страхової 

компанії. 

3. Складові процесу страхування. 

 

 Основні ключові поняття та терміни 

 

1.  Перестрахування. 

2.  Перестраховик. 

3.  Цедування ризику (страхувальна цесія). 

4.  Цедент. 

5.  Цесіонарій. 

6.  Ретроцесія. 

7.  Пріоритет. 

8. Ліміт перестрахувального покриття. 

9.  Ексцедентний договір (його місткість). 

10. Ексцедент. 

11. Факультативне перестрахування. 

12. Бордеро-збитки. 

13. Бордеро-премії. 

14. Облігаторне перестрахування. 
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15. Квотний договір. 

16. Пул. 

17. Співстрахування. 

18.  Імовірність (вірогідність) страхового випадку. 

19. Страхові резерви. 

20.  Актуарій. 

21. Страховий тариф. 

22.  Страховий платіж (внесок, премія). 

23.  Нетто-ставка. 

24.  Брутто-ставка. 

25.  Навантаження. 

26.  Фонд страхових гарантій. 

27. Страховий запас. 

28. Елементи збитковості страхової суми. 

29. Ризикова надбавка. 

30. Рентабельність страхових операцій. 

31. Страхове покриття. 

32. Технічні резерви. 

 

Тести для самоконтролю  ( 1 варіант – 1- 14, 2 варіант – 15 – 28) 

ТЕСТ 1. За наявності кількох страхових полісів зі страхування одного й того ж 

самого об'єкта виплата відшкодовується в повному 

обсязі: 
;
 

1) не відбувається; 

2) відбувається тільки з особистого страхування; 

3) відбувається тільки зі страхування відповідальності. 

ТЕСТ 2. При передачі ризику на перестрахування комісійні винагороди за 

перестрахування отримує: 

1) перестраховик; 

2) цедент; 

3) як перестраховик, так і цедент. 

ТЕСТ 3. Другий договір ексцедента суми використовується: 

1) додатково до першого договору ексцедента суми; 

2) для небезпечних ризиків; 

3) як альтернатива до першого договору ексцедента суми; 

4) коли перший договір ексцедента суми не може задовольнити позовів. 

ТЕСТ 4. Основна перевага факультативного перестрахування: 

1) жодних переваг; 

2) висока ставка комісії перестрахування; 

3) увага, що приділяється окремим ризикам; 

4) легкість в управлінні. 

ТЕСТ 5. «Погодинне застереження» означає: 
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1) час виявлення страхового випадку; 

2) час оплати перестраховиком претензій; 

3) час початку перестрахування. 

ТЕСТ 6. Які з наведених далі тверджень правильні? (Так; ні). 

1) перестраховочний пул діє як посередник, розподіляючи передані в 

перестрахування ризики? 

2) власне утримання в перестрахуванні — це частина ризику, яку утримує цедент 

згідно зі своїми фінансовими можливостями? 

3) ліміт покриття в перестрахуванні — це відповідальність цедента і 

перестраховика за договором? 

4) тантьєма — це винагорода перестрахувальникові від перестраховика за 

прибуток, отриманий перестраховиком? 

ТЕСТ 7. Цедент отримує найвищу комісію перестрахування:  

1) за квотним договором; 

2) за договором ексцедента суми; 

3) за факультативно — облігаторним договором. 

ТЕСТ 8. Чи правильне твердження, що сукупний ексцедснт збитку—це той 

самий договір ексцедента збитковості за умови, що ліміти будуть виражені в 

абсолютній сумі? 

1)так; 

2) ні. 

ТЕСТ 9. У непропорційному перестрахуванні збитки, котрі більші за середню 

суму власного утримання цедента і вищі за верхню максимальну межу 

відповідальності перестраховика, покриваються: 

1) перестраховиком; 

2) цедентом; 

3) перестраховиком і цедентом згідно з їхніми частками (поділяються між ними). 

ТЕСТ 10. Прибутки від страхової діяльності формуються за рахунок: 

1) зароблених страхових премій; 

2) одержаних комісійних винагород за передачу ризиків на перестрахування; 

3) доходів розміщення тимчасово вільних коштів; 

4) комісійних винагород страховим посередникам. 

ТЕСТ 11. Частина тарифу, яка призначена для покриття втрат на проведення 

страхування, називається: 

1) брутто-тариф; 

2) нетто-тариф; 

3) навантаження. 

ТЕСТ 12. Плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний нести 
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страховику відповідно до договору страхування, називається: 

1) страховим тарифом; 

2) страховою сумою; 

3) страховою премією; 

4) тант'ємою. 

ТЕСТ 13. Чи можуть страхувальники брати участь у прибутку страховика? 

1)так; 

2) ні; 

3) тільки якщо належать до засновників або акціонерів. 

ТЕСТ 14. При страхуванні майна страхова сума не повинна перевищувати його 

справжньої вартості: 

1) на момент укладення договору страхування; 

2) на момент настання страхової події. 

ТЕСТ 15. Чи може страхова виплата бути замінена на компенсацію збитку в 

натуральній формі? 1)так; 

2) ні; 

3) так, якщо це передбачено умовами договору страхування. 

ТЕСТ 16. Норматив витрат на ведення справи з обов'язкових видів страхування 

встановлюється: 

1) страховиком; 

2) страхувальником; 

3) Укрстрахнаглядом. 

ТЕСТ 17. Страхова премія — це: 

1) винагорода страхувальнику за беззбиткове проходження договору 

страхування; 

2) оплата послуг страхового брокера; 

3) плата страхувальника за страхування. 

ТЕСТ 18. Основні фактори підвищення ефективності реалізації страхового 

продукту такі: 

1) страховий тариф, страхова сума, термін дії договору; 

2) страховий тариф, ризики, франшиза; 

3) зобов'язання сторін, ризики , розмір страхових резервів; 

4) якість страхового продукту, тариф, сервіс; 

5) якість страхового продукту, тариф, реклама. 

ТЕСТ 19. Фінансова надійність страховика забезпечується: 

1) розміром статутного фонду; 

2) кількістю засновників страховика; 

3) видами страхування, які проводить страховик; 

4) сумою страхових резервів; 
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5) збалансованим страховим портфелем. 

ТЕСТ 20. Страхові резерви розміщуються згідно з принципами: 

1) тільки прибутковості; 

2) безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості; 

безпечності та ліквідності. 

ТЕСТ 21. Які з перелічених далі видів прибутків страховиків оподатковуються за 

ставкою 3 % згідно із законом України «Про оподаткування прибутку підприємств»? 

1) доходи резидентів від страхування ризиків; 

2) валові доходи від страхової діяльності зі страхування і перестрахування життя; 

3) валові доходи від страхової діяльності (крім доходу від страхування і 

перестрахування життя); 

4) відсотки з тант'єми, нараховані страховій компанії; 

5) прибуток, отриманий від реалізації основних фондів і нематеріальних активів; 

6) доходи нерезидентів від страхування ризиків; 

7) прибуток, отриманий від операцій з борговими зобов'язаннями; 

8) прибуток від реалізації цінних паперів. 

ТЕСТ 22. При настанні страхового випадку страхувальник має: 

1) заявити про страховий випадок до компетентних органів; 

2) скласти страховий акт; 

3) одразу після страхового випадку почати відновлювати роботи; 

4) обчислити суму збитку; 

5) вжити заходів із запобігання та зменшення збитків. 

ТЕСТ 23. Які з наведених далі завдань має виконувати реклама страхової компанії? 

1) створювати широку популярність і образ продуктів компанії та самої компанії, що 

запам'ятовується; 

2) бути спрямованим на надання більшої значимості запропонованим 

нововведенням; 

3) підтримувати популярність компанії, поширювати образ продуктів компанії, брати 

участь в оновленні образу продуктів компанії; 

4) бути позиціонуючою у «відповідь на сподівання споживачів», масового впливу, 

ненав'язливо всюдисущою. 

ТЕСТ 24. Страхові резерви, які формуються українськими страховиками: 

1) технічні резерви; 

2) резерв збитків; 

3) резерви належних виплат страхових сум; 

4)  резерв збитків, що заявлені, але ще не урегульовані; 

4) резерви із страхування життя; 

5) резерв коливань збитковості. 

ТЕСТ 25. Розрахунковий нормативний запас платоспроможності визначається на 

основі: 

1) розміру статутного фонду; 



27 

 

2) надходжень страхових премій та страхових виплат; 

3) страхових премій, сплачених перестраховиком; 

4) кількості страхових полісів. 

ТЕСТ 26. Термін «відшкодування» — це термін, протягом якого: 

1) страховик має право розрахуватися із клієнтом; 

2)чи збитки, яких зазнав страхувальник; 

ТЕСТ 27. Які з поданих завдань має виконувати реклама страхової компанії? 

1. Створювати широку популярність продуктів компанії та самої компанії, що 

запам'ятовується. 

2. Бути спрямованою на надання більшої значимості запропонованим 

нововведенням. 

3. Підтримувати популярність компанії, поширювати образ продуктів компанії, 

брати участь в оновленні асортименту продуктів компанії. 

4. Бути позиціонуючою у «відповідь на сподівання споживачів», масово впливовою, 

ненав'язливо всюдисущою. ,, 

ТЕСТ 28. Основні фактори підвищення ефективності реалізації страхового 

продукту такі: 

1) страховий тариф, страхова сума, термін дії договору; 

2) страховий тариф, ризики, франшиза; 

3) зобов'язання сторін, ризики, розмір страхових резервів; 

4) якість страхового продукту, тариф, сервіс; 

5) якість страхового продукту, тариф, реклама.  
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Практична робота №6 

 

Тема:  Майнове, особисте страхування та страхування відповідальності. 

Мета:  

 засвоїти класифікацію страхування за галузями та об'єктами, 

  опрацювати методику розрахунку страхових премій та страхових 

відшкодувань особливих майнових інтересів, та страхування цивільної 

відповідальності. 

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, навчальний 

посібник «Збірник задач та вправ …». 

Джерела інформації (література):  
16. C.C. Осадець «Страхування»: підручник,К.,2002. 

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

18. Н.Внукова «Практикум із страхування»,К.,1998. 

19. В.Й.Плиса «Страхування»,К.,2006. 

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

 

Хід роботи: 

 

ІРозглянути приклади розв’я. зку типових практичних завдань 

Задача №1. Громадянин уклав договір на страхування корови на 400 грн., вартість 

корови становить 600 грн., сума збитку внаслідок загибелі була 

визначена 600 грн. Визначити страхове відшкодування. 

Задача №2. Громадянин мав договір на страхування 5 кролів на загальну страхову 

суму 160 грн. Вартість одного кроля становить 32 грн. Після 

укладання договору страхувальник купив ще 1 кроля. Через хворобу 

1 кріль загинув. Визначити розмір збитку та розмір страхового від-

шкодування. 

Методичні вказівки: 

Страхове забезпечення при страхуванні тварин будується на системі першого 

ризику. Це означає, що в разі знищення, вимушеного забою або викрадення тварини 

страхове відшкодування виплачується страхувальникові в розмірі суми збитку, але 

не більшому за страхову суму. 

Крім того для розрахунку суми страхового відшкодування необхідно знати 

скільки тварин було у страхувальника при укладанні договору та в разі настання 
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страхового випадку. Якщо на день загибелі тварини у господарстві страхувальника 

кількість тварин даного виду та віку перевищувала кількість застрахованих і не можна 

встановити, яка саме з цих була застрахована то страхова сума встановлена за 

договором ділиться на фактичну кількість тварин на день страхового випадку, а 

страхове відшкодування в такому разі виплачується в розмірі суми збитку але не в 

більшому за ту частину страхової суми, яка припаде на долю однієї тварини. 

 

Задача № 3 

Запропонувати різні умови для укладання договору страхування транспортного 

засобу, якщо страхова сума дорівнює вартості транспортного засобу - 50000 

грн, страховий тариф на випадок угону - 5%, страховий тариф на ДТП - 2%, 

страховий тариф на випадок стихійного лиха - 0,5%. У разі застосування 

безумовної франшизи за кожний 1% надається 5% знижка із загального розміру 

страхового платежу не більше як 50% знижки платежу, а страховий платіж 

становить 2000 грн. 

Послідовність виконання: 

I. Обчислимо розмір страхових платежів для різних умов страхування: 

1 .Розмір страхової премії у разі укладання договору страхування лише від 

викрадення чи угону: 

Сп1 =Сс*к1 

2.Розмір страхової премії у разі укладання договору страхування лише на 

випадок ДТП: 

2*
2

kCC cn   

3.Розмір страхової премії в разі укладання договору страхування лише на 

випадок стихійного лиха: 

Сп3 = Сс*к3 

II. Обчислимо загальний розмір страхової премії: 

Сп = Сn1 + Сп2 + Сп3 

III. Запропонувати та обґрунтувати різні умови для укладання договору 

страхування виходячи з відповідних обчислень за вищевказаними формулами 

та виходячи з того, що розмір страхової премії не 

може перевищувати 2000 грн. 

Умовні позначення: 

Сс - страхова сума; 

К1- страховий тариф на випадок угону чи викрадення; 

К2 - страховий тариф на випадок ДТП; 

К3 - страховий тариф на випадок стихійного лиха. 

Задача №4 

Британське судно перевозить з Лондона до Марселя вантаж 3-х власників. 

Власник А має вантаж металоконструкцій вартістю у 200000 у.о. Власник Б - 

вантаж алкогольних напоїв -100000 у.о. Власник В - продовольчі товари - 150000 

у.о. Усі власники застрахували свій вантаж у повному обсязі від усіх ризиків. 
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Визначити: вартість вантажу, страхову суму, страховий тариф, страховий платіж, 

страховий збиток, страхове відшкодування. 

Методичні вказівки та послідовність виконання: 

1. Визначаємо вартість вантажу: 

В = ВА + ВБ + Вв; 

2. Страхова сума для кожного власника визначається в розмірі реальної 

вартості його вантажу; 

3. Визначаємо страховий тариф: страховий тариф з урахуванням усіх 

притаманних їм характеристик визначається за допомогою відповідної документації. 

При цьому враховується відстань транспортування. В нашому випадку вона 

становить 1997,8 морської милі або 3700 км. Звідси страхові тарифи будуть складати: 

А - 0,4%; Б - 0,7%; В - 0,5%; 

4. Визначаємо розмір страхової премії для кожного з власників: 

СпА = ВА *к1 СпБ - ВБ х к2 Спв = Вв*к3 

5. Припустимо, що під час плавання судно сіло на мілину і єдина можливість 

зрушити його з місця - викинути частину вантажу за борт. У цьому випадку 

визначається найважчий вантаж, що його буде викинуто за борт, а його вартість буде 

пропорційно розкладена на всіх учасників. Нехай у нашому випадку найважчим буде 

вантаж Б, тоді збитки будуть складати 100000 у.о. 

6. Частка кожного з власників вантажу в розмірі страхового відшкодування 

визначається відношенням добутку розміру збитку спричиненого викиданням за борт 

вантажу власника Б і вартості застрахованого вантажу власника, частка якого 

визначається за контрибуційною капіталу (загальна сума вартості по судну вантажу та 

фрахту - 450000 у.о.) + 2000000 у.о. Отже розраховуємо частку кожного власника: 

заг

БА
А

В

ВВ
Ч

*
     

заг

ББ
Б

В

ВВ
Ч

*
      

заг

БВ
В

В

ВВ
Ч

*
     

заг

БВ
С

В

ВВ
Ч

*
  

7. Розраховуємо загальну суму відшкодування: 

заг = ЧА + ЧБ + Чв + Чс. 

Умовні позначення: 

ВА - вартість вантажу власника А; 

ВБ - вартість вантажу власника Б; 

Вв - вартість вантажу власника В; 

К1 - страховий тариф для власника А; 

К2- страховий тариф для власника Б; 

Кз- страховий тариф для власника В; 

Взаг - загальна сума вартості по судну вантажу та фрахту; 

Задача 5.  

   Колективне господарство "Мрія" застрахувало врожай на площі 300 га. 

Середньорічна врожайність за останні 5 років 32 центнера з гектара, погоджена зі 
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страхувальником ціна центнера основної продукції 58 грн, страховий тариф - 10% від 

страхової суми, крім того застосовують знижений коефіцієнт 0,25. Страхування 

проводиться за системою дрібної частки (відшкодування 70%). 

У поточному році урожай озими і пшениці фактично склав 3552 ц, а урожай культур 

посіяних і підсіяних на загиблих і знешкоджених землях цукрових буряків 25400 ц і 

зелених кормів 8200 ц. Вартість буряків - 8 грн, а зелених кормів - 2,5 грн. 

Під час розгляду справи до відшкодування збитків, з'ясувалося, що фактична площа 

озимих і пшениці до страхового випадку становить 320 га. Необхідно визначити 

страхову суму, суму страхового платежу, суму страхового відшкодування. 

Послідовність виконання. 

I. Знаходимо страхову суму. 

1.   Вартість врожаю з 1 га: Ціна 1 ц продукції  *  середньорічну врожайність 

2. Вартість врожаю з  усієї площі: Вартість врожаю з 1 га  *  площу посіву 

3. Страхова сума: Вартість врожаю *  відсоток відшкодування 

II. Знаходимо суму страхового платежу. 

1.    Знаходимо страховий тариф: страховий тари ф – знижуючий  коефіцієнт 

    2.   Сума страхового платежу: страхова сума * страховий тариф  

ІІІ. Знаходимо суму страхового відшкодування. 

1. Визначаємо фактичну середню врожайність пшениці в розрахунку на 1 

га засіяної площі: Фактичний врожай / фактичну площу засіву 

2. Визначаємо кількісну втрату врожаю з І га: Середньорічна врожайність – 

фактична середня врожайність 

3. Розраховуємо вартість втраченого врожаю з 1 га:  

Кількісна втрата врожаю з 1 га * ціну 1 ц  продукції 

4. Розраховуємо вартість втраченого врожаю з усієї площі:  

Вартість втраченого врожаю з 1 га * фактичну площу засіву 

5. Знаходимо вартість врожаю культур посіяних і підсіяних на площі загиблих і 

пошкоджених посівів озимоїі пшениці: 

Врожай зелених кормів * їх вартість + врожай буряків * їх вартість 

6. Знаходимо суму втрат пшениці за вирахуванням вартості отриманого 

врожаю іскрових і зелених кормів: 

Вартість втраченого врожаю – сума втрат пшениці 

7. Знаходимо суму чистих втрат у розрахунку на 1 га:  

Сума втрат пшениці / фактичну площу посіву 

8. Знаходимо суму втрат на застраховану суму:  

Сума чистих втрат  *  застраховану площу 

9. Знаходимо суму страхового відшкодування, яка буде перерахована 

страхувальнику: 

 Сума втрат на застраховану суму * відсоток відшкодування 

 

Задача 6. 
На виробництві одного з промислових підприємств зайнято 2000 чол. з них хворіло 
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200 чол., у результаті захворювання втрачено 1000 днів. Визначте коефіцієнт 

частоти, важкості і небезпечності захворювання?  

Розв'язок. 

Кг=
t

n
;де  

Кг - коефіцієнт частоти захворювання; 

п - кількість хворіючих; 

Т — кількість зайнятих у виробництві; 

Кв=
n

t
; де 

 

Кв - коефіцієнт важкості захворювання; t - кількість втрачених днів. 

Кнебез. зазвор. = Kr * Kв 

 

Задача 7. 

Маємо такі дані розподілу населення за віком (на основі таблиці смертності). 

Вік населення (х),р 
Кількість осіб, які 

дожили до віку, х р. 

Кількість осіб, які померли при 

переході від віку х р. до х+1 р. 

45 86805 400 

46 86405 423 

47 85982 454 

48 85528 493 

49 85035 593 

50 84502 573 

Необхідно визначити для 45р. осіб ймовірність: 

а) прожити ще 1 рік; 

б) померти протягом поточного року; 

в) прожити наступні 5 років; 

г) померти протягом майбутніх 5 років; 

д) померти на 50 році життя.  

Розв'язок. 

а) Р 
1

45 = 

45

46

l

l
; 

б) q
1

45 = 1 – P
1

45; 

в) Р
5

45 = 

45

50

45

45 5

l

l

l

l



; 
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г) –q
5

45 = 1- P
5
45 або q

5
45 = 

45

5045

l

ll 
; 

д) q45 = 

45

5049

45

50150

l

ll

l

ll 



. 

Задача 8. 
Страхувальник у віці 45 років застрахувався на дожиття до 50 років на суму 1000 

грн. Необхідно визначити: 

1) ймовірність прожити наступні 5 років використовуючи дані таблиці смертності 

задачі №2; 

2) обчислити дисконтний множник сучасної вартості майбутнього платежу на одну 

гривню за ставкою і = 3%; 

3) одноразову нетто-ставку на дожиття з 1000 грн. страхової суми.  

Розв'язок. 

1) Р
5
45 =

45

50

l

l
; 

2) V
x
 = 

xi)1(

1


; 

3) Nc = 1000 * P
5
45 * V

x
 

 

Задача 9. 
Маємо такий розподіл кількості страхових випадків за своїми наслідками на 1000 

застрахованих осіб: смертельні випадки - 2 випадки; повна втрата працездатності - 5 

випадків; часткова втрата працездатності - 13 випадків. Розподіл часткової втрати 

працездатності наведено у таблиці. 

Відсоток втрати 

працездатності, х% 
Число видів, п(І) 

Відсоток втрати 

працездатності для всіх 

випадків, х*f 

25 8 200 

50 3 150 

75 2 150 

Разом 13 500 

Необхідно визначити: 

1) середній відсоток часткової втрати працездатності; 

2) число випадків часткової втрати працездатності в перах, на повну; 

3) загальне число нещасних випадків; 

4) число   нещасних   випадків   у   перерахуванні   на   повну   втрату 

працездатності; 

5) математичне сподівання виплати повної страхової суми з 1000 грн.  
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Розв'язок. 

1) X = 




f

xf
; 

2) n = 
%100

 xf
; 

3) n3 =2+5+13 = 20; 

4) n’ = 2+5+5 = 12 

5) Mc =1000
n

n'
. 

ІІ. Виконати індивідуальне завдання 

Задача 1. 
На який термін можна заключити договір страхування життя, якщо страхування на 

день подачі заяви виповнилося: 

а) 16;             е)60;                        м)80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
6)25;              є)67; 

в)30;              ж)72;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
г)46;               з)75;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Д)57;              л)78;   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Задача 2. 
Страхувальник у віці 67 років виявив бажання укласти договір страхування життя 

строком на 10 років. Вкажіть чи може вкласти страхова компанія? 

Задача 3 
Визначте суму одноразового внеску за договором змішаного страхування життя 

укладеного страхування у віці 47 років на страхову суму 10000 грн., якщо термін 

страхування складає 5 років. Для розрахунку надається спеціальна таблиця розмірів 

страхових тарифів з одиниці страхової суми. 

Строк страхування 1р. 2р. 3р. 4р. 

Тариф, % 1,5 2,6 6,5 8,5 

Задача 4 
Громадянин уклав договір страхування від нещасних випадків зі страховою 

компанією на 1 рік на суму 15000 грн., під час дії договору громадянин зазнав 

травми, що спричинило втрату працездатності протягом ЗО діб. Розрахувати розмір 

страхової виплати, якщо за кожну добу тимчасової непрацездатності страховик 

виплачує 0,5 % від страхової суми.  

Задача 5. 

Розрахувати суму страхової премії (платежу), якщо судно коштує 10 млн. $. 

Ставка премії зі страхування на повних умовах - 0,9% на рік, ставка страхування 

лише від повної загибелі 0,1% на рік. За теорією імовірності часткова аварія не 

перевищує 
3
А вартості судна. Яку суму коштів може зекономити судовласник 

(страхувальник). 
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Задача 6. 

В результаті випадкового зіткнення двох автомобілів автомобілю А був 

завданий збиток у розмірі 1 000 $, а автомобілю В - у розмірі 9 000 $. Яку 

суму коштів буде відшкодовувати власник автомобіля А власнику автомобіля 

В, якщо загальна шкода розподіляється на обох власників. 

ІІІ. Домашнє завдання 

Розв'яжіть ситуацію. 
Вартість майна виробничого підприємства „Протон" складає 2 млн. грн. 

Необхідно обґрунтувати вибір системи страхового забезпечення - пропорційної або 

за першим ризиком, якщо у підприємства є кошти для страхування на суму 5 тис. 

грн. і страховий тариф дорівнює 5%, якщо припустити, що буде знищено: а) усе 

майно; б) 50%) майна; в) 25% майна. Розробити пропозиції для страхової компанії 

щодо покращення страхового забезпечення виробничого підприємства „Протон". 

Послідовність розв'язання ситуації 

1. Знайти страхову суму за угодою 

T

P
S

%100*
  

S - страхова сума за угодою; 

Р - страховий платіж (кошти на страхування); 

Т - страхова ставка. 

2. Розрахувати страхове відшкодування за системою пропорційної 

відповідальності 

W

S
TQ *

 

Т - фактична сума збитків; 

О - страхове відшкодування; 

S  - страхова сума за угодою; 

W  - вартісна оцінка об'єкта страхування. 

3. Розрахувати страхове відшкодування за системою першого ризику. 

4. Порівняти результати і зробити висновки, яку із цих двох систем 

страхування необхідно вибрати підприємству „Протон" у кожному з 

конкретних випадків. 
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Практична робота №7 

 

Тема:  Ефективність діяльності страховика  

Мета:  

 засвоїти склад активів та фінансових ресурсів страховика; 

  розраховувати рівень платоспроможності страховика, визначати 

ефективність його діяльності; 

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, навчальний 

посібник «Збірник задач та вправ …». 

Джерела інформації (література):  
21. C.C. Осадець «Страхування»: підручник,К.,2002. 

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

23. Н.Внукова «Практикум із страхування»,К.,1998. 

24. В.Й.Плиса «Страхування»,К.,2006. 

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

 

Хід роботи: 

 

І. Розглянути приклади розв’язку типових практичних завдань 

Задача 1. 

 Розрахувати нормативний запас платоспроможності страхової компанії при 

загальній сумі страхових виплат у андеррайтерському році 110 000 грн. та виплат, 

сплачених перестраховиками — 30 000 грн. Сума надходження страхових премій у 

такому році дорівнює 240 000 грн. 

Розв’язок : 

Розрахунковий нормативний запас платоспроможності дорівнює найбільшій із двох 

сум, обчислених на підставі надходження страхових премій чи на підставі 

надходження страхових виплат, а саме: 

Р1 = [(0,18*SРІ)+(0,16*SР2)]
V

Vs
;  (1) 

P2=[(0,26*V1)+(0,23хV2)]
V

Vs
;        (2) 
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де Р1 — розрахунковий розмір запасу платоспроможності страховика на 

підставі надходження страхових премій; 

Р2 — розрахунковий розмір запасу платоспроможності страховика на підставі 

страхових виплат; 

SР1- сума надходжень страхових премій у компанії за звітний період до 10 

млн. евро; 

SР2 — сума надходжень страхових премій у компанії за звітний період більше 

ніж 10 млн. евро (загальна сума страхових премій за випадком 8РІ); 

Vs — загальна сума страхових виплат за винятком виплат, сплачених 

перестраховиками; 

    V— загальна сума страхових виплат за звітний період; 

    V1 — середньорічна сума виплат до 7 млн. евро; 

V2— середньорічна сума виплат понад 7 млн. евро (загальна сума страхових 

виплат за винятком V1); 

Період розрахунку середньорічної суми виплат установлено 3 роки, при 

страхуванні кредитів — 7 років. 

Загальна сума надходжень страхових премій поділяється на дві частини — до 10 

млн. евро і понад 10 млн. евро. У останньому вважається, що страховик уклав 

більше угод страхування, у нього ширший розподільний ризик, а тому він ( страхо-

вик) більш надійний і тому застосовується пільговий коефіцієнт 0,16.У противному 

разі — 0,18. 

Беручи це до уваги, розв'яжемо приклад, пам'ятаючи, що вітчизняні страховики 

ще далекі до досягнення результатів по отриманню страхових премій більше ніж 10 

млн. евро. Тому із залежності (1) виключаємо складову (0,16 х <SР2), а з залежності 

(2) складову (0,23 * V2) і будемо рахувати, що V1=V: 

Р1=(0,18х 240 000) * [(110 000-30 000)/110 000]=31,42 грн. 

Р2=(0,26х 110 000) * [(110 000-30 000)/110 000]=20,8 грн. 

Відповідь: найбільший результат отримано на підставі надходження страхових 

премій (31,42), тому можна констатувати, що страхова компанія розширює свій 

бізнес і на кожну гривню своєї відповідальності вона ще має у запасі 10,62 грн. 

 

Задача 2.  
Розрахувати стратегію досягнення страховою компанією самостійності 

страхування ризиків у розмірі 75 000 грн. при капіталі страхової компанії 700 000 

грн., навантажені на нетто-ставку у 20%, при брутто-ставці в 1%; 10%; 20%, згідно 

з законодавчим нормативом ліміту відповідальності страховика. 

Розв’язок : 

Норматив ліміта відповідальності страховика, згідно з вимогами статті 29 закону 
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України «Про страхування», дорівнює 10 відсоткам суми сплаченого статутного 

фонду і сформованих страхових резервів. Із цього: 

 страховик може розмістити у себе тільки ризик у 70 000 

грн.[700 000*10%/100%]; 

 ризик у 75 000 грн. потребує суму капіталу 750 000 грн. [75 000/10%/100%]. 

Тобто дефіцит капіталу в нашому прикладі становить 50 000 грн. (750 000 

— 700 000), які треба перекрити поповнюючи страхові резерви від 

укладених угод (в нашому разі однотипних). 

У випадку коли брутто-ставка дорівнює 1% — брутто-платіж страхувальника 

буде становити 750 грн. (75 000 * 1% / 100%), з котрих 150грн. (750 * 20% / 100%) 

буде сума навантаження на страховий платіж, а 600 грн. (750 — 150) це сума нетто 

— платежу страхувальника, що і йде на поповнення суми страхових резервів 

страховика. І щоб перекрити дефіцит капіталу, страховику потрібно укласти таких 

84 угоди (50 000 / 600). 

При брутто-платежі у 10 % — 9 угод ( розрахунок аналогічний). При брутто-

платежі 20 % — на п'ятій угоді дефіцит у капіталі страховика буде ліквідовано, і 

він досягне самостійності поглинання подібних ризиків. 

 

Задача 3. 

 Громадянин звернувся до страхової компанії із заявою, в якій просив укласти з 

ним договір страхування золотих прикрас на суму 100 000 грн., яке він здав до 

ломбарду строком на 6 місяців. Визначити параметри договору. 

Розв’язок: 

Такий договір не буде укладений із громадянином, оскільки дія не відповідає 

інтересам страховика — він страхує тільки «чисті» ризики. Даний ризик є 

«спекулятивний». 

 

          Задача 4 

За даними фінансової звітності страхової компанії сума надходжень страхових 

платежів за звітний період склала 1950 тис. грн., а сума незароблених страхових 

платежів на початок і кінець звітного періоду відповідно - 400 і 450 тис. грн. 

визначити суму зароблених страхових премій (платежів). 

Розв'язок:   

ЗСП =СНСПЗВП + СНЗСППЗвп - СНЗСПКЗвп, де  

ЗСП - зароблені страхові премії; 

СНСПзвп - сума надходжень страхових платежів за звітний період; 

СНЗСППзвп,СНЗСПкзвп - сума незароблених страхових платежів на початок і 

кінець звітного періоду відповідно. 
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  Задача 5 
Визначити розмір зароблених страхових премій за такими даними: 

№ Показники, їв 2в 3в 4в 5в 6в 

з\п тис. грн..       

 Надходження       

1. страхових 7000 5500 4000 5020 4870 1770 

 платежів       

2. Премії, сплачені 1500 1500 171 780 1400 761 

 перестраховикам       

 Резерв       

3. незароблених 2200 1800 1000 800 1500 165 

 премій на       

 початок року       

 Резерв       

4. незароблених 3800 2400 1500 935 1200 144 

 премій на кінець       

 року       

Розв'язок 

ЗП = РНПП+ ( СП-ПП)-РНПК, де 

ЗП - зароблені страхові премії; 

СП - сума надходжень страхових премій; 

ПП - страхові премії передані страховиком; 

РНПп,РНПк - резерв незароблених премій на початок і кінець звітного 

періоду відповідно.  

 

  Задача 6 
Визначити доходи і витрати страховика від страхової діяльності та прибуток за рік 

на основі таких даних: 

 

 

 

 

Показники Сума, тис. грн. 

 

 

1в 2в 3в 
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Страхові внески, зібрані 

протягом року 
1900 2700 3200 

Прийняті на пере-

страхування ризики 
300 500 800 

Отримана комісійна 

винагорода за 

перестрахування 

40 100 120 

Із централізованих 

страхових резервних 

фондів та технічних 

резервів повернуто 

600 400 800 

Сплачені страхові 

відшкодування 
900 1200 1300 

Відрахування до 

централізованих 

страхових резервних 

фондів та технічних 

резервів 

520 300 600 

Витрати на здійснення 

страхової справи 
240 300 500 

 

Розв'язок 

1. Доходи від діяльності страховика  

Д = ЗП + КП + ВП + ПЦР + ПТР, де 

ЗП - зароблені страхові премії за договорами страхування і перестрахування; 

КП - комісійна винагорода за перестрахування; 

ВП - частки страхових виплат, сплачені перестрахувальниками; 

ПЦР - повернені суми із централізованих страхових резервних фондів; 

ПТР  -  повернені  суми   із  технічних  резервів,   інших,   ніж  резерви 

незароблених премій. 

2. Витрати на страхування 

В = ВС + ВЦР + ВТР + ВВС, де 
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ВС - виплати страхових відшкодувань; 

ВЦР - відрахування в централізовані страхові резервні фонди; 

ВТР - відрахування в технічні резерви, інші, ніж резерв незароблених премій; 

ВВС - витрати на ведення страхової справи. 

3. Прибуток страхової компанії 

П = Д-В 

 

ІІ. Виконати індивідуальне завдання 

Задача 1.  
Виконати відповідні розрахунки і визначити, чи виконується для вибраного 

страховика згідно із Законом України «Про страхування» вимога про перевищення 

фактичного запасу платоспроможності понад нормативний. 

Показники діяльності страхової компанії для розрахунку слід брати з табл. за 

номером варіанта відповідно номера у списку групи 

 

№  

п\п 

Назва 

страхо

вої 

організ

ації 

Сума 

активів

, т.грн. 

Сплачен

ий 

статутни

й 

капітал, 

т.грн. 

Страхові 

платежі, 

т.грн. 

Страхові 

платежі, 

які 

належать 

страховик

ам т.грн 

Страхові 

виплати, 

т.грн. 

Страхові 

резерви, 

т.грн. 

1 АБС 471107 110000 325971 319754 776 165841 

2 ДОТ 125113 6500 59971 17296 4052 38895 

3 А  109491 12250 17864 0 0 12032 

4 Б 103811 22293 127853 9809 68743 41075 

5 С 90356 5609 85584 91 10 48367 

6 111 82069 2676 81119 533921 886 45347 

7 222 79555 27208 50370 6404 19320 29339 

8 789 68497 30191 36333 5497 11246 22515 

9 К56 63775 50000 6287 1076 0 4289 

10 000 57965 13687 71715 24104 30983 40342 

 

Задача 2.  

На основі даних задачі 1. розрахувати показник ділової активності страхової 

компанії та рівня сплаченого статутного капіталу а також показник забезпечення 

страховика власними засобами. 

Послідовність виконання 

1. Розрахувати рівень ділової активності: 

балансу Валюта

платежівстрахових  надходжень Скма
ПА   

2. Розрахувати рівень сплаченого капіталу. 
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капітал статутний

сплачений капітал статутний
РСК   

3. Розрахувати показник забезпечення страховика власними засобами: 

резерви страхові

капітал Статутний
ЗВС   

4. Зробити висновок виходячи з того, що оптимальне значення показника 

більше 28 %, що свідчить про фінансову стійкість страхової компанії. 

5. Методичні вказівки: роблячи розрахунки даної задачі враховувати, що валюта 

балансу - це активи за даними задачі, а статутний капітал виходячи з 

основного балансового рівняння = Активи - Зобов'язання (тобто страхові 

резерви). 

6. Зробити висновки. 

ІІІ. Домашнє завдання ( підготуватись до підсумкового заняття, для цього необхідно): 

1. Дати відповіді на запитання: 
1) Дайте загальну характеристику видів майнового страхування. 

2) Охарактеризуйте умови проведення страхування вантажів. 

3) У чому полягає зміст Міжнародних правил тлумачення торгових 

термінів? 

4) Як здійснюється страхове відшкодування при страхуванні вантажів? 

5) Назвіть   основні   види   та   особливості   проведення   страхування 

транспортних засобів. 

6) Розкрийте суть страхування сільськогосподарських рослин. 

7) Назвіть особливості проведення страхування сільськогосподарських 

тварин. 

8) Який порядок проведення страхування майна громадян: будівель і 

споруд, тварин, домашнього та іншого майна? 

9) Дайте характеристику проведення добровільного страхування майна. 

 

10) Визначте   перспективні   напрями  розвитку   страхування  майна  в 

Україні. 

11) Охарактеризуйте та дайте класифікацію підприємницьких ризиків. 

12) Які    особливості    визначення    страхової    суми    та    страхового 

відшкодування при страхування підприємницьких ризиків? 

13) У чому полягає сутність страхування виробничих ризиків? 

14) Що таке фінансові ризики та які особливості їх страхування? 

15) Дайте характеристику страхування кредитів. 

16) У чому полягає суть страхування депозитів? 

17) Опишіть існуючі програми страхування депозитів. 

18) Назвіть ознаки страхування цивільної відповідальності. 

2. Дайте визначення термінів: 
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1) Майнове страхування; 

2) Страхування „каско"; 

3) Відкритий поліс; 

4) Страхування „карго"; 

5) Особисте страхування; 

6) Змішане страхування життя; 

7) Обов'язкове страхування; 

8) Добровільне страхування; 

9) Страхування відповідальності. 

 

 

Складіть кросворд , використовуючи наступні ключові слова 

наступними термінамиати визначення термінів: 
1). Фрахт. 15).Дисклоуз. 

2). ФОБ. 16).Валюта 

страхування. 3). Власне утримання. 17).Біндер. 

4). Слип. 18).Бонус-малус. 

5). СІФ. 19).Бордеро. 

6). Превенція. 20).Бенефіціар. 

7). Нонфорфетюр. 21).Актуарій  

розрахунки 
8). Ллойд. 22).Андеррайтинг. 

9). Клаузула. 23).Асистанс. 

10).Конверсія. 24).Акселерація. 

11).КАФ. 25).Аггравація. 

12). Індосамент. 26).Абадон. 

13). Диспаша. 27).Адендум. 

14). Дисимуляція. 28).Анціпит. 

 

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

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.  
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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.   

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. 

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. 
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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. 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ 

Написання рефератів практикується з метою набуття студентом необхідної 

професійної підготовки, розвитку навичок самостійного наукового пошуку в 

навчальному процесі, прищеплення уміння користуватися літературою, 

статистичними даними тощо з курсу "Страхова підприємницька діяльність". 

Реферат (від лат. "доповідати", "повідомляти") є доповіддю на визначену  

тему, що включає огляд відповідних наукових і нормативних джерел чи виклад суті 

монографії, статті або іншого первинного документа (чи його частини) з основними 

фактичними даними і висновками. Це самостійна творча робота що мас науково-

дослідницький характер та виконана і оформлена згідно з вимогами до наукових 

праць. 

Робота над рефератом складається з таких етапів: 

 вибір теми і складання плану; 

 підбір спеціальних літературних джерел і статистичного матеріалу; 

 консультування і написання реферату; 

 оформлення списку використаних літературних джерел; 

 захист реферату на семінарі. 

Розглянемо зміст і оформлення реферату. Дуже важливою частиною всякої 

роботи є план, який повинен розкривати заявлену проблему. Єдиної схеми 

складання плану не існує, головне, щоб його пункти були логічно ув'язані і повністю 

охоплювали тему. Перший елемент плану - вступ, наступні елементи - основна 

частина, висновок, посилання на літературу і бібліографічний список. 

У вступі необхідно обгрунтувати актуальність проблеми., намітити шляхи її 

аналізу і вирішення, дати короткий аналітичний огляд літератури й обгрунтувати 

структуру викладу матеріалу. В основній частині послідовно викладаються питання 

плану, кожному з яких передує заголовок. Бажано, щоб матеріал був рівномірно 

розподілений по питаннях, а виклад кожного питання завершувався коротким 
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висновком. Зміст кожного з параграфів повинен формулюватися у його назві. У 

висновку необхідно підбити концептуальний підсумок всієї роботи, який розкривав 

би тему чи проблему загалом. Сторінки необхідно пронумерувати, реферат повинен 

бути підписаний і містити дату. Весь науковий апарат повинен бути оформлений 

відповідно до вимог. 

Посилання на літературу і нормативні акти можуть бути подані як на кожній 

сторінці, так і наприкінці роботи, після висновку з нової сторінки. Можуть бути 

використані різні варіанти оформлення виносок, але неодмінною умовою є те, щоб в 

межах однієї роботи вони були однаковими. 

Бібліографічний список завершує роботу. У нього необхідно включити всі роботи і 

нормативно-правові акти, з якими ознайомився автор, а не тільки ті, котрі були 

процитовані в тексті роботи. Вони групуються таким чином: 

 нормативні акти (за ознакою юридичної чинності в спадному порядку, 

усередині групи рівнозначних за юридичною чинністю - по даті видання); 

 спеціальна література у алфавітному порядку; 

 неопубліковані матеріали; 

 практичні матеріали. 

Реферат повинен бути написаний розбірливо, без повторень, скоро чень. 

Помилки й описки не допускаються. Текст реферату пишеться з однієї сторони 

аркуша формату А4 з залишенням полів (верхнє і нижнє - 2 см.. ліве 3 см і праве 1 

см) через 1,5 інтервали. Сторінки повинні бути пронумеровані, а реферат 

підписаний на останній сторінці тексту з вказанням дати завершення роботи над 

текстом. Обсяг реферату - 10-15 сторінок друкованого тексту або 15-20 сторінок 

рукописного тексту. Після титульного аркуша наводяться план та зміст реферату. 

Зміст реферату студент повинен доповідати ня семінарі. Студент готує тези 

доповіді, протягом 5-7 хвилин повинен коротко викласти основні положення своєї 

роботи і відповісти на питання. На основі обговорення написаного і повідомленого 

реферату студенту виставляється відповідна оцінка. Незадовільна оцінка 

виставляється у випадках, коли заявлена тема не розкрита, обсяг реферату істотно 

виходить за рамки вимог, у тексті допущені помилки та описки. 

Студенти денної форми навчання представляють реферат викладачу протягом 

навчального року, студенти заочної форми - у термін, що відповідає навчальному 

плану. Студенти заочної форми навчання повинні одержати письмову рецензію 

викладача , у якій дається оцінка роботи та вказуються позитивні моменти і 

недоліки. Якщо реферат не зараховується, то з урахуванням зауважень він піддягає 

доопрацюванню. 


