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ПЕРЕДМОВА 

 

Роль страхування як одна з найважливіших передумов безпечної 

життєдіяльності окремої людини, сім’ї, підприємства, суспільства в цілому 

безперервно зростає. Страхування стає не тільки життєво необхідним для 

подальшого розвитку української економіки, але й перетворюється на 

привабливий бізнес, в якому багато молодих фахівців можуть зробити 

успішну кар’єру. Утім без вивчення страхової справи, його фінансових, 

економічних і технологічних особливостей, без отримання спеціальної 

підготовки цей бізнес не буде успішним. 

Усе це зумовило необхідність видання навчального посібника у 

схемах, таблицях, коментарях «Страхування» для професійної підготовки 

бакалаврів із фінансів, банківської справи та страхування. 

Дисципліна «Страхування» обов’язкова для підготовки фахівців за 

ступенем вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування». Програма дисципліни містить п’ять змістових модулів та 

дванадцять тем, що й визначило структуру навчального посібника.  

Мета навчального посібника «Страхування»  опанування 

здобувачами вищої освіти базових знань, формування їхніх умінь з теорії 

страхування, ознайомлення з галузями і видами страхування, механізмом і 

принципами страхування, економічними, правовими та організаційними 

основами страхової справи. 

Відповідно до програми дисципліни, у навчальному посібнику 

розглядаються питання сутності та класифікації страхування; організації, 

функціонування страхових компаній та страхового ринку; основ 

особистого (особового), майнового страхування, страхування 

відповідальності та перестрахування; фінансових аспектів діяльності 

страхових компаній в Україні. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми внаслідок вивчення 

дисципліни студенти мають: 

 знати: 

– критерії, на підставі яких ризики зараховують до групи страхових;  

– методи управління ризиками;  

– види і форми страхування;  

– основні поняття, теоретичні основи функціонування механізму 

страхування, ціноутворення в страхуванні;  

– структуру страхового ринку і функції його учасників;  

– процедуру укладення договору страхування і документальне 

оформлення страхових операцій; 

– основи фінансів страховика; 

 уміти: 

– розрізняти страхові та нестрахові ризики, а також види страхування, 

що покривають конкретні ризики;  
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– оцінювати відповідність страхового договору вимогам законо- 

давства;  

– заповнювати заяву про страхування;  

– давати експертну оцінку правилам страхування;  

– обґрунтовувати на конкретних прикладах наявність або відсутність 

страхового інтересу. 

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи страхування 

та практичні аспекти його функціонування в Україні. Отже, автори 

посібника забезпечують не лише вивчення теорії, але й практичне 

оволодіння методами отримання, обробки та аналізу інформації про 

ризики, засвоєння принципів і форм організації страхового захисту, 

методів оцінки ефективності різних форм страхування, методів аналізу та 

інтерпретації вмісту договору і правил страхування, загальних принципів 

аналізу інформації про фінансовий стан страхової компанії, ефективність її 

операційної та інвестиційної діяльності, розрахунок страхових тарифів. 

Навчальний матеріал у посібнику подано у вигляді схем, таблиць, 

рисунків у логічній послідовності. Викладення основних положень 

супроводжується посиланнями на чинні нормативно-правові документи з 

питань страхування та коментарями авторів, прикладами з практики 

діяльності страхових компаній в Україні.  

Навчальний посібник сприятиме формуванню у студентів 

аналітичного мислення, розвитку здібностей до самостійного прийняття 

оптимальних рішень у сфері страхування, а також їх реалізації. Наведені 

наприкінці кожного розділу посібника дискусійні питання спрямовані на 

самоконтроль і перевірку набутих студентами у процесі навчання знань і 

рівня сформованих компетенцій.  

Посібник містить багато різноманітної інформації зі сфери 

страхування, тому може використовуватися не лише студентами у 

навчальному процесі, але й бути цікавим широкому колу читачів: 

аспірантам, викладачам та фахівцям, які працюють у страховому бізнесі.  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ 
 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА СТРАХУВАННЯ  

ТА ЙОГО РОЛЬ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 

1.1. Необхідність страхового захисту як важливого засобу економічної 
безпеки суб’єктів господарювання та життєдіяльності людей на випадок 
шкоди, зумовленої ризиковими обставинами. 

1.2. Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту. 
1.3. Виникнення та етапи розвитку страхування.  
1.4. Місце страхування в системі економічних категорій. Поняття і 

функції страхування. 
1.5. Принципи страхування.  
1.6. Роль страхування. 

 

1.1. Необхідність страхового захисту як важливого засобу 
економічної безпеки суб’єктів господарювання та життєдіяльності 
людей на випадок шкоди, зумовленої ризиковими обставинами 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

Страховий захист – економічні, перерозподільчі відносини, які складаються в 
процесі запобігання, подолання і відшкодування збитків, заподіяних 
конкретним об’єктам: матеріальним цінностям юридичних і фізичних осіб, 
життю і здоров’ю громадян тощо 
 

 

У своєму житті людина оточена цілою низкою небезпек, які можуть нанести 

збиток їй особисто або господарській діяльності, і вони надто різноманітні 

Відносини, які складаються у суспільстві щодо запобігання, подолання або 
зменшення негативного впливу ризиків і відшкодування збитків, становлять 
зміст категорії «страховий захист» 
 

Аспекти необхідності страхового захисту 

 Природний – засіб збереження матеріального благополуччя за настання 

випадкових, непередбачуваних, а також передбачуваних, але небажаних і таких, 

яких не можна уникнути, випадків. 

 Соціальний – форма (спосіб) участі держави, роботодавців та громадян у 

справі захисту особистих інтересів громадян і створення у такий спосіб умов 

для забезпечення соціальної та політичної стабільності. 

 Економічний – ґрунтується на акумуляції фінансових засобів з метою 

відшкодування збитків, спричинених настанням шкідливих для здоров’я та (або) 

матеріального благополуччя подій, як фізичним, так і юридичним особам. 

 Юридичний – різновид цивільно-правових відносин щодо захисту 

майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій 

(страхових випадків), визначених договором страхування або чинним 

законодавством за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати 

громадянами та юридичними особами страхових платежів 
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1.2. Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту 
 

 

 

 
 

 

Страховий 

фонд 

 

спеціальний фонд, створений для того, щоб 

убезпечити ризики певного кола осіб у певній 

галузі 

Страховий 

фонд 

суспільства 

створюється у формі резерву матеріальних і 

грошових засобів для покриття збитків, 

спричинених несприятливими чи ризиковими 

подіями. Він є невід’ємною частиною, 

складовим елементом будь-якого суспільства 

Чинники, які впливають на розмір і структуру фонду  

 теоретико-методологічні концепції формування фонду; 

 стан розвитку економіки; 

 співвідношення між формами власності; 

 методи залучення коштів для реалізації соціальних програм; 

 традиції населення, міжнародні відносини тощо 

Категорію 

страхового 

захисту 
поділяють на 

дві самостійні 

категорії 

Категорію страхового захисту 

майнових благ, де об’єктом 

страхування є всі матеріальні блага, що 

мають вартість 

Категорію страхового захисту 

населення (фізичних осіб), де об’єктом 

страхування стає життя і здоров’я, 

тобто те, що не має вартості 
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1.3. Виникнення та етапи розвитку страхування 

 

 
 

 

Етапи розвитку страхування 

Античне 

страхування 
(2 тис. до н. е.) 

Давня Греція, Єгипет, 

Давній Рим, Індія 

Середньовіччя 
(гільдійсько-цехове 

страхування) 

(Х–XIV ст.) 

Страхування  

в епоху ринкових 

відносин 

(XIV ст. – до 

нашого часу) 

Методи формування страхових фондів 

Централізований метод. Його суть полягає в тому, що частина 
ресурсів, наявних у держави, резервується на той випадок, якщо 
відбудуться які-небудь надзвичайні події, що вимагають 
використання державних резервів. Централізовані страхові фонди 
можуть бути створені як у натуральній, так і в грошовій формі 

Децентралізований метод або самострахування. Суть його полягає 
в тому, що кожний окремо взятий суб’єкт господарювання  частину 
своїх доходів використовує не на поточне споживання, а зберігає 
(резервує), щоб використовувати накопичені кошти, коли в цьому 
виникне гостра потреба через настання яких-небудь непередбачених 
обставин. Децентралізовані страхові фонди можуть бути створені як у 
грошовій, так і в натуральній формі 

Формування страхових фондів методом страхування. Цей метод 
передбачає, що страховий фонд створюється за рахунок внесків 
численних його учасників, а зібрані кошти зосереджуються в 
юридичній особі, що здійснює страхові операції, яка виділяє їх у 
заздалегідь обумовлених випадках особам, які беруть участь у 
страхуванні. Фонд здійснений методом страхування створюється 
виключно у грошовій формі 

Історичний розвиток суспільства засвідчує те, що все людське 

буття пов’язане з непередбачуваними обставинами, які призводять 

до знищення майна, завдання шкоди здоров’ю або загибелі людей. 

Згадані обставини можуть бути спричинені стихійними лихами, 

неврожаями, війнами, соціальними потрясіннями. Впливаючи на 

природу, люди одночасно відчувають її негативний вплив на себе  
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Середньовіччя 

Середньовічне страхування набуло широкого розповсюдження в 

Англії (Х–XI ст.), Німеччині ( XI–XII ст.), Данії (XII ст.) в купецьких 

гільдіях та ремісничих цехах. Середньовічне страхування порівняно з 

античним відрізнялось, широким страховим забезпеченням. Перелік 

страхових випадків, які сформувалися внаслідок конкретизації 

страхової взаємодопомоги, охоплював майже всі їх види, які властиві 

сучасному майновому та особовому страхуванню. 

Водночас середньовічне, або гільдійське-цехове, страхування (X–

XIV ст.) спершу було досить схожим на страхування у професійних 

колегіях та спілках. Воно ґрунтувалось на наданні взаємодопомоги без 

попереднього переліку страхових подій та розмірів виплати за ними. 

Також зауважимо, що в цей період формується поділ страхування 

на майнове та особисте. Майнове страхування мало відшкодовувати 

збитки, що виникали внаслідок стихійного лиха, пограбування, а також 

банкрутства (розорення) члена гільдії незалежно від причини. 

Особисте страхування передбачало грошові виплати в разі смерті, 

хвороби, каліцтва тощо 

Стародавні часи 

В законах вавілонського царя Хаммурапі 1792–1750 р. до н. е. 

(теперішній Ірак) передбачалось укладання угоди між учасниками 

торгового каравану про спільну відповідальність за збитки, яких 

зазнавав будь-хто з його членів внаслідок розбійного нападу, 

пограбування тощо. 

На території Стародавньої Греції практикувалися угоди купців-

пipaтів щодо розподілу доходів від торговельно-розбійницьких 

операцій. У Стародавньому Римі, передбачаючи взаємодопомогу 

членам римських професійних колегій, спілок на випадок 

захворювання, каліцтва, смерті (для виконання культових обрядів, 

встановлення пам’ятників, допомоги сім’ям, що втратили годувальника 

тощо). 

Отже, античне страхування проявлялося у таких формах: 

– взаємного страхування; 

– страхування на основі регулярних внесків; 

– появи застережень про невиплату страхових сум членам колегій, 

спілок за будь-яких причин (несвоєчасна сплата страхових внесків, 

самогубства тощо) 
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Основні дати у розвитку страхування в світі 
 

 

XIX–XX століття 

У третє тисячоліття страхування ввійшло як одна з найбільш 
розвинених i ефективних сфер діяльності. Про це свідчить, зокрема, і те, 
що суми надходжень страхових премій у світі щороку зростають 
вищими темпами, ніж валовий внутрішній продукт. 

У Pocії, куди класичне страхування прийшло із Західної Європи, 
існували майже всі відомі на тi часи види страхування: морське 
страхування, страхування від вогню, страхування будівель, засобів 
транспорту, вантажів тощо. Щодо України, то архівні матеріали дають 
підстави вважати, що перше страхове товариство на території сучасної 
України було засноване на початку 1812 р. у Феодосії. 

Початок 90-х років в Україні ознаменувався значними політичними 
та економічними змінами. Позитивних змін зазнає і страхування – було 
скасовано державну монополію у цій сфері. Виникли нові страхові 
компанії, почав формуватися страховий ринок, який поступово стає 
невід’ємною складовою нового господарського механізму 

 У 1310 р. у м. Брюге засновано «Страхову палату», яка проводила 
операції у справі захисту майнових інтересів. 

 У 1667 р. у м. Осло засновано Норвезьку «Бранд-касу»; у 1681 р. 
організовано «Вогняний офіс» для страхування будинків й інших споруд; у 
1696 р. створено англійське страхове товариство «Співдружність», яке 
проіснувало до 1905 р., яку придбала відома нині лондонська страхова 
компанія «Комершіал Юніон». 

 У 1706 р. було засновано перше товариство страхування життя. 
 У XVII ст. виникло перше страхове товариство в галузі морського 

страхування у Франції (1686 р., Париж). Потім страхові товариства з’явилися і 
в інших країнах: в Італії (Генуя – 1741 р.), в Данії (1746 р.), у Швеції (1750 р.) 
та ін. 

 На початку XVIII ст. в Англії виникло комерційне страхування життя, 
яке використовувало найновіші тоді досягнення статистики та математики 
(наприклад, таблиці смертності: англійського астронома Галлея – 1663 р., 
французького математика Депарс’є – 1746 р.)  

 Водночас широко використовують сільськогосподарське страхування: 
страхування посівів від градобиття (кінець XVIII ст.) та страхування худоби 
(перша половина XIX ст.). У Німеччині та Франції виникли перші страхові 
товариства, які спеціалізувалися на страхуванні сільськогосподарських 
ризиків. 

 Страхування від нещасних випадків виникло в середині XIX ст. (1849–
1850 рр.) в Англії після будівництва залізниці. З 50-х років воно з’явилося і в 
Німеччині, а потім в інших країнах світу 
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Розвиток страхування в Україні 

 

 Поширення машинної техніки суттєво вплинуло на розвиток 
страхування від нещасних випадків (виникло у Франції 1825 р.) та 
страхування цивільної відповідальності (Німеччина, 70-ті рр. XIX ст.). 

 У XIX ст. у страховій справі з’явилися картелі та концерни. Один із 
таких концернів було утворено в Берліні у 1874 р. Він діяв як міжнародний, 
до його складу на момент заснування входило 16 страхових товариств. У 
1924 р. концерн об’єднував уже 230 страхових товариств із 26 країн. 

 Першим центром цивілізованого страхування вважають Північну 
Італію, яка займала, починаючи з XIII ст., чільні місця в морській торгівлі, 
банківській справі та вексельних операціях. Італія вплинула на розвиток 
страхування в Іспанії, Франції, Німеччині, Англії й Нідерландах. З другої 
половини XVI ст. центр страхування перемістився з середземноморського 
басейну на північно-західне узбережжя, з Італії до Нідерландів. 

 У XVIII ст. страховий центр перемістився з Нідерландів до Англії. 
 До XVI ст. комерційне страхування в Англії (виключно морське) 

було в руках іноземців: італійців (вихідців з Ломбардії) і німців. Німецька 
Ганза в Лондоні контролювала англійську зовнішню торгівлю, 
ломбардійські банкіри – англійський кредит. У XVI ст. королева 
Єлизавета спочатку позбавила генезійців торгових привілеїв (1578 р.), а 
потім вигнала їх з Англії (1597 р.). Так само було змінено статус 
ломбардійців та проведено «самовизначення» Англії. 

 З кінця XVII ст. Англія стала піонером у розвитку нових видів 
комерційного страхування: страхування від вогню, страхування життя. 
Англійські страхові новинки швидко набули популярності та поширилися 
в Європі. 

 У XIX ст. конкурентом Англії у сфері страхування стала Німеччина. 
У першій половині XX ст. поряд з Англією та Німеччиною виник новий 
світовий центр розвитку страхової справи – США. 

 У кінці XX – на початку XXI ст. утворилося три найрозвинутіші 
страхові регіони: Європа, Північна Америка та Азія. 

До отримання Україною статусу незалежної держави страхування 

проводили згідно з економічними, соціальними та правовими умовами, 

що існували у відповідний період у Київській Русі, царській Росії, а 

згодом – у колишньому СРСР 
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1.4. Місце страхування в системі економічних категорій. Поняття 

і функції страхування 

 

 

 наявність відносин грошового перерозподілу; 

 наявність страхового ризику; 

 формування страхового співтовариства серед страхувальників; 

 зворотність страхових платежів; 

 замкнута розкладка збитку у просторі та часі; 

 поєднання індивідуальних і колективних страхових інтересів; 

 самоокупність страхової діяльності 

Ознаки, які притаманні страхуванню 

Страхування як економічна категорія – сукупність перерозподільних 

відносин, які виникають між двома суб’єктами – страховиком і 

страхувальником – з приводу формування грошових фондів за рахунок 

сплати останнім страхових внесків з метою захисту майнових інтересів 

у разі настання страхових випадків та поповнення цих фондів у процесі 

ефективного розміщення тимчасово вільних коштів на фінансовому 

ринку 

Страхування – вид цивільно-правових відносин щодо захисту 

майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних 

подій (страхових випадків), визначених договором страхування або 

чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються 

шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових 

платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від 

розміщення цих фондів.  

Стаття 1 Закону України «Про страхування» 

Страхування  

як економічна 

категорія  

є системою 

економічних 

(перерозподільних) 

відносин,  

що охоплює: 

формування спеціального 

грошового фонду за рахунок 

внесків фізичних та юридичних осіб 

використання цього фонду для 

відшкодування збитків унаслідок 

несприятливих подій (ризиків) 
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Функції страхування 

Взяття страховиком за певну плату на певний строк матеріальної 

відповідальності перед страхувальником за наслідки від реалізації ризику, 

передбаченого договором чи чинним законодавством 

Формування страхового фонду (резерву) для відшкодування втрат від реалізації 

страхових випадків, прийнятих страховиком від страхувальника 

Грошове відшкодування збитків, яких зазнали страхувальники від настання 

страхових подій. Через цю функцію найповніше реалізується потреба в страховому 

захисті. Обсяг страхового відшкодування та порядок отримання коштів 

визначаються умовами договору, укладеного страхувальником і страховиком 

Заощаджувальна функція поширюється не на всі види страхування. Вона властива 

видам особистого (особового) страхування, пов’язаним зі страхуванням життя, 

пенсій, дожиттям до весілля, повноліття та ін. Ця функція передбачає 

нагромадження шляхом сплати страховику страхових внесків (премій) упродовж 

тривалого часу обсягом страхової суми, визначеної договором. Після збігу терміну 

договору страхувальник отримує збережені кошти від страховика 

Превентивна (запобіжна, попереджувальна) функція полягає у створенні умов, 

що забезпечують зниження рівня ризику та збитків, зумовлених цими ризиками. Ця 

функція зумовлена специфікою економічних відносин, що виникають між 

страхувальником і страховиком 

 
Фінансові преференції щодо превентивної функції в страхуванні – це надання 

пільг під час сплати страхових премій тим страхувальникам, які здійснили витрати 

на запобіжні заходи щодо обмеження умов настання та поширення страхових 

ризиків (подій). 

Крім фінансових, використовуються правові преференції, зміст яких полягає в тому, 

що страхове законодавство визначає умови, за яких страховик звільняється від 

зобов’язань щодо відшкодування збитків страхувальнику чи застрахованій особі 

Репресивна функція страхування полягає в спрямуванні зусиль на усунення 

страхового випадку та обмеження величини збитків, зумовлених страховим 

випадком. Так, затрати на боротьбу з пожежею, паводком, епідемією тощо, 

здійснені страхувальником, відшкодовуються страховиком 

Інвестиційна функція не належить до основних, але значущість її від цього не 
зменшується. Ця функція виникає тому, що обсяг зібраних страховиком страхових 
премій перевищує обсяг здійснених ним страхових виплат та компенсацій. 
Діяльність страховика, пов’язана із розміщенням та управлінням страховими 
резервами, є за своїм змістом інвестиційною діяльністю страховика. Способи 
найкращого з позиції інтересів страховика розміщення цих грошових засобів – це 
інвестиційна стратегія страховика 



Розділ 1. Економічна природа страхування та його роль у ринковій економіці 
 

 

18 

1.5. Принципи страхування 

 

 
 

 
 

 

 

Загальні 
 вільний вибір страховика  

і виду страхування; 

 страховий ризик; 

 страховий інтерес; 

 максимальна сумлінність 

(найвищий рівень довіри сторін); 

 реальність страхового захисту; 

 виплата відшкодування  

у розмірі реального збитку 

Конкретні 
 принцип платності; 

 принцип неперервності; 

 принцип зворотності; 

 принцип диверсифікації; 

 принцип франшизи; 

 принцип суброгації; 

 принцип контрибуції; 

 принцип співстрахування  

та перестрахування 

Принципи страхування 

Страховий ризик – це ймовірна подія або сукупність подій, у разі 

яких здійснюється страхування. 

У міжнародній практиці ризиком вважають також конкретний об’єкт 

страхування або вид відповідальності 

 

Вільний вибір страховика і виду страхування – цей принцип 

повною мірою стосується лише добровільних видів страхування. 

Страхувальникові надається можливість обирати будь-якого страховика, 

що має ліцензію на даний вид страхування 
 

Страховий інтерес – пов’язаний із зацікавленістю юридичних та 

фізичних осіб у збереженні: 
 об’єктів, у які вкладено гроші; 

 життя і здоров’я після настання різних несприятливих подій та 

нещасних випадків. 

Страховий інтерес має: 

 піддаватися фінансовій оцінці; 

 виникати на законних підставах 
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Максимальна сумлінність (найвищий рівень довіри сторін) – 
надійне страхування можливе лише за умов високої довіри між 

сторонами. Страхувальник має повідомити про будь-який суттєвий 

факт, усі відомості, що дали б змогу зробити висновки про рівень 

ризику, відомості про минулі збитки, наявність інших полісів 

 

Принцип диверсифікації – обмеження поширення активності 

страхових компаній за рамки основного бізнесу 

Принцип франшизи – це визначена договором страхування частина 

збитків, яка в разі страхового випадку не підлягає відшкодуванню 

страховиком 

Відшкодування в межах реально завданих збитків – відшкодування, 

що виплачується, має повернути страхувальника, який зазнав втрати, у 

такий же фінансовий стан, в якому він перебував перед настанням 

збитку, а не приносити прибуток 

Принцип платності – обов’язкове внесення страхових платежів, що 

мобілізуються у страховому фонді 

Умовна франшиза передбачає, що 

якщо збиток за страховим 

випадком не перевищив розміру 

обумовленої франшизи, то страхо-

вик не виплачує відшкодування, 

якщо навпаки – збиток 

виплачується повністю 

Безумовна франшиза – це 

частина збитку, що не підлягає 

відшкодуванню страховиком і 

вираховується із загальної суми 

відшкодування під час 

розрахунку із загальної суми 

відшкодування 

Принцип контрибуції – це право страховика звернутися до інших 

страховиків, які за проданими полісами несуть відповідальність перед 

одним і тим самим конкретним страхувальником, з пропозицією 

розділити витрати з відшкодування збитків 

Принцип суброгації – це перехід до страховика, що сплатив страхове 

відшкодування, права вимоги, яке страхувальник має до спричинювачів 

шкоди 
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Страхування за системою пропорційної відповідальності 

Передбачає виплату страхового відшкодування, яке розраховується 

за формулою: 

Q = T * S/W, 

де Q – страхове відшкодування; 

S – страхова сума за угодою (договором); 

W – вартісна оцінка об’єкта страхування; 

Т – фактична сума збитків 

Страхування за системою «дробової частини» 

ризику 

 Передбачає встановлення двох страхових сум, одна з яких називається 

показаною вартістю. За показаною вартістю страхувальникові 

зазвичай відшкодуються збитки від ризику у вигляді дробу або 

відсотка. Відповідальність страховика за цією системою обмежується 

розмірами дробу. Отже, страхова сума буде меншою показаної вартості 

та її дробової частини. Страхове відшкодування дорівнюватиме 

збиткам у межах страхової суми 

Страхування за системою першого ризику 

 
Передбачає виплату страхового відшкодування у розмірі збитків, але в 

межах страхової суми. 

«Перший ризик» у страховій справі розуміємо як ризик, вартісна 

оцінка якого не перевищує страхової суми. При страхуванні за цією 

системою всі збитки у межах страхової суми (перший ризик) 

відшкодовуються повністю, а збитки, що перевищують страхову суму 

(другий ризик), страховиком не відшкодовуються зовсім 

Системи страхування 
 

Пропорційна система передбачає участь страхувальника у відшкодуванні 

збитків. Міра повноти відповідальності страховика в покритті збитків 

застрахованого тим вища, чим менша різниця між вартісною оцінкою 

об’єкта страхування та страховою сумою 

Якщо показана вартість дорівнює дійсній вартості, то система 

страхування за дробовою частиною тотожна системі страхування за 

першим ризиком. Якщо показана вартість менша від дійсної вартості, 

страхове відшкодування розраховується за системою пропорційної 

відповідальності 
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1.6. Роль страхування 
 

 

 створюються значні резерви грошових ресурсів, які стають джерелом 

зростання інвестицій в економіку; 
 виникає можливість оптимізувати ресурси, спрямовані на організацію 

економічної безпеки; 
 надає впевненості в розвитку бізнесу; 
 безпечне раціональне формування й використання коштів, 

призначених для здійснення соціальних програм 

Головні напрями позитивного впливу страхування  
в ринковій економіці 

Страхування за системою «нове за старе» 

 
Передбачає не здійснення на користь страхувальника або потерпілої 
особи відповідної суми страхової виплати, а заміну ушкодженого 
майна на нове майно з функціональними характеристиками, які 
еквівалентні характеристикам старого майна на дату укладення 
договору страхування 

. 

 

Страхування за відновною вартістю   

 
Передбачає, що відшкодування страховиком збитків за застрахований 

за цією системою об’єкт дорівнює ціні нового майна відповідного 

виду. Знос майна не враховується. Ця система забезпечує повний 

страховий захист інтересів страхувальника 

 

1. Без наявності інтересу у страхувальника переговори не почнуться. 
2. Без повідомлення клієнтом усієї інформації про об’єкт страхування 
не можна одержати конкурентоздатні умови. 
3. Не довівши причину збитку, не можна одержати відшкодування. 
4. Виплативши відшкодування, страховик одержує усі права клієнта і 
має право відшкодувати збиток з винних осіб 

Із метою підвищення відповідальності страхувальника за дбайливе 
ставлення до об’єктів страхування в страховій справі практикують 
розподіл відповідальності між страховиком та страхувальником у 
покритті збитків. 
Фактично принципи страхування відповідають основним етапам 
спілкування клієнта і страховика 
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Питання для самоконтролю 
1. Яка роль страхування в період ринкової економіки? 
2. У чому полягають особливості страхування як ланки фінансової 

системи? 
3. У чому об’єктивна необхідність страхування? 
4. Доведіть, що в сукупності функції страхування конкретизують 

зміст категорії страхування в сучасних умовах її застосування. 
5. Які Ви знаєте сфери застосування страхування? 
6. Доведіть, чому страхування належить до економічної категорії? Які 

ознаки страхування? 

Завдяки персоніфікації учасників видів особистого страхування життя 
забезпечується значно справедливіший механізм соціального захисту, 
про який дбають як окремі фізичні, так і юридичні особи, що значно 
послаблює тиск на державний бюджет і водночас розширює обсяги 
соціальних гарантій 

Страхування є важливим джерелом інвестиційних ресурсів, серед яких 
найважливішими є резерви, що формуються під час здійснення 
довгострокового страхування життя 

Уніфікація механізмів формування страхових фондів та способів і форм 

захисту інтересів застрахованих в умовах глобалізованої економіки 

формує нову страхову культуру, впливаючи на економічну поведінку 

суб’єктів незалежно від їхньої національної чи державної належності 

Страхування є засобом забезпечення індивідуальної участі економічних 

суб’єктів у створенні умов безпеки та стабільності як окремих 

(індивідуальних) учасників страхування, так і всієї спільноти 

Страхування є надійною запорукою економічної безпеки 

Страхування є надійним засобом забезпечення безперебійного 
відтворення національного виробництва. Наприклад, страхування 
депозитів юридичних та фізичних осіб є дієвим засобом забезпечення 
стабільності грошової системи, яка має надзвичайно важливе значення для 
стабільності національної економіки в цілому. Крім того, страхування 
підприємницьких ризиків, пов’язаних з інвестуванням, кредитуванням, 
поставками, перевезеннями, довірчим управлінням за іпотечного 
кредитування та житлового будівництва тощо, дає досить вагомі гарантії 
щодо того, що збитки, спричинені настанням страхової події, обумовленої 
договором чи законом, будуть відшкодовані, що теж сприяє значному 
зменшенню перебоїв у процесі суспільного виробництва 
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РОЗДІЛ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ 

 

2.1. Поняття класифікації, її наукове та практичне значення. 

2.2. Ознаки класифікації: історичні, економічні, юридичні. 

2.3. Класифікація за рівнем свободи волевиявлення страхувальника. 

2.4. Класифікація за спеціалізацією страховика. 

2.5. Класифікація за об’єктами страхування. Галузі страхування. Види 

страхування. 

2.6. Класифікація за родом небезпеки. Класифікація за статусом 

страхувальника. 

 

2.1. Поняття класифікації, її наукове та практичне значення 

 

 
 

 

Класифікація страхування 

 
 

 

 

Наукова система розподілу 

страхування на різні галузі, 

підгалузі, види, що має суттєве 

значення для: 

здійснення страхової 

діяльності страховиками 
 

 

теорії страхування 

Класифікація – це система поділу певних явищ, процесів, предметів 

(в емпіричному знанні), понять (у логіці) на класи, групи, види, форми 

тощо за спеціальними ознаками, властивостями, рисами 

Наукове значення класифікації в страхуванні полягає в тому, 

що вона дає змогу визначити місце тієї чи іншої підсистеми в 

системі, окремого елемента – в підсистемі та виявити зв’язки 

між самими елементами та між елементами і системою в цілому.  

Класифікація має практичне значення під час організації 

страхового бізнесу. Класифікація враховується під час визначення 

особливостей формування, використання та розміщення  

страхових фондів, під час оподаткування страхової діяльності, 

ліцензування, розмежування страхових послуг, що надаються 

страховими компаніями 
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2.2. Ознаки класифікації: історичні, економічні, юридичні 
 

 

 
 

Класифікація страхування за історичною ознакою 

страхування класифікують: 

Давнє або традиційне 
 страхування майна, в тому числі морське страхування (судно і вантаж) 

(1347 р. – перший морський поліс судновласнику, 1468 р. – Венеціанський 
кодекс морського страхування), страхування майна від вогневих ризиків; 

 деякі різновиди страхування життя (1774 р. – закон про страхування 
життя в Англії залишається дотепер) 

Нове 
 страхування фінансово-кредитних ризиків; 
 страхування відповідальності; 
 медичне страхування 

Новітнє 
 страхування будівельних і технічних ризиків;  
 авіаційне і космічне страхування;  
 комплексне страхування банків; 
 технічний і медичний асистанс 

Класифікація страхування за юридичною ознакою 

За вимогами  

міжнародних угод 

Відповідно до потреб 

внутрішнього законодавства 

країни 

7 класів довгострокового 

страхування 

18 класів загального страхування 

44 види обов’язкового 

страхування 

22 види добровільного 

страхування 

визначають умови та форми проведення страхування на основі внутрішньої 

законодавчої бази та міжнародних угод, підписаних державою 

Юридичні 

дають змогу відстежувати протягом тривалого історичного періоду еволюцію 

страхування взагалі та його окремих видів, форм і страхових організацій 

Історичні 

характеризують економічні умови здійснення страхування в певній країні 

та міру розвитку страхової справи 

Економічні 



Розділ 2. Класифікація страхування 
 

 

25 

2.3. Класифікація за рівнем свободи волевиявлення страхувальника  
 

 
 

 
 
 

За правом вибору страхувальником страховика 
 у будь-якого страховика, що має ліцензію на здійснення таких операцій; 
 у визначеній нормативним актом страховій організації 

Класифікайні ознаки обов’язкового страхування 

За правовою формою здійснення 
 виникає автоматично відповідно до вимог нормативного акта; 
 на підставі угоди, укладення якої обов’язкове для обох сторін 

За мірою повноти 
 у повній вартості об’єкта страхування; 
 у частковій вартості об’єкта страхування 

Класифікація за рівнем свободи волевиявлення страхувальника 

Добровільне Обов’язкове 

Характеристика 

Страхування здійснюється на основі 

договору між страхувальником і 

страховиком. Порядок проведення та 

загальні умови визначаються 

правилами, які встановлюються 

страховиком самостійно. Конкретні 

умови визначаються під час укладання 

договору  страхування 

Страхування встановлюється 

нормативно-правовим 

документом, згідно з яким 

страховик зобов’язується 

страхувати відповідні об’єкти,  

а страхувальник – вносити 

належні страхові платежі 

Приклади 

 страхування життя; страхування 

здоров’я у разі хвороби; 

 страхування наземного 

транспорту; 

 страхування судових витрат; 

 страхування фінансових 

ризиків; 

 страхування інвестицій 

 особове страхування  

від нещасних випадків  

на транспорті; 

 страхування спортсменів вищих 

категорій; 

 страхування засобів водного 

транспорту; 

 страхування цивільної відповідальності 

власників транспортних засобів 
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2.4. Класифікація за спеціалізацією страховика 

 

 
 

 

Спеціалізації 

страховика 
 

Страхова компанія, що здійснює інше, 

ніж страхування життя  

(ризикове страхування) 
 

Страхова компанія, що здійснює 

страхування життя 
 

Інші ознаки класифікації страхування 

 індивідуальне 

 колективне 

 орієнтоване на соціальні та 

майнові запити родини й окремо 

взятої людини; 

 те, що відповідає запитам 

підприємницьких структур 

 

За формою організації 
 

За орієнтацією страхових інтересів 

Обсяг страхової відповідальності 
характеризується переліком певних ризиків, після настання яких 

здійснюється виплата, а в майновому страхуванні визначається 

розмір збитку, що буде відшкодовуватись 

 обмежена 

 розширена 

Критерії класифікації страхування 

Сфера діяльності страховки 

ґрунтується на світовому досвіді поділу страхування залежно            

від спеціалізації страховиків 

 страхування життя 

 загальне 
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2.5. Класифікація за предметом договору страхування. Галузі 

страхування. Види страхування 

 
 

Види об’єктів страхування 

Однорідні Неоднорідні 
здійснюється за 

відповідними тарифними 

ставками, в основу 

розрахунку яких 

покладено статистичне 

спостереження масових 

явищ – за ймовірністю  

і частотою їх настання, 

рівня небезпеки 

пов’язані з організацією страхового захисту 

майнових інтересів, які мають докорінні 

відмінності. 

Серед них виділяють: 
 змішане страхування – застосовується, як 
правило, під час страхування життя: на 
дожиття, у разі смерті, втрати здоров’я; 
 комбіноване страхування – передбачає 
поєднання в одній події страхування кількох 
об’єктів 

 

Особисте страхування, 
пов’язане з життям, 

здоров’ям, 

працездатністю 

і додатковою пенсією 

страхувальника 

або застрахованої особи 

 

Майнове страхування, 
пов’язане з володінням, 

користування 

і розпорядженням 

майном страхувальника 

Галузі 

страхування 

відповідно до 

предмета договору 

страхування 

Класифікація страхування за сферами діяльності  

або спеціалізацією страховика 

Страхування життя Загальне (ризикове) страхування 
 

Страхування 

відповідальності, 
пов’язане 

з відшкодуванням 

страхувальником 

заподіяної шкоди особі 

або її майну, а також 

шкоди, заподіяної 

юридичній особі 
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Майнове страхування Страхування 

відповідальності 
Особисте страхування 

 

Страхування 

від нещасних 

випадків 

 

Медичне 

страхування 

 

Страхування 

життя 

– страхування майна 
юридичних  
та фізичних осіб; 
– страхування 
залізничного 
транспорту; 
– страхування 
наземного транспорту 
(крім залізничного 
транспорту; 
– страхування 
повітряного 
транспорту; 
– страхування водного 
транспорту (морського, 
внутрішнього  
та інших видів водного 
транспорту); 
– страхування багажу 
та вантажів; 
– страхування  
від вогневих ризиків та 
ризиків стихійних 
явищ; 
– страхування кредитів; 
– страхування 
інвестицій; 
– страхування 
фінансових ризиків; 
– страхування судових 
витрат; 
– страхування виданих 
гарантій (порук) та 
прийнятих гарантій; 
– інші види 

– страхування 
цивільної 
відповідальності 
власників 
наземного 
транспорту (в тому 
числі 
відповідальність 
перевізника); 
– страхування 
відповідальності 
власників 
повітряного 
транспорту; 
– страхування 
відповідальності 
власників водного 
транспорту (в тому 
числі 
відповідальність 
перевізника); 
– інші види 

– індивідуальне 
страхування 
– колективне 
страхування; 
– страхування 
пасажирів; 
– страхування 
дітей 
– страхування 
туристів; 
– інші види 

– страхування 
здоров’я у разі 
хвороби; 
– безперервне 
страхування 
здоров’я; 
– страхування 
медичних 
витрат; 
– інші види 

– змішане 
страхування 
життя; 
– страхування 
дітей; 
– страхування 
пенсій; 
– весільне 
страхування 
– довічне 
страхування; 
– інші види 

Загальні види страхування – «ризикове» страхування 

Класифікація страхування за предметом договору 
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2.6. Класифікація за статусом страхувальника. Класифікація за 

родом небезпеки 

 

 
 

 

 
 

 
 

Нетрадиційні види страхування – види страхування, що значно 

розвинулись, але не забороняються законодавством 
 

 Страхування підприємницьких ризиків у кіновиробництві 

 Страхування професійної відповідальності аудиторів 

 Кептивне страхування 

 Страхування внесків фізичних осіб 

 Страхування передплатників у разі накладання 

адміністративного штрафу 

 Страхування інвестиційних ризиків 

 Інтернет-страхування 

 Пов’язані із життям та здоров’ям 

Класифікація страхування за видами ризиків 

 Підприємницькі 

 Завдані збитки третім особам 

 Транспортні 

 Фінансово-кредитні 

 Технічні 

Класифікація страхування за статусом страховика 

Комерційне Взаємне 
 

Державне 
 

Класифікація 

страхування за статусом 

страхувальника 

Обслуговування суб’єктів 
підприємницької діяльності 

Обслуговування інтересів 
громадян 
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Питання для самоконтролю 

 

1. Які Ви знаєте форми проведення страхування? 

2. Які існують види обов’язкового страхування? 

3. Як розуміємо обов’язкове страхування? 

4. На яких принципах базується обов’язкове страхування? 

5. Що характерне для добровільного страхування? 

6. За якими принципами реалізується добровільне страхування? 

7. В якому разі виникають права й обов’язки сторін у добровільному 

страхуванні? 

8. Чим зумовлена необхідність поділу підгалузей страхування на 

конкретні види? 

9. Зробіть порівняльний аналіз підгалузі особистого страхування з 

погляду строку дії договорів, сплати страхових внесків, виплати страхових 

сум. 

10. У чому полягає зміст спеціалізації страховиків? 
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РОЗДІЛ 3. СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА 
 

3.1. Поняття ризику. Основні характеристики ризику.  
3.2. Управління ризиком. 
3.3. Види ризиків. 
3.4. Визначення страхового ризику. 
3.5. Оцінка ризику й визначення доцільності його страхування. 

Критерії визначення ціни страхування. Структура та основи розрахунку 
страхових тарифів. 
 

3.1. Поняття ризику. Основні характеристики ризику 
 

 

 

 
 

Напрями 

теорії ризику  

Спеціальна економічна 

дисципліна, яка 

вивчає економічний 

зміст втрат і збитків, 

які виникають  

з певною ймовірністю, 

та методику  

їх уникнення 

Стохастика – 
 

спеціальна частина 

прикладної 

математики, завданням 

якої є обчислення 

імовірностей 
 

– конкретне явище або сукупність явищ (подія чи кілька подій), 

у разі яких проводиться страхування і які мають ознаки ймовірності 

та випадковості настання 

Ризик: 

– розподіл між страховиком і страхувальником негативних 

економічних наслідків у страховому випадку 

– рівень небезпеки виникнення тієї чи іншої події 

– пов’язаний із конкретним об’єктом, щодо якого визначаються 

чинники ризику 

– конкретне явище або сукупність явищ (подій), після настання 

яких здійснюються виплати із створеного страхового фонду 

– конкретний об’єкт страхування (наприклад, судно) 

Теорія ризику як наукова галузь становить теоретичну та 

методологічну базу досліджень ризику, обчислень імовірності 

настання втрат та збитків 
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Ризик 

 

пов’язаний  

із конкретним 

застрахованим 

об’єктом 

пов’язаний  

із імовірністю загибелі 

або пошкодження 

об’єкта, що прийнятий 

на страхування (0–1) 

Незнання 

Невідомість кінцевого результату 

Невизначеність, яку можна оцінити у кількісних параметрах 

Ризик 

Небезпеки 

Поняття ризику пов’язується з усвідомленням 

 

Випадковості 

-  
Загрози  

Збитку 
 

Ненадійності 

-  
Невизначеності 

-  
 Непевності 
 

Азарту 
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Імовірність 

Математична 

Статистична 

Експертна 

… обчислюється як відношення кількості 

ситуацій, за яких певна випадкова подія настала, 

до кількості ситуацій, за яких вона може настати, 

за умови, що всі розглянуті ситуації однаково 

можливі та взаємонезалежні 

… відносна частота появи випадкової події 

певного виду в сукупності всіх можливих 

випадкових подій. Обчислення такої ймовірності 

ґрунтується на законі великих чисел; 

застосовується переважно в економічній сфері 
 

… має здебільшого вимушений характер. 

Ґрунтується на об’єктивних фактах, знаннях  

і суб’єктивних відчуттях експертів щодо реальної 

ситуації. Доволі широко застосовується  

в економіці 

Найточніша кількісна оцінка невизначених величин 
 

Обчислення ймовірності 

появи невизначених 

величин 

частота настання події 

щодо місця та часу 

розмір збитку 

(важкість наслідків) 

визначає рівень настання 

страхових випадків за тим чи 

іншим видом страхування. 

Розраховується як відношення 

кількості страхових випадків до 

кількості договорів страхування 

або кількості застрахованих 

об’єктів за певним видом 

страхування 

визначається як матеріальний 

збиток, нанесений 

страхувальнику внаслідок 

страхового випадку. На основі 

величини збитку (з урахуванням 

системи страхового 

забезпечення) виконуються 

розрахунки страхового 

відшкодування 

Ризик Чутливість Небезпека 

Взаємодія з іншими ризиками 
 

Підпадання під ризик 
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Чистота ризику та розмір шкоди 
 

 
 

Поділ ризиків на класи за критерієм розміру 

 
 
 

 
 

 
 

Трагічні прояви природних 

катаклізмів: 

 землетруси; 

 циклони; 

 виверження вулканів; 

 повені; 

 інші стихійні явища 

Різні види людської 

діяльності: 

 винахідницька; 

 політична; 

 економічна 

Причини катастрофічних ризиків 

0 

Розмір збитку 

 Катастрофічні ризики 

 Великі ризики 

Середні ризики 

   Малі ризики 

    Звичайні ризики 

Частота настання збитків 

Залежно від імовірності 

настання більших  

чи менших матеріальних 

витрат, які можуть 

виникнути у кожному 

конкретному випадку 

Катастрофічні 

Великі 

Середні 
 

Малі 
 

Незначні 
 

Катастрофічні ризики – явища природи або людської діяльності, які 

можуть зумовити численні кумульовані окремі ризики та призвести до 

майнових і особистих збитків в особливо великих розмірах 
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Повітряні 

Транспортні 

Загальної 

відповідальності 

Кредиту і застави 

Майнові, що виявляються  

на великих підприємствах 

Види великих ризиків 
 

 

Особливості 

великих ризиків 

порівняно  

з катастрофічними 

виявляються  

більш  

закономірно 

порівняно з катастрофічними піддаються точнішому 

передбаченню й розрахунку 

 

 

порівняно  

з катастрофічними 

менш відчутні 

економічно 

Особливості 

катастрофічних 

ризиків 

неможливість 

передбачити  
й розрахувати 

негативні наслідки 
 

великомасштабність негативних 

наслідків 

існує загроза появи 

численних негативних 

наслідків однієї події 

Великі ризики – можливість появи події, яка завдає великих збитків, 

що значно перевищують середній рівень збитків від порівнянних, тобто 

однакових за походженням ризиків 
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3.2. Управління ризиком  

 

 
 

 

 

Ризик-менеджмент – сукупність послідовних заходів антиризикової 

діяльності, застосування яких має комплексний, системний характер 

Сутність управління 

ризиком 

створення фондів 

для гарантованого 

повного 

відшкодування 

збитку 

забезпечення відповідності ймовірності 

ризику та розміру страхових тарифів 

 

запобігання  

та мінімізація 

збитку 

Середні ризики 
найбільш поширені за 

величиною, їхні розміри мало 

відхиляються від середніх 

значень за останні 3–5 років 

 

Малі та незначні ризики 

є похідними від середніх – 

вони менші від них у кілька 

разів і переважно настають 

Конкретні показники співвідношень між середніми, малими  

і незначними збитками залежать від галузі чи об’єктів страхування  

і встановлюються страховими компаніями 

 

Масові – такі ризики,  

які немає підстави  

зараховувати до великих 

Великі – ті ризики, які 

генеруються в найбільш 

ризикогенних галузях 

господарської діяльності 
 

З метою уніфікованого підходу до страхового обслуговування 

великих і катастрофічних ризиків  

усі ризики умовно поділено на дві основні категорії  
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Зовнішні способи зниження 

рівня ризику 

Внутрішні способи 

оптимізації (зниження) 

ризику 

Р
о
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Аналіз та ідентифікація (розпізнання) ризику 

Якісна оцінка ризику 

Контроль ризику.  

Чи ризик суттєвий? 

Кількісна оцінка ризику 

Контроль ризику.  

Чи ризик суттєвий? 

Обрання методів (способів) 

оптимізації (зниження) ризику 

З
ап

о
б

іг
ан

н
я
 

р
и

зи
к
у
 

У
н

и
к
н

ен
н

я
 

р
и

зи
к
у
 Прийняття  

або збільшення 

ризику 

З метою своєчасного реагування на негативні наслідки ризикової 

ситуації розробляються так звані альтернативні плани 

Виявлення основних 

факторів 

внутрішнього  

і зовнішнього 

середовища даного 

бізнесу,  

які спричиняють 

ситуацію ризику 

Визначення 

масштабів 

їхнього впливу 

на даний 

бізнес 

Визначення 

імовірності 

такого 

впливу 

Складання 

альтернативного 

плану дій  

для запобігання  

чи мінімізації 

цього впливу 
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Критерії оцінювання ризикових альтернатив 

Ризик 

прийнятний 

цілком 

Ризик  не 

прийнятний 

взагалі 

Ризик 

прийнятний 

частково 

 

Форми (методи) 

антиризикової 

діяльності 

Превенція 

(запобігання) 

Репресія 

(подолання) 

Компенсація 

збитків 

Загальна схема процесу управління ризиком 

 

Визначення цілей 

ризикових вкладень 

капіталу і ризику 

Аналіз варіантів 

зіставлення прибутку 

і ризику за вкладенням 

Розробка програми дій 

зі зниження ризику 

Організація виконання 

заданої програми 

Контроль 

за виконанням 

заданої програми 

Отримання інформації 

про господарську ситуацію 

та її аналіз 

Визначення імовірності появи 

подій 

Виявлення рівня ризику 

Вибір стратегії управління  

ризиком 

Зважання на психологічне 

сприйняття 

Вибір прийомів зниження 

рівня ризиків 

Аналіз й оцінювання 

результатів обраного ризику 

і його вирішення 
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0 

Зона 

допустимого 

ризику 

Зона 

критичного 

ризику 

Зона  

катастрофічного 

ризику 

Величина 

можливих 

втрат 

Безризикова 

зона 

Виграш Втрати 

Розрахунковий 

прибуток 

Розрахункова 

виручка 

Майновий 

стан 

max 

Схема зон ризику 
 

Кінцевий результат 

Дорівнює очікуваному 

Вищий за очікуваний 

Нижчий за очікуваний 

позитивне 

відхилення 

шанс 

(прибуток) 

негативне 

відхилення 

ризик 

(збиток) 

Компоненти концепції управління ризиками  

Опрацювання механізму реагування на можливі негативні 

наслідки 

Оцінка рівня ризику, тобто визначення потенційних негативних 

наслідків прийнятих рішень, а також побічних ефектів, здатних 

негативно вплинути на кінцевий результат 

Розробка заходів для нейтралізації або компенсації можливих 

негативних наслідків тієї чи іншої діяльності  
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Методи управління ризиком у практиці ризик-менеджменту  

 
 

3.3. Види ризиків 
 

 

 

Невідома ситуація 

Критерій 

наслідків 

Критерій 

об’єкта 

Критерій 

причини 

Критерій 

обсягу 

Чистий 

Спекулятивний 

Природні 

Антропогенні 

Особисті 

Майнові 

Великі 

Масові 

Ризик 

Непевність 

 

 

Самострахування трапляється 

тоді, коли підприємець або група 

підприємців створюють 

натуральні або грошові резервні 

фонди для компенсації збитку 

внаслідок настання страхового 

випадку (с/г виробництво) 
 

 

Запобігання втратам і контроль – 

організаційно-технічні заходи, що 

починаються з метою мінімізації 

збитку під час прийому ризику на 

страхування, у процесі терміну дії 

договору страхування, під час 

урегулювання збитків. У цьому 

процесі бере участь як 

страхувальник, так і страховик 

 

Скасування – це ефективний засіб 

уникнути втрат. Головний недолік 

цього методу полягає в тому, що 

скасування ризику скасовує і 

частину мети життя людини,  

а для суб’єктів господарювання – 

отримання майбутнього доходу. 

Для страховика це означає відмову 

від певних видів страхування 

Скасування Запобігання втратам і контроль 

Самострахування 
 

Поглинання. Управління ризику 
полягає у визнанні збитку без 
розподілу його за допомогою 

страхування. Управлінське рішення 
про поглинання ризику може 

бути прийнятим з двох причин. 
По-перше, є випадки, коли не 
можуть бути використані інші 

методи управління ризиком. По-
друге, поглинання досягається 

самострахуванням 

Поглинання 
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Класифікація ризиків за галузевою ознакою 

 

Майнові – виявляються на 

майнових об’єктах і в майнових 

інтересах власників певних 

видів майна 

 

Особисті – притаманні людям; 

виявляються на особах людей  

Походження: 

 фізичне; 

 фізіологічне; 

 соціальне 

Класифікація ризиків за своїм походженням 

 

Природні (об’єктивні) – 

зумовлені проявом стихійних сил 

природи. Природне походження 

ризиків характеризується 

цілковитою незалежністю 

причин їх виникнення від 

суб’єкта (випадкова подія, 

стихійне явище) 

 

Антропогенні (суб’єктивні) – 
виникають як наслідок діяльності 

людей. Вони є похідною 

економічних, технологічних та 

організаційних змін, що являють 

собою необхідну умову розвитку 

суспільства 

Суб’єктивний 

Ситуація ризику 

Об’єктивний 

Умова здійснення 

(реалізації) ризику 

Настання 

страхового 

випадку 

Ризик – це 

сукупність ризикових 

обставин 
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Класифікація ризиків за обсягом відповідальності страховика 

 

Індивідуальні – характерні 

для окремих особливих 

предметів, як-от антикваріат, 

твори мистецтва 

 

Універсальні – входять  

до обсягу відповідальності 

страховика за більшістю 

договорів страхування 

Класифікація ризиків за критерієм наслідків випадкових подій 

Чисті ризики 

Страхове відшкодування 

стосується лише чистих ризиків, 

за яких наслідок випадкової 

події завжди альтернативний – 

збитки або їх відсутність 

Спекулятивні ризики 

виникають переважно під час 

азартних ігор, лотерей, які не 

потребують страхового захисту, 

адже передбачають як втрати, 

так і прибутки (виграш) 
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3.4. Визначення страхового ризику 

 

 
 

 

 

 
 

Страхувальник Страховик Відшкодування 

Потреба у страховому захисті 

Страховий інтерес 
 

    Страховик         Страхувальник 

Страховий фонд 

Страховий договір 

Реалізований ризик (страхові випадки) 

Ризик 

Страховий ризик: 
1) імовірний характер; 

2) випадковість; 

3) можливість вартісного 

оцінювання ризику та збитку 
 

Страхові ризики 

включаються  

у договір страхування 

Нестрахові ризики  
не включаються  

у договір страхування 
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Критерії визначення страхового ризику 

момент настання страхового випадку не можна визначити ні за часом, 

ні в просторі 

ризик, що включається в розмір відповідальності страхової компанії, 

має бути з імовірним характером високого рівня 
 
шкідливі наслідки реалізації ризику необхідно об’єктивно виміряти  

й оцінити 

випадковість прояву даного ризику доцільно співвідносити з масою 

однорідних об’єктів 
 
 

ризик має бути випадковим 

страхова подія не може мати розмірів катастрофічного лиха, тобто 

охоплювати масу об’єктів у рамках величезної страхової сукупності, 

спричиняючи масові збитки 
 
настання страхового випадку, яке виражається в реалізації ризику, не має 

залежати від волевиявлення страховика або інших зацікавлених осіб 

Обсяг страхової 

відповідальності 

за договором 

Страхова сума 

договору 

 

Становить 

Розраховується  
на 100 грошових одиниць 

страхової суми  
або у відсотках  

до її абсолютної величини 

У
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Сукупність 

страхових 

ризиків 

Тарифна 

ставка 

Ц
ін

а 
р

и
зи

к
у

  

у
 г

р
о

ш
о

в
о
м

у
 

 в
и

р
аж

ен
н

і 
 



Розділ 3. Страхові ризики та їх оцінка 
 

 

45 

 

 

Класифікація ризиків за причиною виникнення 

Природні 
ризики, пов’язані з проявом стихійних сил природи: землетрус, 

повінь, буря, пожежа 

 

Екологічні 
ризики, пов’язані із забрудненням навколишнього середовища 
 

Політичні 
ризики, пов’язані з політичною ситуацією в країні та діяльністю 

держави; 

політичний ризик із неминучістю властивий підприємницькій 

діяльності 
 

Виробничі 
ризики, пов’язані зі збитком від припинення виробництва 

внаслідок впливу різноманітних факторів 

Відповідальності 
ризики відповідальності, пов’язані із завданням шкоди третім 

особам, навколишньому середовищу і співробітникам підприємства 

Фінансові 

ризики, пов’язані з можливістю втрат фінансових ресурсів 

Транспортні 
ризики, пов’язані з перевезенням вантажів транспортом: 

автомобільним, залізничним, морським 

 

Комерційні 
ризики, пов’язані з небезпекою втрат у процесі фінансово- 

господарської діяльності; за структурною ознакою комерційні 

ризики поділяються на майнові, виробничі торгові, фінансові 
 

Майнові 
ризики, пов’язані з можливістю втрат майна через стихійні лиха, 

крадіжки, аварійні ситуації на виробництві, під час 

транспортування майна 
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3.5. Оцінка ризику та визначення доцільності його страхування. 
Критерії визначення ціни страхування. Структура та основи 
розрахунку страхових тарифів 

 

  

 

Методи оцінки ризику 

Метод 

індивідуальних 

оцінок 

 

Метод 

середніх 

величин 

Метод 

відсотків 

… застосовується лише тоді, коли ризик не можна 

зіставити із середнім типом ризику. Страхувальник 

може дати лише довільну оцінку, що виникає з його 

професійної підготовки й досвіду та суб’єктивного 

погляду 

… полягає в тому, що окремі ризикові групи 
розмежовуються на кілька підгруп, що створює 
аналітичну базу для визначення ризику за 
ризиковими ознаками. До них належать балансова 
вартість об’єкта страхування, підсумкові виробничі 
потужності, характер технологічного циклу тощо 
 

Величина ризику залежить від: 

причини  

настання 

місця об’єкта 

страхування 
 

Рідко трапляються і зазвичай мають високу вартість 

Спеціальні ризики Групові ризики 

Страхова компанія 

Здійснює 

оцінку 

ризику 

Стежить  

за зміною ризику  

у тих чи інших 

галузях 

Аналізує  

й обробляє 

інформацію 

Веде 

відповідний 

статистичний 

облік 
 

… становить сукупність знижок і надбавок до тієї 

аналітичної бази, що зумовлена можливими 

позитивними й негативними відхиленнями від 

середнього ризикового типу. Ці знижки або надбавки 

виражаються в процентах від середнього ризикового 

типу 
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Ідентифікація активів 

Оцінка активів і встановлення 

взаємозалежностей 

Оцінка захисних механізмів 

Оцінка вразливостей 

Оцінка загроз 

Оцінка наслідків 

Оцінка ризиків 

Класифікація та селекція ризиків 

Ідентифікація ризиків 

Укладання договору страхування 

Відмова  

у страхуванні 

Аналіз ризиків 

Прийняття 

рішення  

про страхування 

Контроль за станом застрахованого об’єкта 

Розробка заходів щодо зменшення ризиків 

Визначення умов страхового покриття щодо ризиків 

Визначення страхових тарифів залежно від рівня ризиків 

Узгодження страхової суми та розрахунок страхової премії 
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Розрахунки проводяться за таких припущень 

Підприємства, що підлягають страхуванню, становлять  

секцію страхування 

Аварія, що відбувається на об’єктах секції страхування,  

є страховим випадком 

Вартість основних фондів кожного підприємства є його 

страховою сумою 

Величина страхового відшкодування дорівнює  

величині збитку 

Нетто-ставка – ціна страхового ризику 
 

Навантаження 

Нетто-ставка 

Тарифна ставка 

Тарифне керівництво – це система відображення тарифів 

Тариф – це сукупність тарифних ставок 

Тарифна ставка – це ціна стразового ризику 

Навантаження – вартість, яка покриває витрати страховика з 

організації та ведення страхової справи, а також містить елементи 

прибутку 
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Види тарифів залежно від рівня врахування  

індивідуалізації ризику  

Середній 
тариф може бути збільшений або зменшений за 

ризикових особливостей. Наприклад, під час 

страхування будинків – за наявністю нестандартних 

конструкцій на можливість затоплення 

Диференційований 
тариф розраховується для окремих ризикових груп 

страхової сукупності на базі необхідної статистичної 

інформації щодо визначення ризикових ознак – характеру 

об’єкта, його місцезнаходження, призначення тощо 

Індивідуальний 
тариф визначається для окремого страхового об’єкта. 

Його розрахунок дуже складний, потребує відповідної 

статистичної інформації та значного часу 

 

Етапи розрахунку страхових тарифів  

І етап 

 
ІІ етап 

 

Розрахунок максимального 

страхового тарифу (брутто-

ставки) за галузями (сферами 

управління, видами 

виробництва, на підставі 

статистичних даних) 

 

Розрахунок страхових тарифів 

для кожного об’єкта страхування 

з урахуванням рівня ризику 

Визначення тарифних ставок здійснюється за допомогою актуарних 

розрахунків системи математичних і статистичних 

закономірностей, які дають змогу визначити вартість  

страхової послуги 
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Методи, які використовуються для розрахунку тарифів  

На основі теорії 

ймовірності  

та методів 

математичної 

статистики  

з використанням 

числових рядів  

 

На базі 

експертних 

оцінок 

 

Із 

використанням 

математичної 

статистики  

і розрахунку 

дохідності 

За аналогією 

до інших 

об’єктів або 

компаній 
 

 

Методика розрахунків тарифної ставки на основі  

теорії імовірності  
 

Визначення імовірності настання страхового випадку 

Визначення структури брутто-ставки та частки кожного 

елемента в ній 

Розрахунок брутто-ставки залежно від планової рентабельності 

Розрахунок нетто-ставки зі 100 грн 

Визначення можливого інтервалу змін показника з певною 

мірою вірогідності 

Розрахунок ризикової надбавки з використанням стійких 

статистичних рядів 

 тариф складається з двох частин: ризикової та цінової, як 

інструменту розкладки збитку і визначає, з одного боку, частку для 

покриття ризику, а з іншого – оплату на надання страхової послуги; 

 до складу тарифу включають ризикову надбавку, тому що 

ймовірний характер настання збитку потребує врахування можливих 

відхилень від очікуваної величини збитку; 

 тариф розраховується для певної страхової сукупності, це 

обумовлено замкнутим характером розкладки збитку 

Специфічні ознаки категорії страхування обумовлюють 

суттєві особливості страхового тарифу 
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Питання для самоконтролю 

 
1. У чому полягає зв’язок ніж ризиком і шкідливістю його проявів та 

необхідністю організації страхування? 

2. Чи можна визначити негативні наслідки ризику? Аргументуйте 

відповідь. 

3. Чому в роботі страховика важливо визначати об’єктивний і 

суб’єктивний ризики? 

4. У чому полягає специфіка ризиків у страхуванні майна? 

5. У чому полягає специфіка ризиків у страхуванні відповідальності? 

6. У чому полягає специфіка ризиків в особовому страхуванні? 

Доступність страхових тарифів для широкого кола 

страхувальників 

Еквівалентність страхових відносин сторін 
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: 

Забезпечення самоокупності та рентабельності 

страхових операцій 

Постійність розмірів тарифної ставки протягом 

тривалого часу 

Загальні – для всієї країни  

Територіальні – для району, міста  

Регіональні – для регіонів 

Вид страхування 

Актуарні розрахунки класифікуються за такими ознаками:  

Час складання (планові та звітні) 

 

 

 

 

 

 

планові та звітні) 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СТРАХОВИЙ РИНОК 
 

РОЗДІЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

СТРАХОВОГО РИНКУ. СТРАХОВИЙ МАРКЕТИНГ 
 

4.1. Поняття страхового ринку. Структура страхового ринку. 

4.2. Роль посередників: страхових агентів і брокерів. 

4.3. Стан та перспективи розвитку страхового ринку України. 

4.4. Сутність і завдання страхового маркетингу. 

4.5. Страхова послуга і страховий продукт з позицій маркетингу. 

4.6. Страховий договір. 
 

4.1. Поняття страхового ринку. Структура страхового ринку 
 

С
т
р
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х
о
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и
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Форма організації економічних відносин у сфері 

грошового обігу щодо формування та використання 

страхового фонду й інших фондів, а також ресурсів 

страховика за допомогою купівлі-продажу страхових 

продуктів 

Сфера економічних відносин, де об’єктом купівлі-

продажу є страховий захист 

Середовище, в якому функціонують страхові компанії 

Сукупність страховиків, посередників, що беруть участь 

у реалізації відповідних послуг 

ч
а

ст
и

н
а

 ф
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а
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в
о
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 р
и
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 наявність об’єктів страхування, що мають споживчу вартість; 

 наявність потреби у страхових продуктах, послугах; 

 можливість прийняття рішення про участь у страховій угоді; 

 наявність суб’єктів страхових відносин – страхувальників, 

страховиків та інших суб’єктів, що здатні задовольнити зазначені 

потреби або їх споживати 

 

Механізм перерозподілу фінансових ресурсів 

страхувальників і страховиків  

Обов’язкові умови функціонування страхового ринку 
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Основні функції страхового ринку 

Організація  

страхового  

захисту  

за допомогою  

продажу  

страхових полісів 

Акумулювання 

значних  

фінансових  

ресурсів  

з їх подальшим  

інвестуванням  

за певними  

напрямами 

Забезпечення 

зустрічі 

страхувальника 

і страховика 

Об’єктивні передумови розвитку страхового ринку 

 зміни у відносинах власності; 

 конкуренція; 

 ліквідація державної монополії на засоби виробництва; 

 «відкриття кордонів» для переміщення людей, товарів, 

послуг, капіталів; 

 розвиток підприємницької діяльності; 

 необхідність забезпечення безперервного відтворення 

процесу виробництва шляхом надання грошової допомоги 

постраждалим у разі непередбачених несприятливих обставин 

Суб’єкти страхового ринку 

Головні суб’єкти 

 

 страхувальники; 

 страховики; 

 посередники 

Інші учасники 

 застраховані особи; 

 об’єднання страховиків; 

 перестраховики; 

 товариства взаємного страхування; 

 орган державного нагляду  

за страховою діяльністю; 

 професійні оцінювачі ризиків; 

 професійні оцінювачі збитків 
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Страховий ринок 

Страховика Страхувальника 

залежно від рівня попиту  
та пропозиції на страхові 

послуги 

Попит перевищує 

пропозицію 
Пропозиція перевищує 

попит 

Страховиками визнаються фінансові установи, які створені у  

формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з  

додатковою відповідальністю згідно з Законом України «Про 

господарські товариства» з урахуванням особливостей, передбачених 

цим Законом, а також одержали у встановленому порядку ліцензію на 

здійснення страхової діяльності. Учасників  страховика повинно бути 

не менше трьох. 
 

Стаття 2 Закону України «Про страхування» 
 

Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні  

фізичні особи, які уклали із страховиками договори страхування або  

є страхувальниками відповідно до законодавства України.  
 

Стаття 3 Закону України «Про страхування»  

Основні економічні 

закони 

функціонування 

страхового ринку 

 

Закон попиту  

і пропозиції 

Закон 

вартості 

Закон 

конкуренції 
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Загальна структура страхового ринку 

 

 

 

 
 

Орган державного нагляду за страховою діяльністю 

(Нацкомфінпослуг України) 

Страхові 

компанії 

 

Перестрахувальні 

компанії 

Товариства 

взаємного 

страхування 

Посередники 

Об’єднання 

страховиків 

Професійні оцінювачі 

ризиків 

Аварійні комісари 

Агенти Брокери 

Професійні оцінювачі 

збитків 
 

Аджастери Диспашери Сюрвейєри Андерайтери 

Межі страхового ринку 
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Класифікація 

страхового ринку 

за територіальною ознакою 

місцевий 

(регіональний) 

національний 

(внутрішній) 

світовий 

(зовнішній) 

за місцем споживання 

страхових послуг 

внутрішній зовнішній міжнародний 

за видами, галузями 
страхування 

особисте 

страхування 

страхування 

відповідальност

і 

майнове 

страхування 

за типом державного 

регулювання 

авторитарний 

(суворий): 

конкретний вид 

страхування 

проходить 

ліцензування 

ліберальний 

(м’який): 

нагляд  

за діяльністю 

страхових 

компаній слабкий 

змішаний: 

поєднує два 

зазначені 

підходи 

за станом попиту 

насичений ненасичений 

за напрямом розвитку 

екстенсивний 

передбачає швидке зростання 

кількості страхових компаній  

з невисоким рівнем 

платоспроможності та звуженим 

асортиментом 

інтенсивний 

передбачає укрупнення 

страхових компаній, збільшення 

власного капіталу, покращання 

фінансового стану, розширення 

асортименту 
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 чисельність 

населення, його 

вікова та статева 

структура; 

 сезонні міграції; 

 купівельна 

спроможність 

населення 

Зовнішнє середовище страхового ринку – це система 

взаємодії факторів, що оточують внутрішню систему  

та впливають на неї 
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 ринковий попит; 

 конкуренція; 

 ноу-хау страхових 

послуг; 

 інфраструктура 

страхового ринку 

(правове і нормативне 

забезпечення, 

інформаційна та 

аудиторська мережа, 

наукове обслуговування, 

кадри, система 

організації професійної 

освіти, наукове 

обслуговування, 

професійна етика й 

мова) 

З
н

а
ч

ен
н

я
 с

т
р

а
х
о

в
о
г
о

 р
и

н
к

у
 

Прискорення мобілізації капіталу та його ефективне 

інвестування через фінансові ринки 

Стабілізація економіки 

Зменшення рівня ризику та втрат 

Збільшення обізнаності людей про ризик 

Покращання якості життя 

Забезпечення соціального захисту 

Сприяння комерційній діяльності та підприємництву 



Розділ 4. Характеристика становлення та розвитку страхового ринку. 

Страховий маркетинг  
 

 

58 

Принципи функціонування 

страхового ринку 

Свобода вибору  

для страхувальників умов 

надання страхових послуг, 

форм і об’єктів  

страхового захисту 

Демонополізація  

страхової справи 

Надійність і гарантія 

страхового захисту 

Конкуренція страхових 
організацій щодо надання 

страхових послуг, 
залучення страхувальників 

і мобілізації грошових 
коштів у страхові фонди 

Об’єднання страховиків України 

 

Ліга страхових організацій України 

 співпрацює з органами державної влади та управління щодо 

вироблення напрямів удосконалення страхової діяльності; 

 забезпечує своїх членів кваліфікованими методичними, 

методологічними та інформаційно-консультаційними послугами та 

допомогою у всіх справах, що стосуються страхової діяльності; 

 створює з відповідними навчальними закладами центри і курси 

підготовки та перепідготовки кадрів; 

 співпрацює із засобами масової інформації, готує інформаційні 

бюлетені та інші матеріали; 

 координує діяльність учасників ринку страхових послуг у сфері 

спільних інтересів членів Ліги; 

 залучає представників членів Ліги до участі у заходах, що 

проводяться органами державної влади та управління з метою 

подальшого розвитку страхової діяльності в України; 

 здійснює координацію розроблення типових правил страхування 

Функції 
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 координація діяльності національних страховиків у галузі страхування 

на морському транспорті; 

 дослідження та прогнозування національного ринку страхових послуг у 

галузі торговельного мореплавства; 

 організація співробітництва з підприємствами, їхніми об’єднаннями та 

іншими організаціями, які експлуатують або обслуговують засоби 

морського транспорту; 

 підготовка та внесення на розгляд державних органів пропозицій щодо 

законодавчих та інших нормативних актів з морського страхування; 

 розробка рекомендацій з методології здійснення відповідних видів 

морського страхування; 

 розробка програм та методів страхування морських ризиків, заходів 

щодо запобігання страховим випадкам; 

 організація та проведення консультацій з технічних, економічних і 

юридичних питань, пов’язаних з класифікацією страхових випадків, 

визначенням розміру збитків та страхового відшкодування; 

 організація та проведення науково-практичних заходів з питань 

страхування на морському транспорті, забезпечення методичними 

матеріалами, інформаційне забезпечення страховиків та страхувальників; 

 видання бюлетенів і довідників, проведення навчання, підвищення 

кваліфікації, організація конференцій, семінарів тощо; 

 представництво інтересів страховиків – членів Бюро у міжнародних 

об’єднаннях страховиків 

Функції 

Морське страхове бюро України 

Ядерний страховий пул 

 

 розробка єдиних для всіх членів пулу правил страхування, зразків 
договорів страхування й інших документів; 
 організація перестрахування ядерних ризиків і координація 
взаєморозрахунків із закордонними ядерними пулами за страховими 
виплатами; 
 організація проведення експертиз із оцінювання безпеки ядерних 
об’єктів і розмірів заподіяної ядерної шкоди; 
 сприяння в реалізації міжнародних договорів, конвенцій і 
домовленостей у сфері страхування ядерних ризиків, членом яких є 
Україна 

Функції 

Функції 
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 координація діяльності членів пулу, пов’язаної зі страхуванням 
будівельних ризиків, у тому числі зі здійсненням обов’язкового страхування 
будівельно-монтажних робіт забудовником та обов’язкового страхування 
майнових ризиків за договором про участь у фонді фінансування 
будівництва і забезпеченням фінансової надійності страхування; 
 здійснення організаційних заходів щодо співстрахування та 
перестрахування з метою забезпечення фінансової надійності страховиків – 
членів пулу; 
 участь у розробленні проектів нормативно-правових актів; 
 представництво у відносинах з органами державної влади, страхувальниками, 
страховиками, об’єднаннями страховиків і громадськими організаціями, 
захист інтересів членів пулу; 
 установлення та підтримання зв’язків з іноземними фахівцями у сфері 
страхування, координація взаємовідносин з об’єднаннями страховиків 
інших країн; 
 аналіз та узагальнення досвіду у сфері здійснення страхування 
будівельних ризиків; 
 організація навчання і підвищення кваліфікації працівників страховиків – 
членів пулу, інших підприємств, установ та організацій, проведення 
семінарів, конференцій з питань страхування будівельних ризиків з 
будівництвом 

Будівельний страховий пул  

Функції 

Функції 

 участь у розробці та вдосконаленні законодавства у сфері фінансових 
послуг, зокрема у сфері страхування; 
 внесення пропозицій до державних органів з питань діяльності ринку 
фінансових послуг; 
 захист і представництво спільних законних інтересів учасників 
об’єднання у державних органах та громадських об’єднаннях; 
 організація наукових досліджень з проблем розвитку ринку страхових 
послуг; 
 реалізація проектів, що сприяють становленню і розвитку ринку 
страхових послуг; 
 сприяння створенню привабливого середовища для іноземних 
інвесторів на ринку страхових послуг України; 
 інформаційна, консультативна, методична та організаційна підтримка 
Учасників Асоціації у процесі їхньої професійної діяльності 

1. сприяння підвищенню кваліфікації та рівня професіоналізму членів 
органів управління і працівників Учасників Асоціації; 

2. сприяння забезпеченню у діяльності Учасників Асоціації належного рівня 
фінансової стабільності, платоспроможності та ліквідності; 

3. сприяння забезпеченню високого рівня економічної ефективності, 
конкурентоспроможності та соціальної відповідальності у діяльності Учасників 

Національна асоціація страховиків України (НАСУ) – неприбуткове 

об’єднання страховиків, що створене на засадах професійної незалежності, 

спільності інтересів та об’єднує юридичних осіб, які поділяють цілі та 

завдання Асоціації 
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Моторне (транспортне) страхове бюро  

 гарантування платоспроможності страховиків – членів Моторного 

(транспортного) страхового бюро щодо страхових зобов’язань; 

 

 укладення за погодженням з Міністерством фінансів угод з 

уповноваженими організаціями зі страхування цивільної 

відповідальності власників транспортних засобів інших держав про 

взаємне визнання договорів такого страхування, взаємне 

врегулювання питань щодо відшкодування шкоди та забезпечення 

виплати страхового відшкодування третім особам, якщо настання 

страхового випадку було спричинене власником транспортного 

засобу, застрахованим на території зазначеної держави, або 

власником транспортного засобу, застрахованим в Україні 

відповідно до зазначених угод; 

 

 управління централізованими страховими резервними фондами; 

 

 співробітництво з відповідними організаціями інших держав у 

галузі страхування цивільної відповідальності, координація 

обов’язкового страхування цивільної відповідальності нерезидентів – 

власників (водіїв) транспортних засобів у разі в’їзду їх на територію 

України та резидентів – власників (водіїв) транспортних засобів у 

разі їх виїзду за межі України; 

 

 встановлення розмірів страхових платежів за договорами 

обов’язкового страхування цивільної відповідальності в межах, 

установлених Кабінетом Міністрів України; 

 

 виплати компенсацій, передбачених Положенням про Моторне 

(транспортне) страхове бюро та страхового відшкодування згідно з 

Положенням про порядок і умови проведення обов’язкового 

страхування цивільної відповідальності власників транспортних 

засобів 

 

Функції 
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4.2. Роль посередників: страхових агентів і брокерів 

 

 
 

 

 

Процес продажу страхової послуги 

аквізиція 

Виробник 
страхової 
послуги 

страховик 

посередники 

Страховий агент, 

страховий брокер 

Покупець 

страхової 

послуги 

страхувальник 

На етапі вирішення питання про захист від ризиків 

потенційний страхувальник має: 

зібрати інформацію про страхові компанії та страхові 

продукти, що пропонуються на ринку 

здійснити їхню оцінку 

визначитися з вибором страхової послуги 

впевнитися у правильності вибору 

Зазначену роботу виконують 

страхові агенти і страхові брокери 
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Страхові посередники – це посередники, які можуть робити 

послуги і виконувати роботи, які безпосередньо пов’язані з 

продажем страхових продуктів і обслуговуванням договорів 

страхування 

Прямі страхові 

посередники (страхові 

агенти і страхові брокери), 

які прямо беруть участь  

у продажі страхового 

продукту 

Непрямі (побічні) страхові 

посередники (актуарії, аджастери, 

диспашери, сюрвеєри, аварійні 

комісари та інші), що беруть участь 

в організації страхової послуги та її 

виконанні, але не продажі 

Нестрахові посередники – посередники, що виконують роботи 

іншого напряму. До них належать посередники, котрі надають 

консультаційні, інформаційні, рекламні, кредитно-банківські, 

фінансові й інші послуги, без яких неможливе функціонування 

вільного страхового ринку 

Аквізиція – це комплекс організаційно-масових заходів (реклами, 

маркетингу, індивідуальних бесід) серед фізичних та юридичних осіб 

з метою залучення їх для укладання договорів страхування 

 Банки  

 Поштові відділення  

 Автосалони  

 Супермаркети  

 Станції технічного обслуговування  

 Туристичні компанії  

 Нотаріальні контори  

 Об’єднання підприємств  

 Медичні установи  

 Фірми-вантажоперевізники  

 Промислові підприємства  

 Профспілкові організації  

 Фірми, що здійснюють пасажирські перевезення  

 Лізингові компанії  

 Аудиторські фірми та інші 
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Страхові агенти – це 

громадяни або юридичні особи, які 

діють від імені та за дорученням 

страховика, виконують частину його 

страхової діяльності. Страхові 

агенти є представниками 

страховика і діють у його інтересах 

за комісійну винагороду на підставі 

договору зі страховиком 

Юридичні особи – суб’єкти 

підприємницької діяльності, 

для яких посередницька 

діяльність на страховому 

ринку – єдиний вид діяльності 

(страхові агентства) 

Громадяни-підприємці, що 

працюють на підставі 

агентської угоди зі страховою 

компанією 

Фізичні особи, які працюють 

страховими агентами за 

контрактом 

Юридичні особи, суб’єкти 

підприємницької діяльності, 

офіційно зареєстровані в 

державному реєстрі страхових 

брокерів України 

Громадяни-підприємці, офіційно 

зареєстровані в державному 

реєстрі страхових брокерів 

України 

Страхові компанії – резиденти, що продають страхові послуги 

іноземних страховиків на умовах агентської угоди 

Спеціалізовані об’єднання страховиків із правом реалізації 

страхових послуг учасників об’єднання 

Представництва іноземних страхових агентів – юридичних осіб, 

зареєстровані в Україні як платники податку 

Представники іноземних страхових агентів фізичних осіб – 

суб’єктів підприємницької діяльності 

Страхові посередники 

Страхові брокери 
(обов’язкова державна реєстрація) – 
це громадяни або юридичні особи, 
які зареєстровані у встановленому 

порядку як суб’єкти підприєм-
ницької діяльності та здійснюють 

посередницьку діяльність на 
страховому ринку від свого імені на 
підставі доручень страхувальника 

або страховика 

Представництва іноземних 

страхових брокерів, зареєстровані 

в Україні як платники податку та 

в державному реєстрі страхових 

брокерів України 
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Функції страхових посередників 

Страховий агент Страховий брокер 

1. Від імені та за дорученням 

страховика укладає договори 

страхування та продає страхові 

поліси. 

2. Оформляє страхову 

документацію. 

3. Має право проводити 

страхові виплати. 

4. Виконує представницькі 

функції. 

5. Забезпечує своєчасне 

перестрахування страхових 

внесків страховику 

1. Визначає об’єкт страхування  

та страхові ризики, які необхідно 

застрахувати клієнту. 

2. Проводить порівняльний аналіз 

послуг і фінансового стану 

страховиків. 

3. Добирає клієнту кращого,  

на власний погляд, страховика. 

4. Оформляю договір страхування 

5. Здійснює контроль за 

своєчасним надходженням внесків 

 

Аварійні комісари – особи, котрі визначають причин 

настання страхового випадку та розмір збитків, кваліфікаційні 

вимоги до яких установлюються актами чинного законодавства 

Кваліфікаційні вимоги 

до аварійних комісарів 

 мати вищу освіту; 

 пройти навчання та скласти екзамен на відповідність знань 

кваліфікаційному мінімуму за певним напрямом діяльності; 

 наявність спеціальної кваліфікації, підтвердженої свідоцтвом 

(сертифікатом) навчального закладу, який здійснює підготовку 

аварійних комісарів відповідно до ліцензії Міністерства освіти і 

науки України; 

 через кожні три роки аварійний комісар повинен проходити 

навчання та складати екзамен на відповідність знань 

кваліфікаційному мінімуму за певним напрямом діяльності 
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Аварійний комісар 

має право: 
 визначати форми і методи 
виконання зобов’язань на 
підставі законодавства й умов 
договору; 
 з дозволу особи або органу, 
які проводять розслідування, 
знайомитися з матеріалами 
слідства, бути присутнім під час 
проведення слідчих дій і 
порушувати клопотання щодо 
обставин і причин страхового 
випадку; 
 отримувати пояснення в 
письмовій чи усній формі від 
сторін, причетних до настання 
страхового випадку 

зобов’язаний: 

 кваліфіковано, неупереджено, 

об’єктивно і в зазначений строк 

виконувати свої зобов’язання; 

 

 не розголошувати будь-яку 

інформацію про об’єкт 

страхування без згоди на це 

страховика і страхувальника 

На підставі проведеного дослідження і зібраних документів 

аварійний комісар складає аварійний сертифікат, в якому 

зазначаються достовірні дані, що підтверджують інформацію 

про обставини і причини настання страхового випадку та розмір 

заподіяної шкоди 

Аджастер фізична або юридична особа, що представляє інтереси 

страховика під час вирішення питань щодо врегулювання 

заявлених претензій страхувальника через страховий випадок 

 

Оцінює ризик після страхового випадку (реалізації ризику) і прагне 

дійти згоди зі страхувальником про суму страхового 

відшкодування, підлягає виплаті залежно від зобов’язань 

страховика, взятих за укладеним ним договором страхування 

Функції 

 аналізує факти й ризикові обставини страхового випадку; 

 складає експертний висновок для страховика за матеріалами 

їхнього аналізу; 

 проводить роботу щодо ризику-менеджменту 
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Аквізитор – страховий агент або інший страховий працівник, що 

укладає нові або поновлює раніше діючі договори страхування 

 

Актуарій – фахівець, що здійснює актуарні (математичні) 

розрахунки на основі відповідної статистики настання страхових 

випадків для обчислення базових страхових тарифів страховика і 

проведення робіт із формування й оптимізації страхового портфеля, 

у тому числі за рахунок перестрахувальної діяльності 

 

Актуарій повинен мати кваліфікацію, що відповідає вимогам органу 

державного нагляду за страховою діяльністю та підтверджена 

посвідченням встановленого зразка 

 

Диспашер – фахівець із морського права, що виконує розрахунки 

щодо розподілу витрат за загальною аварією між судном, вантажем і 

фрахтом, тобто диспашу 

 

В індустріально розвинених країнах функції диспашера виконують, 

як правило, спеціальні фірми (аджастери). Під час виконання своїх 

функцій диспашер керується Кодексом торговельного 

мореплавства, Повітряним кодексом, а також нормами 

міжнародного морського або повітряного права. Зазвичай диспашер 

призначається судновласником 
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Андеррайтер 

висококваліфікований 
фахівець у сфері 

страхового бізнесу, що має 
власні повноваження від 
керівництва страховика 

приймати на страхування 
запропоновані ризики, 

визначати тарифні ставки й 
конкретні умови договору 
страхування цих ризиків, 

на основі норм страхового 
права й економічної 

доцільності 

член страхової 

корпорації 

«Ллойд»,  

що самостійно  

або в межах 

окремого 

синдикату підписує 

страхові поліси 

«Ллойда» 

будь-яка фізична або 
юридична особа, що 
займається продажем 

страхових полісів 
потенційним 
клієнтам або 

здійснює 
професійний 

консалтинг у сфері 
страхування для 

зацікавленої сторони 

Залучається до роботи власником засобу, фрахтувальником, 

вантажовласником, страховиком, класифікаційним товариством. 

Оформляє акт огляду відповідного об’єкта чи складає аварійний 

сертифікат про заподіяну шкоду як основний документ для 

розв’язання суперечки й оплати збитків. Повинен мати відповідну 

кваліфікацію 

 

Види виплат за посередницьку діяльність 

Компенсації 

Кошти, що надає 

страховик своєму 

агентові в разі 

припинення дії 

контракту  

чи виходу 

останнього  

на пенсію 

Провізія Додаткові виплати 

Плата страховому 

агенту  

за посередницьку 

діяльність  

та за укладені  

зі страхувальником 

договори 

страхування 

Виплати 

страховиком 

коштів, 

спрямованих  

на забезпечення 

необхідних умов 

для виконання 

страховими 

агентами їхніх 

функцій 

Сюрвейєр – експерт, що оглядає транспортний засіб і вантажі та 

робить висновок щодо його стану, пошкоджень під час аварії, 

експлуатаційних характеристик тощо 
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Форми взаємозв’язку страховика зі страховими агентами 
 

Безпосередній зв’язок – 
найпростіша форма,  

яка спирається  

на контракти  

та генеральні угоди 

Система генеральних страхових 

агентів – тип відносин, який 

створюється за територіально-

адміністративною ознакою. 

Генеральний страховий агент, 

діючий безпосередньо від імені та за 

дорученням страховика, приймає на 

роботу страхових агентів, проводить 

їх інструктаж і визначає зону 

обслуговування. 

Перевага системи генеральних 

страхових агентств у їх 

мобільності та гнучкості. Також 

зникає потреба утримувати великий 

штат працівників. Робота 

відбувається на контрактній основі із 

залученням експертів і спеціалістів 

до оцінювання ризиків 

Відмінності між страховими посередниками 

 страховий агент – 

уповноважений страховика і діє 

згідно з агентською угодою на 

визначеній території; 

 повна залежність страхового 

агента від страхової організації, 

від імені якої він діє 

 страховий брокер  

є уповноваженим страхувальника 

або страхової компанії, що бажає 

перестрахувати ризики за взятими 

на себе зобов’язаннями. Клієнт 

доручає брокерові здійснювати  

всі необхідні дії, пов’язані  

з управлінням своїми договорами 

страхування (перестрахування)  

і розміщенням їх у страховій 

компанії на вибір брокера; 

 незалежність брокера від 

страховика або перестраховика 

(тобто від другої сторони угоди) 
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Групи страхових агентів 

за географічним поширенням 

всеукраїнські  

(банки, Укрпошта) 

місцеві  

(автостоянки, СТО,  

пункти перетину кордону) 

за видами страхування 

особисте 

страхування 

страхування 

майна 

страхування 

життя 

страхування 

відповідальності 

за участю в процесі 

страхування 

страхові агенти,  

які безпосередньо надають 

страхові послуги (банки, 

автостанції, залізничні вокзали) 

страхові агенти, котрі сприяють 

укладанню договорів 

страхування (нотаріальні 

контори, аудиторські фірми) 

за організаційно-правовою 

формою 

страхові агенти, 

створені на підставі 

договірних відносин 

між агентом  

і страховою компанією 
 

страхові агенти через 

спільне створення 

окремої юридичної 

особи 
 

дочірні 

підприємства 

страховика 

страхові компанії, створені 

посередником, наприклад 

банком 
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4.3. Стан та перспективи розвитку страхового ринку України 
 

Етапи розвитку страхування в Україні 
 

І етап (1991–1993 рр. ) 

Страхування здійснювалось відповідно до Закону України  

«Про господарські товариства» 

Основні характеристики Головний висновок 

1. Нерегульований розвиток недержавного 

страхування і, як наслідок, поява великої кількості 

(близько 800) різноманітних страхових товариств, у 

тому числі товариств «сумнівного типу», і перших 

великих страхових компаній: «ОРАНТА», «АСКО», 

«САЛАМАНДРА», «ОМЕГА» тощо. Похитнулася 

монополія Держстраху на страховому ринку країни.  

2. Створення Ліги страхових організацій України 

(ЛСОУ) 

Інститут страхування  

як елемент ринкової 

економіки не сформувався 

Причини 

Відсутність таких головних елементів, як методологічна база: 

• страхування – невизначеність базових категорій «страхова сума», «платіж», 

«тарифна ставка», «нетто-ставка», «навантаження» тощо; 

• економіки страхування – невизначеність понять «собівартість», «дохід», 

«прибуток страховика» та джерел їхнього формування; 

• бухгалтерського обліку страхових операцій 

ІІ етап (1993–1996 рр.) 

Прийнятий Декрет Кабінету Міністрів України «Про страхування» 

Основні характеристики Головні висновки 

Виокремлення страхування в окрему галузь. 

Створення контролюючого та регулюючого 

органу – Укрстрахнагляду. Діяльність окремих 

страхових компаній як трастів 

1. Здійснено першу спробу 

створення  цивілізованого  

страхового ринку. 

2. Підірвано довіру широких 

мас населення до страхування  

в нашій країні 

Причини 

1. Методологічну базу страхування в Декреті не було розроблено. 

2. Учасникам страхового ринку бракувало достатнього досвіду. 

ІІІ етап – березень 1996 р. – жовтень 2001 р. 

Основні характеристики Головні висновки 

Прийняття Верховною Радою Закону України 

«Про страхування». 

1. Стабілізація кількості 

страхових компаній. 

Створення професійних об’єднань страховиків. 

Реорганізація Укрстрахнагляду, вдосконалення 

законодавчої бази зі страхування 

2. Наближення страхового  

ринку до міжнародних 

стандартів 
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IV етап – жовтень 2001 р. – 2007 р. 

Основні характеристики Головні висновки 

Прийняття нової редакції Закону України «Про 

страхування». Реалізація завдань Програми 

розвитку страхування в Україні на 2001–2004 рр. 

Прийняття Концепції розвитку страхового ринку 

до 2010 р. 

Темпи зростання страхових платежів 

продовжують випереджати темпи зростання 

страхових виплат. 

Збільшення обсягів сформованих страхових 

резервів. 

Зростання привабливості страхового ринку            

як сфери, що динамічно розвивається,  

для інвестування 

1. Розвивається  

усвідомлення 

страховиками необхідності 

збільшувати фінансову 

потужність для виконання 

зобов’язань перед 

страхувальниками, 

удосконалювати 

інформаційне 

забезпечення страхової 

діяльності. 

2. Підвищена фінансова 

надійність страховиків 

шляхом збільшення обсягу 

статутного фонду (до 1 млн 

євро – для тих, хто 

здійснює ризикові види,  

та до 1,5 млн євро для 

«лайфових» компаній). 

3. Потребує вдосконалення 

системи державного 

регулювання страхової 

діяльності 

IV етап – 2008 р. і дотепер 

(кризовий і посткризовий період)   

Основні характеристики Головні висновки 

Уповільнення темпів зростання основних 

показників вітчизняного страхового ринку 

внаслідок фінансової кризи.  

Зменшення кількості страховиків. 

Низький рівень страхових виплат,  

що негативно впливає на імідж вітчизняних 

страхових компаній та ринку загалом,  

адже посилює недовіру з боку страхувальника 

1. Необґрунтоване завищення 

страховими компаніями 

розмірів страхових тарифів. 

2. Відмова страховиків 

розробляти й виводити на 

ринок нові продукти, які 

мають досить високий рівень 

ризику порівняно  

з наявними. 

3. Низький розвиток 

класичного страхування.  

4. Невиконання окремими 

страховиками взятих 

зобов’язань перед 

страхувальниками  
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Внутрішні чинники впливу на розвиток страхового ринку 

Фінансові Нефінансові 

Річний збір премій та виплати 

відшкодувань 

Кваліфікація та досвід працівників 

Частка кожної окремої страхової 

компанії в зібраних преміях  

та у виплатах відшкодувань 

Досвід роботи страхових компаній  

на внутрішньому та міжнародному 

страховому ринку 

Загальна сума адміністративно-

технічних витрат 

Правові, організаційні, трудові 

ресурси 

Загальний капітал компаній Ефективність регулювання 

страхового ринку 

Величина технічних резервів Асортимент страхових продуктів 

Економічна ефективність 

інвестицій 

Культура обслуговування клієнтів 

компаній 

 

Динаміка основних показників, які характеризують страховий ринок 

України впродовж 2015–2019 рр. 

 

Найменування показників 
Значення показників 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Кількість страховиків  361 310 294 281 233 

у тому числі страховики, 

які мають право на 

страхування життя  

49 39 33 30 30 

Обсяг сплачених 

статутних фондів, млн грн 
14 474,84 12 661,6 12 831,3 12 636,6 11 066,1 

Обсяг сформованих 

страхових резервів,  

млн грн 

18 376,3 20 936,7 22 864,4 26 975,6 29 558,8  

Загальні активи 

страховиків, млн грн  
60 729,1 56 075,6 57 381,0 63 493,3 63 866,8 

Валові страхові премії,  

млн грн  
29 736,0 35 170,3 43 431,8 49 367,5 53 001,2 

Чисті страхові премії,  

млн грн  
22 354,9 26 463,8 28 494,4 34 424,3 39 586,0 

Валові страхові виплати, 

млн грн  
8 100,5 8 839,5 10 536,8 12 863,4 14 338,3 

Рівень валових виплат, %  27,2 25,1 24,3 26,1 27,1 

Рівень чистих виплат, %  34,0 32,3 36,0 36,0 35,5 
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1) низька зацікавленість у 

страхуванні через низьку 

платоспроможність населення, 

певну недовіру до страхування 

та низький рівень його 

страхової культури; 

2) недосконале законодавство 

щодо обов’язкових видів 

страхування, які потребують 

виваженого політичного та 

економічного підходу, 

зважаючи як на зарубіжний 

досвід, так і на економічну 

доцільність здійснення в 

Україні  

3) недостатній розвиток 
довгострокового страхування 
життя, пенсійних ануїтетів та 
інших видів 
нагромаджувального 
страхування; 

 

4) незавершене формування 

інфраструктури національного 

страхового ринку, яка здатна 

надавати страховикам різного 

виду послуги – консультаційні, 

маркетингові, експертні 

6) велика кількість страхових 
компаній практично ще не 
працює за світовими та 
європейськими стандартами, а 
вітчизняне страхове 
законодавство не відповідає 
вимогам міжнародного, у тому 
числі Європейського Союзу 

 

7) існує певний вакуум у 
страхуванні складних і значних 
ризиків, оскільки ринок пере-
страховування ще формується 

 
5) невелика фінансова місткість 
вітчизняного страхового ринку, 
недостатня капіталізація та 
низька ліквідність страховиків, 
що зумовлює надходження 
значних сум страхових премій 
(а це можливі інвестиційні 
ресурси) у вигляді перестраху-
вальних премій, до іноземних 
компаній за договорами 
перестрахування 

8) недостатній рівень кадрового 

та наукового забезпечення 

Основні проблеми страхового ринку України  
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Негативно впливають на розвиток страхового ринку України: 

відсутність економічної стабільності, сталого зростання вироб-
ництва, низька платоспроможність населення та дефіцит 
фінансових ресурсів 
  

накопичення неплатежів та збитковість багатьох підприємств  

неповна і фрагментарна законодавча база, брак державних 
преференцій на страховому ринку 

прояв монополізму та неефективний державний контроль  
 

слабкий розвиток фінансового ринку, що стримує ефективне 

розміщення страхових резервів за допомогою цінних паперів 

та інвестицій 
 
відсутність вторинного ринку страхових послуг 

неналежний рівень інформаційного забезпечення; відсутність 

єдиної комплексної інформаційної бази 
 

Для забезпечення подальшого розвитку національного 

страхового ринку необхідно: 

удосконалити правові засади захисту прав споживачів страхових послуг  
 

удосконалити порядок ліцензування діяльності страховиків 

удосконалити проведення аналізу статистичної інформації зі страхування 

та звітності страховиків і страхових посередників 
 

сприяти розвитку довгострокового страхування життя, участі страховиків у 
системі недержавного пенсійного забезпечення та врегулювання діяльності 
страховиків у сфері обов’язкового медичного страхування 

підвищити рівень капіталізації страховиків, їхню фінансову надійність і 

платоспроможність 
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4.4. Сутність і завдання страхового маркетингу 
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комплексний підхід до організації та управління всією 

діяльністю страхової компанії, направлений на надання таких 

страхових послуг і в таких розмірах, які відповідають 

потенційному попиту. Попит переважно формується самою 

страховою компанією і задовольняється нею 

 

комплекс функцій страхової компанії, а саме: планування, 

ціноутворення, рекламування, організацію мережі просування 

страхових полісів на основі реального і потенційного попиту на 

страхові послуги 
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: 

І гр. Формування попиту на страхові послуги 
 

ІІ гр. Задоволення страхових інтересів клієнтів, 

що є економічним і соціальним обґрунтуванням 

існування страховика 

реалізується у використанні низки методів і засобів 

впливу на потенційних страхувальників, як-от 

реклама, укладення договорів страхування, 

диференціація страхових тарифів, поєднання 

страхових послуг з іншими формами 

обслуговування (юридичними, консультативними, 

торговими тощо) 
 

реалізується через систему продажу страхових 

продуктів (полісів), покращання обслуговування 

клієнтів і підтримку іміджу страхової компанії 
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Основні завдання маркетингу у страхуванні 
 

досягнення максимально 

можливого високого 

споживання страхових 

продуктів 
 

досягнення максимальної 

потреби задоволення 

попиту на страхові 

продукти 

максимізація підвищення  

«якості» життя (середнього рівня 

споживання, якісне медичне 

обслуговування) – якість життя 

вища, якщо гарантується 

відшкодування у разі страхових 

випадків 

пропозиція максимально 

широкого вибору 

страхових продуктів 

Страховий маркетинг 

передбачає 

організацію каналів просування страхових 

продуктів на страховому ринку 

дослідження страхового ринку 

та власного страхового 

портфеля 

розробку вимог до страхових 

продуктів 

Принципи страхового 

маркетингу 

Сегментація страхового ринку 

(виділення секторів – особисте 

страхування, майнове 

страхування  тощо 

Інновації (постійне 

вдосконалення) страхових 

продуктів у відповідності з 

вимогами ринку 

Глибоке вивчення 

кон’юнктури страхового ринку 

Гнучке оперативне реагування 

на запити страхувальників 

глибоке вивчення  
конюн’юктури страхового ринку 
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Функції страхового маркетингу 

Функція Характеристика 

1. Аналітична 

Передбачає аналіз: 

 зовнішнього середовища і складників 

страхового продукту; 

 споживачів страхових послуг; 

 структури страхового ринку та 

асортименту страхових послуг; 

 внутрішнього середовища страхової 

організації 

2. Творча 

Передбачає: 

 створення нових страхових продуктів; 

 використання нових технологій; 

 управління якістю страхових продуктів 

3. Збутова 

Виражається у: 

 формуванні асортиментної політики              

і продуктового ряду; 

 формуванні цінової політики; 

 організації каналів просування  

страхових продуктових і додаткових послуг, 

а також сервісному обслуговуванні 

4. Функція переконання 

і стимулювання 

Передбачає: 

 формування попиту; 

 стимулювання каналів просування; 

 задоволення страхових інтересів  

і переваг страхувальників 

5. Функція управління  

і контролю 

Передбачає: 

 організацію планування; 

 інформаційне забезпечення; 

 комунікаційне забезпечення; 

 організацію контролю 

 

 
 

У страховій компанії маркетингом займається служба 

маркетингу, яка розглядається як мозковий центр, джерело 

обґрунтованої інформації та рекомендацій із питань поточної та 

перспективної діяльності страховика. Діяльність служби 

маркетингу спрямована на задоволення потреб у страховому 

захисті центральної фігури страхового ринку – страхувальника 



Розділ 4. Характеристика становлення та розвитку страхового ринку. 

Страховий маркетинг  
 

 

79 

 
 

 
 

 

Завдання служби маркетингу 

 

збирання, обробка й аналіз інформації  

про страховий ринок, попит на страхові послуги  

і його конкурентів, тобто проведення  

інформаційно-аналітичних досліджень 

 

прогнозування кон’юнктури страхового ринку 

вивчення потенційних можливостей  

страхових компаній 

планування власної ділової стратегії страховика 

відповідно до кон’юнктури страхового ринку 

визначення пріоритетних напрямів і принципів 

роботи страховика) 

Служба маркетингу забезпечує всі структури страховика необхідною 

та достовірною інформацією, визначає їхню діяльність  

на перспективу. Служба маркетингу може мати горизонтальну  

або вертикальну структуру 

 
 

Цілі планування страхового маркетингу  

досягнення відповідності 

підприємницьких прагнень 

страховика динаміці 

страхового ринку 

запобігання виходу  

на ринок страхової 

продукції та послуг,  

що не мають попиту 

підтримка репутації 
страховика як ділового 

партнера, створення високого 
іміджу на страховому ринку  

й у свідомості клієнтів 
 

 

досягнення 

конкурентоспроможності 

страхових організацій 
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Види планів маркетингової діяльності  

у страховому підприємництві  

стратегічні 

(середньострокові  

та довгострокові) 

Тактичні 

(поточні) 

 

 

Стратегічне планування у 

страховому маркетингу для 

будь-якого страховика 

припускає 

конкурентоспроможність  

і обов’язковість. Стратегічний 

план розробляє вища ланка  

управління у страхових  

організаціях. Для реалізації  

стратегії маркетингу  

передбачаються конкретні дії, 

пов’язані із розподілом  

і просуванням страхових  

продуктів на страховому ринку, 

їхнім асортиментом, якістю,  

ціною тощо 

 

 

Тактичне планування  
у страховому маркетингу передбачає 

заходи щодо втілення  
за короткостроковий період стратегічних  

і тактичних цілей. План розробляється  
середньою (або нижчою) ланкою  
управління страхової організації.  

Це створює передумови для успішної 
реалізації нових можливостей  

і є цілеспрямованим процесом виконання 
конкретних завдань у даний часовий  
період. Воно дає змогу страховикові 

виявити і реалізувати приховані резерви, 
що сприяє зростанню продуктивності 

праці, скороченню витрат, покращанню 
асортименту, підвищенню якості  
страхових продуктів, зростанню  

рентабельності. Тактичний план сприяє  
організації повсякденної планомірної  
роботи страхової організації в цілому  

та її структурних підрозділів 
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Маркетингова стратегія страховика – це комплексна реалізація 
даних, отриманих у процесі аналізу страхового ринку, що дає змогу 
оцінити початкову інформацію за станом і динамікою оцінних 
показників, виробити оптимальну позицію страховика на ринку 

 

Призначення маркетингової 

стратегії  

1) у забезпеченні повернення коштів на вкладений капітал за 
рахунок оптимізації бізнес-процесів і взаємин «страховик – 
страхувальник»  

2) у досягненні такого стану, за якого страхові продукти і 
послуги страхової організації більш виграшні для вибраного 
страхового сегменту ринку, ніж у конкурентів-страховиків 

 

Функції тактичного маркетингового плану  

(на рік із поділом на півріччя, квартали)  

формує заходи щодо видів діяльності страховика, конкретних 

показників, підрозділів, часу, виконавців 
 

 

деталізує завдання в конкретних заходах 

знаходить шляхи ефективного виконання поставлених завдань 

здійснює облік і регулювання ходу виконання бізнес-процесів, 

пов’язаних із реалізацією страхових продуктів 
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Структура і зміст тактичного плану за страховим маркетингом 

 

Структура розділів 

тактичного плану 
Зміст розділів 

Анотація • опис стану діяльності на даний період; 

• характеристика кон’юнктури страхового ринку; 

• передбачувані результати діяльності 

Характеристика 

ринкового 

середовища 

• оцінка ситуації на страховому ринку; 

• стан і розвиток страхової галузі; 

• найважливіші споживачі страхової продукції; 

• характеристика слабких і сильних сторін 

страховика 

Цілі маркетингу • характеристика підприємницької діяльності; 

• частки ринку; 

• рентабельність, конкурентоспроможність; 

• асортимент; 

• робота зі страхувальниками 

Продуктова 

політика 

• характеристика продуктового асортименту; 

• рівень новизни на ринку; 

• якість, асортимент продукції; 

• позиціювання на ринку; 

• сервісне обслуговування 

Розподільна 

політика 

• канали продажів; 

• організація реалізації страхових продуктів; 

• розробка і виконання плану просування продуктів 

Комунікаційна 

політика 

• розробка рекламних і PR-компаній; 

• програма особистих продажів; 

• формування попиту на страхові продукти і послуги; 

• стимулювання продажів 

Договірна політика • ціни (страхові тарифи, система знижок); 

• умови договору; 

• варіанти страхового покриття 

Бюджетотактичний 

план маркетингу 

• оплата праці маркетологів і допоміжного персоналу; 

• отримання і обробка інформації; 

• раціоналізація продуктового асортименту; 

• позиціювання; 

• ціноутворення 

• розробка каталогів, реклами і PR-компаній  
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4.5. Страхова послуга і страховий продукт з позицій маркетингу 

 

 
 

Страхова послуга – результат виконання бізнес-завдання 

клієнта, сформульованого в його заяві на страхування. 

Приймаються страховиком до виконання заяви, а нестрахові 

послуги належать до складу комплексу потенційних послуг 

страхового продукту. Страхова послуга – різновид страхового 

продукту, виражається в конкретних діях страхової організації 

для задоволення конкретних потреб клієнта у страховому 

захисті, наповненому грошовим змістом 

 
Страховий продукт – результат діяльності страхової організації, 

виражений у розробці конкретного виду страхування і 

представлений набором документів 

 

Страхова операція – частина страхового бізнес-процесу. Бізнес-

завдання клієнта – сутність потреби клієнта, яка описується в 

заяві на страховий захист певних майнових інтересів 

 
Споживна вартість страхової послуги – забезпечення 

страхового захисту страхувальника у формі страхового 

покриття, тобто страховик бере на себе відповідальність 

відшкодувати збиток із застрахованого об’єкта після настання 

страхового випадку 

Ціна страхової послуги виражається у страховому тарифі, що 

визначається в процесі зіставлення попиту і пропозиції на 

даний вид послуг на страховому ринку, зважаючи на 

конкуренцію. Ціна страхової послуги залежить від величини 

і структури страхового портфеля конкретного страховика, 

особливостей побудови інвестиційної політики, величини 

управлінських витрат, очікуваного прибутку 

Страхові послуги, що продаються на страховому ринку, 

отримали назву страхових продуктів. Страхові послуги зі 

стандартними наборами умов і додатковими сервісними 

послугами для різних клієнтських груп – це страхові 

продукти. Страховий продукт – набір основних і 

допоміжних послуг, що надаються страхувальникові під час 

укладення договору страхування  
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Протягом тривалого часу продаються на 
ринку: 
 користуються попитом у страхувальників                   
і забезпечують найбільший обсяг зібраних премій; 
 мають низький рівень ризиковості 

 

Введені на ринок з метою розширення 

асортименту: 

 підтримують стабільний обсяг зібраних 

страхових премій; 

 потребують додаткових витрат для залучення 

страхувальників 

Продукти на стадії розробки, уточнення, 

введення на ринок: 

 передбачають забезпечення в майбутньому 

значного обсягу зібраних премій 

Характерні особливості страхового продукту,  

що впливають на вибір страхувальника 

престижність і якість 

ціна 

надійність обіцянок страховика 
 

додатковий сервіс 

Особлива увага приділяється якості страхового 

продукту. Через маркетингове трактування страхового 

продукту як сукупності основних і додаткових послуг, 

що страхувальник набуває за договором страхування, 

багато його якостей визначаються специфікою 

страхового продукту як товару 
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неможливість побачити, доторкнутися,  

почути тощо 

 

одночасно поставляються і споживаються 

якість може змінюватись залежно від того, хто, 

коли, де і як надає страховий продукт  

Чинники сприйняття якості страхового продукту  

 

доступність 

репутація страхової 

організації 

 

знання 

 

компетенція 

 

комунікація 

реакція 

співробітників 

наскільки просто придбати страховий продукт 

у страховика 

наскільки страховик заслуговує довіру  
у споживачів страхового продукту 

чи дійсно страховик розуміє потреби 
і переваги клієнта 

припускає наявність необхідної кваліфікації 

та знань у співробітників під час реалізації 

продукту й укладення договору страхування 

наскільки добре страхова організація донесла 

до споживача-страхувальника 

характеристики страхового продукту 

це їхнє бажання, здатність швидко реагувати 

на переваги і потреби клієнтів 
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4.6. Страховий договір 
 

 

Договір страхування – це письмова угода між страхувальником і 

страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі 

настання страхового випадку здійснити страхову виплату 

страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування 

страхувальником, на користь якої укладено договір страхування 

(подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник 

зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та 

виконувати інші умови договору. 

Стаття 16 Закону України «Про страхування» 

 назва документа; 

 назва та адреса страховика; 

 прізвище, ім’я, по батькові або назва страхувальника та 

застрахованої особи, їхні адреси та дати народження; 

 прізвище, ім’я, по батькові, дата народження або назва 

вигодонабувача та його адреса; 

 зазначення об’єкта страхування; 

 розмір страхової суми за договором страхування іншим, ніж 

договір страхування життя; 

 розмір страхової суми та (або) розміри страхових виплат і за 

договором страхування життя; 

 перелік страхових випадків; 

 розміри страхових внесків (платежів, премій) і строки їх сплати; 

 страховий тариф (страховий тариф не визначається для страхових 

випадків, для яких не встановлюється страхова сума); 

 строк дії договору; 

 порядок зміни і припинення дії договору; 

 умови здійснення страхової виплати; 

 причини відмови у страховій виплаті; 

 права та обов’язки сторін і відповідальність за невиконання або 

неналежне виконання умов договору; 

 інші умови за згодою сторін; 

 підписи сторін 

 

Складові договору страхування 
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1. Подання страхувальником заяви про прийняття об’єкта на 

страхування. 

2. Вирішення страховиком питання щодо прийняття даного 

об’єкта на страхування (андеррайтинг). 

3. Укладання договору страхування (видача страхового полісу). 

4. Відшкодування збитків за договором страхування 

(закінчення строку дії договору; дострокове розірвання 

договору) 

Андеррайтинг – процес оцінювання та прийняття ризиків на 

страхування (перестрахування) 

Етапи 

1. Оцінювання ризиків, властивих об’єктові, який 

пропонується взяти на страхування. 

2. Прийняття рішення щодо страхування об’єкта або 

відмова у страхуванні. 

3. Визначення строків, умов та розміру страхового 

покриття. 

4. Розрахунок розміру страхової премії. 

5. Підготовка та подання пропозицій відповідним службам 

страховика за схемою перестрахування 

Етапи укладання договору страхування 

Страховики, які здійснюють страхування життя, зобов’язані 

вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів 

страхування життя в порядку та на умовах, визначених 

уповноваженим органом 
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Договори страхування укладаються відповідно до правил 

страхування, які містять: 

 перелік об’єктів страхування; 

 порядок визначення розмірів страхових сум та (або) розмірів 
страхових виплат; 

 страхові ризики; 

 винятки зі страхових випадків і обмеження страхування; 

 строк та місце дії договору страхування; 

 порядок укладення договору страхування; 

 права та обов’язки сторін; 

 дії страхувальника у разі настання страхового випадку; 

 перелік документів, що підтверджують настання страхового 
випадку та розмір збитків; 

 порядок і умови здійснення страхових виплат; 

 строк прийняття рішення про здійснення або відмову у 
здійсненні страхових виплат; 

 причини відмови у страховій виплаті або виплаті страхового 
відшкодування; 

 умови припинення договору страхування; 

 порядок вирішення спорів; 

 страхові тарифи за договорами страхування іншими, ніж 
договори страхування життя; 

 страхові тарифи та методика їх розрахунку за договорами 
страхування життя; 

 особливі умови 

Правила страхування розробляються страховиком для 

кожного виду страхування і підлягають реєстрації в 

Уповноваженому органі під час видання ліцензії на право здійснення 

відповідного виду страхування. 

Якщо страховик запроваджує нові правила страхування чи 

коли до правил страхування вносяться зміни та (або) доповнення, 

страховик повинен подати ці нові правила, зміни та (або) 

доповнення для реєстрації до Уповноваженого органу. 

Уповноважений орган має право відмовити у видачі ліцензії та 

реєстрації правил чи змін та (або) доповнень до них, якщо подані 

правила страхування або зміни чи доповнення до них суперечать 

чинному законодавству, порушують чи обмежують права 

страхувальника або не відповідають вимогам 
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1. Для укладання договору страхування страхувальник подає страховикові 
письмову заяву за формою, встановленою страховиком, або іншим чином 
заявляє про свій намір укласти договір страхування. 
2. Під час укладання договору страхування страховик має право 
запросити у страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, 
підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), та інші документи, 
необхідні для оцінювання страховиком страхового ризику. 
3. Факт укладання договору страхування може посвідчуватися страховим 
свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.  
4. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого 
страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування. 
5. Договір страхування життя може бути укладений як шляхом складання 
одного документа (договору страхування), підписаного сторонами, так і 
шляхом обміну листами, документами, підписаними стороною, яка їх 
надсилає. 
6. У разі подання страхувальником письмової заяви за формою, встановленою 
страховиком, що виражає намір укласти договір страхування, такий договір 
може бути укладений шляхом надіслання страхувальнику копії правил 
страхування та видачі її страхувальнику страхового свідоцтва (полісу), який не 
містить розбіжностей з поданою заявою. 
7. Заява складається у двох примірниках, копія заяви надсилається 
страхувальнику відміткою страховика або його уповноваженого 
представника про прийняття запропонованих умов страхування 

Положення 

Сукупність заходів забезпечення виконання зобов’язань 

за договорами страхування 

 Відкриття страховиком валютного або поточного рахунка  
в конкретному банку. 

 Відкриття страховиком банківського депозитного рахунка. 

 Перестрахування страховиком у конкретного вітчизняного 
перестраховика чи переважно у перестраховика-нерезидента. 

 Встановлення умовної та безумовної франшизи. 

 Придбання страховиком цінних паперів конкретних суб’єктів 
господарювання або держави. 

 Проведення аудиту у визначеній аудиторській фірмі. 

 Передача страхувальником страховику права вимоги до осіб, винних у 
заподіянні шкоди. 

 Надання страховиком фінансової допомоги страхувальнику, а частіше 
іншій особі, з якою страхувальник має корпоративні відносини 

Укладання і порядок дії договору страхування  
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1. Вчасно вносити страхові платежі. 

2. Під час укладання договору страхування надати 

інформацію страховикові про всі відомі йому обставини, 

важливі для оцінювання страхового ризику, і надалі 

інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику. 

3. Під час укладення договору страхування повідомити 

страховика про інші чинні договори страхування щодо 

цього предмета договору. 

4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення 

збитків, заподіяних внаслідок настання страхового випадку. 

5. Повідомити страховика про настання страхового 

випадку в строк, передбачений умовами страхування. 

6. Умовами договору страхування можуть бути 

передбачені також інші обов’язки страхувальника 

1. Ознайомити страхувальника з умовами та правилами 

страхування. 
2. Протягом двох робочих днів, щойно стане відомо про 

настання страхового випадку, вжити заходів щодо 

оформлення всіх необхідних документів для вчасного 

здійснення страхової виплати або страхового 

відшкодування страхувальнику. 
3. Після настання страхового випадку здійснити страхову 

виплату або виплату страхового відшкодування у  

передбачений договором строк. Страховик несе майнову 

відповідальність за невчасне здійснення страхової виплати 

(страхового відшкодування) шляхом сплати 

страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої 

визначається умовами договору страхування або законом. 
4. Відшкодувати витрати, понесені страхувальником після 

настання страхового випадку щодо запобігання або 

зменшення збитків, якщо це передбачено договором. 

5. За заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, 

що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості 

майна переукласти з ним договір страхування. 
6. Не розголошувати відомостей про страхувальника та 

його майновий стан, крім випадків, установлених законом 
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Стадії укладання договору страхування 
 

У міжнародній практиці акцепт може бути виражений  

у такий спосіб: 

 видання відповідного полісу; 

 прийняття від страхувальника премії; 

 «конструктивна поведінка» (конклюдентні дії) страховика. 

Відповідно до законодавства України договір страхування 

вступає в силу: 

а) після сплати страхової премії готівкою – з моменту 

підписання договору представником страхової компанії та 

страхувальником; 

б) у разі безготівкового розрахунку – з моменту, що 

зазначений у полісі (але не раніше 24 год від дня списання коштів 

із поточного рахунка страхувальника для зарахування їх коштом 

страхової компанії) 

Одержання і прийняття пропозиції іншою стороною (акцепт), 

що свідчить про згоду укласти договір на умовах,  

викладених у пропозиції 

Пропозиція однієї сторони іншій вступити в договірні відносини 

(оферта) 
 

Дія договору страхування закінчується о 24 год того ж дня, що 

зазначений у полісі як день припинення договору, якщо інше не 

передбачено відповідними правилами страхування 

Достатньо визначеною пропозиція є, коли: 

 у ній зазначені достатні умови договору чи порядок їх 

визначення; 

 якщо вона дійсна на момент, коли інша особа має намір її 

прийняти 
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Заходи регулярного контролю за об’єктом страхування 

1) виконання клієнтом своїх зобов’язань із дотриманням норм 

безпеки, своєчасного виявлення та усунення передумов  

до страхового випадку або прийняття ним інших відповідних 

рішень 

2) вчасне виявлення можливих тенденцій у характері ризику 

(заміна перевізника чи маршруту транспортування  

застрахованого вантажу; заняття екстремальними видами  

спорту застрахованою особою; поява сторонніх факторів,  

у тому числі з незалежних від страховика причин тощо) 

3) систематичне отримання інформації – наприклад, щодо  

проходження чи причин затримки застрахованого  

вантажоперевезення, у разі страхування фінансових ризиків – 

щодо дій контрагента страхувальника, спрямованих  

на вжиття передбачених бізнес-планом заходів з погашення  

кредиту, чи надійності заставних зобов’язань  

для консультування клієнта в порядку його сервісного 

обслуговування та прийняття спільних відповідних рішень 

4) вивчення стану та якості послуг, що надаються клієнтові 

третьою стороною за дорученням страховика (асистанс  

чи служба технічної допомоги на автошляхах, медичні заклади 

при медичному страхуванні тощо) з метою максимального 

задоволення потреб страхувальника  

та підтримання ділової репутації страховика. Викладений  

у таблиці процес значно спрощується в разі використання 

автоматизованої системи даних. Проте з різних причин такі 

системи у вітчизняній практиці значного поширення  

ще не набули, зокрема, через недостатній рівень забезпечення 

інформаційними технологіями та їхню значну вартість 
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Причини припинення дії договору страхування 

закінчення строку дії 

виконання страховиком зобов’язань перед 

страхувальником у повному обсязі 

несплати страхувальником страхових платежів у 

встановлені договором строки. При цьому договір 

вважається достроково припиненим, якщо перший (або 

черговий) страховий платіж не був сплачений за 

письмовою вимогою страховика протягом десяти 

робочих днів із дня висування такої вимоги 

страхувальникові, якщо інше не передбачено умовами 

договору 

ліквідації страхувальника – юридичної особи або смерті 

страхувальника-громадянина чи втрати ним 

дієздатності, крім випадків, передбачених ст. 22, 23 і 24 

Закону України «Про  страхування» 

ліквідації страховика в порядку, встановленому 

законодавством України 

прийняття судового рішення про визнання договору 

страхування недійсним. Крім цього, договір страхування 

вважається недійсним, якщо його укладено після 

страхового випадку або якщо об’єктом договору 

страхування є майно, яке підлягає конфіскації 

в інших випадках, передбачених законодавством України 
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Дострокове припинення дії договору страхування 

За вимогою страхувальника 
страховик повертає йому страхові 

платежі за період, що залишився 

до закінчення дії договору, з 

вирахуванням нормативних витрат 

на ведення справи, визначених під 

час розрахунку страхового тарифу, 

фактичних виплат страхових сум 

та страхового відшкодування, що 

були здійснені за цим договором 

страхування.  

Якщо вимога страхувальника 

обумовлена порушенням з боку 

страховика умов договору 

страхування, то останній повертає 

страхувальникові сплачені ним 

страхові платежі повністю 

За вимогою страховика 
страхувальникові повертаються 

повністю сплачені ним страхові 

платежі.  

Якщо вимога страховика 

зумовлена невиконанням 

страхувальником умов договору 

страхування, то страховик 

повертає страхувальникові 

страхові платежі за час дії 

договору з вирахуванням витрат 

на ведення справи, визначених 

нормативом у розмірі страхового 

тарифу, виплат страхових сум та 

страхового відшкодування, що 

були здійснені за цим договором 

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-

яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 днів 

до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ними не 

передбачено. Дія договору особистого страхування не може бути 

припинена страховиком довгостроково, якщо на це немає згоди 

страхувальника, який виконує всі умови договору, якщо інше не 

передбачено умовами договору за законодавством 
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У разі довгострокового припинення дії договору страхування 

життя страховик виплачує страхувальникові викупну суму,  

яка є майновим правом страхувальника  

за договором страхування життя 

Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником 

умов договору страхування, страхувальникові викупна сума  

не повертається  

 

 

Викупна сума – це сума, яка виплачується страховиком у разі 

дострокового припинення дії договору страхування життя і 

розраховується математично актуарієм на день припинення договору 

страхування життя залежно від періоду, впродовж якого діяв договір 

страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в 

Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України і 

є невід’ємною частиною правил страхування життя 

 

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було 

здійснено в безготівковій формі, а умовами дострокового 

припинення договору страхування 

 

Умови, за якими договір страхування визначається 

недійсним і не підлягає виконанню 

 

Договір укладено  

після страхового випадку 

 

Предметом договору страхування 

є майно, яке підлягає конфіскації 

на підставі судового вироку  

або рішення, що набуло чинності 
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Питання для самоконтролю 

 

1. Сутність поняття страхового ринку, умови його формування і 

розвитку в Україні. 

2. Яка структура страхового ринку залежно від критерію, 

покладеного в основу його класифікації? 

3. Хто є учасниками страхового ринку; взаємовідносини між ними? 

4. Хто визначається страховиком згідно із законодавством України? 

5. Як у законодавстві України визначаються страхувальники? 

6. Сутність страхових послуг як об’єкта купівлі-продажу на страховому 

ринку. 

7. Які особи є суб’єктами договору страхування? 

8. Як відбувається укладання договору страхування? Яка роль договору у 

страховому процесі? 

9. В яких випадках страховик може відмовити страхувальнику у 

страховій виплаті? 

10. Охарактеризуйте основні етапи розвитку страхового ринку України. 

11. Які перспективи розвитку страхового ринку України? 

12. Дайте визначення страхового портфеля. 

13. Чим відрізняються страхові послуги від нестрахових? 

14. У чому відмінність правового статусу страхового брокера та 

страхового агента? 

15. Які існують канали продажу страхових продуктів? У чому 

полягають їхні переваги та недоліки?  
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РОЗДІЛ 5. СТРАХОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
 

5.1.  Страхова компанія як основний суб’єкт страхового ринку, її 

організаційні форми. 

5.2.  Порядок створення, функціонування та ліквідації страхових 

компаній. 

5.3.  Ресурси страховика. 

5.4.  Структура страхових компаній.  

5.5.  Управління страховою компанією. 

5.6.  Страхові об’єднання та їхні функції. 
 

5.1.  Страхова компанія як основний суб’єкт страхового ринку, її 

організаційні форми 
 

 
 

уособлена структура будь-якої суспільно-правової форми, 

передбаченої законодавством України, яка здійснює на її 

території страхову діяльність (укладення договорів страхування, 

формування страхових резервів і фондів), інвестування 

тимчасово вільних грошових коштів у прибуткові об’єкти, цінні 

папери, облігації, галузі народного господарства тощо 

суб’єкт страхування (страхового ринку), котрий відповідно до 

отриманої ліцензії бере на себе зобов’язання за певну плату 

відшкодувати страхувальникові або іншим учасникам 

страхового ринку завданий страховим випадком збиток або 

виплатити страхову суму 

С
т
р

а
х
о
в

а
 

к
о
м

п
а
н

ія
 

Класифікація страхових компаній 

За формою 

власності 
За характером За територією За розміром 

 приватні  

 публічно-

правові  

 акціонерні 

(корпоративні) 

 товариства 

взаємного 

страхування   

 державні 

 значні 

 середні 

 дрібні 
 

 спеціалізовані 

(особисте або 

майнове 

страхування) 

 універсальні 

 перестрахувальні 

 місцеві 

 регіональні 

 національні 

 міжнародні 

(транснаціо-

нальні) 
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Характеристика основних організаційних форм страхових компаній 
 

 
 

5.2.  Порядок створення, функціонування та ліквідації страхових 

компаній 

 

Публічно-правова форма 

організації страхового 

фонду самою державою. 

Організація державних 

страхових компаній 

здійснюється через їхнє 

заснування державою чи 

націоналізацію акціонер-

них страхових компаній і 

обернення їхнього майна у 

державну власність 

Юридична особа, що має 
свій статут, де визначено 

цілі та завдання товариства, 
види діяльності, розмір 

статутного фонду, порядок 
керування ним. Основна 
форма організації страхо-

вика (страхового фонду) на 
основі централізації коштів 
за допомогою об’єднання 
часток капіталу або емісії 

та продажу акцій 

Особлива форма організації 

страхового фонду на основі 

централізації коштів за 

допомогою пайової участі його 

учасників. Учасник ТВС 

одночасно виступає як 

страховик і страхувальник 

Акціонерна страхова компанія, що 

обслуговує цілком або переважно 

корпоративні страхові інтереси їхніх 

засновників, а також суб’єктів, що 

самостійно господарюють і які належать до 

структури багатопрофільних концернів або 

значних фінансово-промислових груп 

Кептів (captive) 

 

Страхове 

товариство 

Некомерційна компанія, 
діяльність якої 
ґрунтується на 
субсидуванні. 

Вона спеціалізуються на 
страхуванні від 

безробіття, страхуванні 
компенсацій робітникам і 
службовцям, а також на 

страхуванні 
непрофесійної 
працездатності 

Урядова страхова 

організація (УСО) 

 

Державна страхова 

компанія 

 

Товариство взаємного 

страхування 

Етапи створення страхових організацій 

 

І етап ІІ етап 

Утворення компанії як юридич-

ної особи, її реєстрація в місце-

вих органах влади і реєстрація 

першого випуску акцій 

Експертиза бізнес-плану та 

правил страхування, на підставі 

чого компанія реєструється як 

страховик і отримує ліцензію на 

право здійснення страхової 

діяльності в Нацкомфінпослуг 
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Ліквідація страхової компанії – це повне припинення її діяльності. Повна 

ліквідація може здійснюватися за рішенням акціонерів або ухвалою 

господарського суду 

Ліквідовуватись – 

повністю 

припиняти 

діяльність 

Реорганізовуватись – 

зливатись з іншими 

або приєднуватися  

до інших 

Сануватись – 

оздоровлюватись, 

тобто зміцнювати 

фінансовий стан 

Страхові компанії можуть 

Банкрутство – визнана арбітражним судом нездатність страховика в 

повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими 

зобов’язаннями чи виконати обов’язок зі сплати обов’язкових платежів 

 

1. Облікова і реєструвальна системи страховика відповідають 

вимогам, встановленим нормативно-правовими актами 

 

2. Внутрішні правила страховика відповідають законам України 

та нормативно-правовим актам державних органів, що 

здійснюють регулювання і нагляд за ринками фінансових послуг 

відповідають вимогам, встановленим нормативно-правовими 

актами 
 

 

3. Професійні якості та ділова репутація персоналу відповідають 

вимогам, установленим нормативно-правовими актами  

 

Страховик має право розпочати страхову діяльність, якщо: 
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Етапи ліквідації страхової компанії 
 

1. Прийняття рішення про ліквідацію компанії 

 

5. Складається завершальний (ліквідаційний) баланс, котрий 

підтверджується аудитором, в міліцію здаються печатки і штампи 

4. Сплачуються всі належні податки та збори і здійснюються розрахунки 

(розподіл коштів) з акціонерами 

2. Призначення ліквідаційної комісії 

 

3. Складається перелік діючих договорів страхування і визначаються 

зобов’язання, згідно з якими виявляються всі дебітори і кредитори та 

здійснюються розрахунки з ними 

6. В орган реєстрації подається заява з проханням виключити 

компанію з реєстру підприємств та організацій України 

1. Нацкомфінпослуг відкликає ліцензії на підставі перевірки або 

заяви самої компанії 

2. Призначається ліквідаційна комісія 

3. Приймається рішення суду щодо процедури банкрутства 

4. Оцінка майна компанії, що проводиться ліквідаційною комісією 

за допомогою незалежних оцінювачів 

5. Продаж активів страховика на аукціоні 

6. Розрахунок за боргами в порядку черги 

Процес банкрутства страхової компанії 
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Товариства взаємного 

страхування 
Страхові компанії 

1. Страховики, страхувальники та засновники 

 в одній особі  різні особи 

2. Джерела засобів для господарської діяльності: 

 статутний фонд; 

 надходження від розміщення 

засобів страхових резервів 

 статутний фонд; 

 надходження у формі платежів; 

 надходження від розміщення 

засобів страхових резервів 

3. Інвестиційна діяльність здійснюється 

 на потреби учасників 

товариства 

 в інтересах страхової компанії 

4. Регламентація з боку держави 

 тільки на стадії вилучення 

прибутку 

 протягом усього процесу 

страхування 

5. Сформовані страхові резерви 

 є власністю товариства та, 

відповідно, власністю його 

учасників 

 можуть стати власністю 

засновників або акціонерів після 

обов’язків перед страхувальниками 

та бюджетом 
 

Товариство взаємного страхування є юридичною особою – 

страховиком, створеною відповідно до Закону України «Про 

страхування» з метою страхування ризиків членів цього товариства. 

Члени товариства взаємного страхування є учасниками товариства 

Взаємне страхування 

Є специфічною некомерційною 

формою організації страхових 

операцій, за яких страховий фонд 

створюють на неприбутковій основі 

Це взаємний обмін 

ризиками, за якого  

основною метою  

не є отримання прибутку 

Це проведення страхувальниками, що мають схожі майнові інтереси  

та ризики в господарському житті, діяльності зі створення й управління 

страховим фондом у специфічній формі товариств взаємного страхування, 

які функціонують на безприбутковій основі 
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Умови залучення іноземних інвесторів  

до створення страхових організацій 
 

 
 

5.3.  Ресурси страховика 
 

 
 

2. Підвищити капіталізацію ринку загалом 

1. Підвищити активи компаній за рахунок іноземних інвестицій 

4. Знайти нові джерела інвестування 

3. Покращити страховий продукт шляхом конкуренції 

національних страховиків щодо якості обслуговування 

5.Створити нові робочі місця, підвищити кваліфікацію кадрів 

6. Впровадити міжнародний досвід ведення страхової справи 

7. Поліпшити організаційний та фінансовий менеджмент 

страхової компанії 

Іноземні інвестиції дають змогу  

українським страховим організаціям 

Ресурси страховика 

 

До трудових ресурсів належить 

персонал компанії, кваліфікація 

котрого має бути достатньою  

для ефективної діяльності 

підприємства 

Власні кошти і кошти, що 

перебувають в управлінні 

компанією: статутний фонд, 

вільні резерви, нерозподілений 

прибуток, гарантійний фонд, 

страхові резерви 

 

Масиви даних про страхувальників, 

діючі страхові договори  

та зобов’язання згідно з ними, 

довідкова, законодавча, нормативна 

інформація, статистичні дані та дані 

бухгалтерського обліку 

До матеріальних ресурсів належить 

нерухоме і рухоме майно: будівлі 

транспорт, обчислювальна та офісна 

техніка, меблі 

Фінансові ресурси 

Трудові ресурси 
 

Матеріальні ресурси 
 

Інформаційні ресурси 
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5.4. Структура страхових компаній 

 

 
 

 
 

 

 

Усі елементи внутрішньої структури страхового ринку взаємо-

пов’язані. Вплив на один із них спричиняє дію в інших. Тому 

управлінському складу страхової компанії важливо враховувати 

взаємодію цих елементів й узгоджувати їх із зовнішнім середовищем 

Керівники 

наділяються 

правом давати 

розпорядження 

співробітникам 

нижчого рівня  

з усіх питань,  

що випливають  

з їхньої діяльності 

Право давати 

розпорядження 

надається щодо 

виконання 

конкретних функцій, 

незалежно від того, 

хто їх виконує 
 

Структура управління страховою компанією може будуватись 

за такими принципами 

Принцип лінійного 

підпорядкування 
 

Принцип 

функціонального 

підпорядкування 

Принцип лінійно-

штабного 

підпорядкування 
 

Це здебільшого 

«мозкові» центри 

(штаби), які 

виконують 

консультаційні 

функції у процесі 

стратегічного 

планування, 

підготовки рішень  

з інших 

найважливіших 

питань роботи 

компанії 

Структура страхової компанії – зв’язки, що існують між різними 

частинами організації для досягнення її мети, поділ роботи на окремі 

завдання, які виконуються: 

 керівництвом; 

 галузевими та функціональними управліннями (департаментами) 

відділами; 

 секторами та іншими підрозділами центрального офісу та 

регіональної мережі компанії 
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5.5. Управління страховою компанією 
 

Органи управління страховою компанією 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Це відокремлений підрозділ страховика, який не є юридичною особою, 

може мати власну назву, що має використовуватися згідно з Положенням 

про філію, має відокремлений баланс та здійснює страхову діяльність за 

видами, на які страховик отримав ліцензії від Нацкомфінпослуг і право на 

проведення яких було надане філії загальними зборами учасників 

страховика у повному обсязі або з обмеженнями 

Філія 

Підрозділ страхової компанії, який не 

має статусу самостійної юридичної 

особи і займається, як правило, 

збиранням інформації, рекламою, 

репрезентаціями, пошуком клієнтів, але 

не здійснює комерційної діяльності 

Представництво 

Підрозділ страхової компанії, 

який має право виконувати всі 

функції представництва, а також 

здійснювати операції з укладання 

та обслуговування договорів 

Агентство 

Відокремлені підрозділи 

Наглядова рада 

Ревізійна комісія 

Президент 

Голова правління 

Секретаріат 

Правління страхової компанії 

Обирається серед 
акціонерів у кількості 
від трьох до дев’яти 
осіб. Цей орган 
контролює стан справ  
у компанії в період  
між загальними зборами 
акціонерів 

Наглядова  

рада 

Є виконавчим органом, 
який керує роботою 
компанії згідно  
з повноваженнями, 
визначеними статутом 
компанії та положенням 
про правління 

Правління страхової 

компанії 

Контрольний орган 
страховика,  
що контролює 
виконання статуту, 
рішень загальних 
зборів акціонерів, 
дотримання чинного 
законодавства 

Ревізійна  

комісія 
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Основні принципи організації та управління страховою компанією 
 

Принцип Характеристика 

Організаційно-

правовий 

Страхова діяльність визначається організаційно-

правовою формою страховика: відкрите (закрите) 

акціонерне товариство, товариство з обмеженою 

відповідальністю, товариство взаємного страхування 

Територіально-

адміністративний 

Визначає форми територіальної (регіональної, 

національної, світової) організації страхової діяльності 

Функціональний 

Організаційну структуру страховиків визначають 
галузева та видова структури страхових операцій. Саме 
від потреб забезпечення страхових операцій залежать 
структура залучених фахівців, угруповання їх за 
відділами, склад і кількість посередників, використання 
страхового фонду в комерційній діяльності 

 

5.5.  Страхові об’єднання та їхні функції 

 

 

 

 

 

 

 
 

Може виконувати 
водночас функції  
і голови Ради 
директорів. 
Дозволяється також 
поєднувати в одній 
особі посади голови 
правління та головного 
менеджера 

Голова правління 

На нього 

покладаються 

важливі функції  

з контролю  

за виконанням 

керівних рішень 

Секретаріат Президент 

Це посада, що за 
ієрархією йде після голови 
правління. Важлива 
особливість: якщо 
президент є одночасно і 
головним менеджером, то 
за рангом він може бути 
вищим за голову 
правління 

Страхові об’єднання 

Асоціація 

 

Синдикат 
 

Страховий пул 
Концерн 
 

Консорціум 
 

Холдинг 
 

Страхові об’єднання створюються страховиками для координації своєї 

діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, 

якщо їхні утворення не суперечать чинному законодавству країни 
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Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте основні типи страхових компаній. 

2. Що може бути основою для відмови у виданні ліцензії?  

3. Який порядок ліквідації страховика? 

4. Чи можуть здійснювати страхову діяльність страхові об’єднання? 

5. Які Ви знаєте типи пулів? 

6. Які завдання виконуються шляхом створення пулу? 

7. Переваги і недоліки централізованої, децентралізованої і 

регіональної систем організації роботи страхових компаній із філіями. 

 

Об’єднання вітчизняних страховиків 

Ліга страхових 

організацій України 

(ЛСОУ) 

Національна  

асоціація 

страховиків України 

Федерація  

страхових 

посередників України 

Моторне 

(транспортне) 

страхове бюро 

Морське 

страхове бюро 
Будівельний 

страховий пул 

Ядерний 

страховий пул 

Холдинг –  
це особливий вид 

компанії, що 
створюється для 

володіння 
контрольними пакетами 
акцій інших компаній з 

метою контролю та 
управління їхньою 

діяльністю 

Консорціум –  
це тимчасовий союз 

господарських незалежних 
підприємств (фірм, 

компаній) 

Концерн –  
це форма об’єднання 

підприємств, фінансово-
промислова група, 

вирізними ознаками якої є 
збереження юридичної та 

господарської 
самостійності учасників, 

але з деякою часткою 
координації з боку 

головних фінансових 
структур 

Страховий пул – 
добровільне 
об’єднання 

страхових компаній 
для спільного 
страхування 

страхових ризиків 

Синдикат –  
це таке монополістичне 

об’єднання, в якому 
підприємства, що до 

нього належать, 
втрачають свою 

комерційну 
самостійність 

Асоціація –  
це добровільне 

об’єднання 
підприємств, 

створене 
для постійної 
координації 

господарської 
діяльності 
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РОЗДІЛ 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

6.1.  Необхідність регулювання страхової діяльності. 

6.2.  Державний нагляд за страховою діяльністю. 

6.3.  Ліцензування страховиків та контроль за їхньою діяльністю. 

 

6.1.  Необхідність регулювання страхової діяльності 

 

 

 

 

 

Мета державного регулювання страхової діяльності – це 

забезпечення формування страховиками достатнього обсягу коштів, за 

рахунок яких вони зможуть виконати свої зобов’язання перед 

страхувальниками за будь-яких обставин, тобто забезпечення 

платоспроможності кожного конкретного страховика 

Основні чинники, що зумовлюють необхідність державного 

регулювання страхової діяльності, пов’язані з: 

захистом страхувальника; 

економічною політикою, що провадиться державою 

Спрямування державного регулювання 

спрямоване на 

забезпечення 

формування  

і розвиток 

ефективно 

функціоную-

чого ринку 

страхових 

послуг 

створення  

в Україні 

необхідних 

умов для 

діяльності 

страховиків 

різноманітних 

організаційно-

правових форм 

недопущення  

на страховий ринок 

спекулятивних  

і фіктивних 

компаній, що 

можуть заподіяти 

шкоду як страховій 

справі, так і 

майновим 

інтересам 

страхувальників 

дотримання 

вимог 

законодавства 

України  

про страхування 



Розділ 6. Державне регулювання страхової діяльності 
 

 

108 

 
 

 
  

 

 

Напрями здійснення державного регулювання розвитку 

страхового бізнесу 

 

пряма участь 

держави у 

становленні системи 

страхового захисту 

майнових інтересів 

законодавче 

регулювання 

(прийняття державою 

базових законів  

та нормативно-

правових актів) 

здійснення спеціального 

нагляду за діяльністю 

відповідно до інтересів 

страхувальників  

та загальнодержавних 

потреб 

 

Механізм державного регулювання страхової 

діяльності  

Прямі методи впливу 

держави 

Непрямі (ринкові) 

методи впливу держави 

Законодавча база нагляду 

за страховою діяльністю 

Нагляд за страховою 

діяльністю 

Проведення державою 

спеціальної податкової 

(фіскальної) політики 

Проведення тарифної, 

цінової, кредитної, грошової 

та інвестиційної політики 

   

 

Система законодавства щодо регулювання страхової діяльності 

загальне  

законодавство 

спеціалізоване  

страхове  

законодавство 

підзаконні  

акти 
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6.2.  Державний нагляд за страховою діяльністю 
 

 

 

 

 
 
 

 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, є 

державним колегіальним органом, підпорядкованим Президентові 

України, підзвітним Верховній Раді України 

Нацкомфінпослуг здійснює 

Органом, який регулює страхову діяльність в Україні, є 

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), яка діє на підставі 

відповідного Указу Президента України, законів України «Про 

страхування», «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» 
 

1. Реєстрація страхових компаній 

Система заходів прямого державного регулювання –  

нагляду за страховою діяльністю 

3. Здійснення контролю за діяльністю страховиків 

2. Видача ліцензій на проведення певних видів страхування 

 

 

Удосконалення  
технології  

ліцензування  

страховиків 

Спрямування державного нагляду за страховою діяльністю 

 

Створення 

аналітичної служби  

для здійснення  

поточного  

та дискретного  

моніторингу  

страхового ринку 

Опрацювання за участю  

науковців і фахівців у сфері  

страхування проектів  

нормативно-правових актів  

та інструктивних документів  

з метою максимального  

наближення їх до  

міжнародних норм 
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Національна комісія, що здійснює регулювання  

у сфері ринків фінансових послуг 

Департамент документального 

забезпечення та контролю 

Управління ресурсного 
забезпечення  

та інформаційних технологій 

Відділ ведення реєстрів та баз 

даних фінансових установ 

Департамент державного 
регулювання та методології 

нагляду на ринках фінансових 

послуг  

Департамент страхового 

регулювання та нагляду 

Управління регулювання  
та нагляду за установами 

накопичувального пенсійного 
забезпечення та управителів 

ФФБ та ФОН 

Департамент регулювання  
та нагляду за кредитними 

установами 

Департамент юридичного 

забезпечення 

Управління державного 
регулювання на ринках 

фінансових послуг 

Управління методології 
державного нагляду на ринках 

фінансових послуг 

 

Департамент регулювання  
та нагляду за фінансовими 

компаніями 

Управління розвитку ринків 
фінансових послуг  
та міжнародного 

співробітництва 

Відділ контролю  
за дотриманням суб’єктами 

нагляду законодавства  
з питань фінансового 

моніторингу 

Відділ фінансів, 
бухгалтерського обліку  

і звітності 

Управління персоналом 

Сектор консолідованого 

нагляду  

Сектор з питань запобігання  

і виявлення корупції 

Сектор внутрішнього  

аудиту  
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Здійснення 

організаційно- 

методологічного 

забезпечення 

проведення 

актуарних 

розрахунків 
 

Участь  

у міжнародному 

співробітництві у 

сфері 

страхування 
 

Видача ліцензії  

на проведення 

страхової 

діяльності 
 Видача свідоцтва 

про включення 

страхових  

та перестрахових 

брокерів  

до державного 

реєстру 
 

Ведення єдиного 

державного 

реєстру 

страховиків 

(перестраховиків) 
 

Проведення 

перевірки 

додержання 

законів 
 

Забезпечення 

проведення 

дослідницько-

методологічної 

роботи 
 

Проведення аналізу 

додержання 

законодавства 

об’єднанням 

страховиків  

і страхових 

посередників 
 

Прийняття 

нормативно-

правових актів  

з питань страхової  

і посередницької 

діяльності 
 

 

Функції 

управлінського 

органу  

у справах 

нагляду  

за страховою 

діяльністю 
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6.3.  Ліцензування страховиків та контроль за їхньою діяльністю 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

документ державного зразка, який засвідчує право фінансової 

установи здійснювати страхову діяльність з конкретного виду 

страхування протягом визначеного строку за умови виконання 

ліцензійних умов 

Ліцензія 
 

Страховик має право розпочати страхову діяльність за таких умов 

 облікова і реєструюча системи відповідають вимогам, 

встановленим нормативно-правовими актами; 

 внутрішні правила страховика відповідають вимогам законів 

України та нормативно-правовим актам державних органів, що 

здійснюють регулювання і нагляд за ринками фінансових послуг; 

 професійні якості та ділова репутація персоналу відповідають 

вимогам, установленим нормативно-правовим актами; 

 керівник та головний бухгалтер відповідають Професійним 

вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ 

видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача 

дублікатів 

Ліцензування 

Ліцензування здійснюється на підставі Постанови Кабінету 

Міністрів України від 07.12.2016 р. № 913 «Про затвердження 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання 

фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних 

паперів)» 

Ліцензування страхової діяльності здійснюється Національною 

комісією, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
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1. Страховик створюється в організаційно-правовій формі акціонерного, 

повного, командитного товариства або товариства з додатковою 

відповідальністю 
 

2. Учасників страховика має бути не менше трьох 

3. Страховик одержав у встановленому порядку ліцензію на здійснення 

страхової діяльності 
 

4. Мінімальний розмір статутного фонду (гарантійного депозиту) 

страховика, який займається видами страхування, іншими ніж 

страхування життя, встановлюється в сумі, еквівалентній 1 млн євро, а 

страховика, який займається страхуванням життя, – 10 млн євро за 

валютним обмінним курсом валюти України 

5. Вартість чистих активів страховика, утвореного у формі акціонерного 
товариства або товариства з додатковою відповідальністю, після 
закінчення другого та кожного наступного фінансового року з дати 
внесення інформації про страховика до Державного реєстру фінансових 
установ має бути не меншою зареєстрованого  розміру статутного 
капіталу страховика 

6. Статутний капітал страховика має бути сплачений виключно в 

грошовій формі. Дозволяється формування статутного капіталу 

страховика цінними паперами, що випускаються державою, за їхньою 

номінальною вартістю в порядку, визначеному Нацкомфінпослуг, але 

не більше 25 відсотків загального розміру статутного капіталу 

7 абороняється використовувати для формування статутного капіталу 

векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, 

позику та під заставу, вносити нематеріальні активи 

8. Загальний розмір внесків страховика до статутних капіталів інших 
страховиків України не може перевищувати 30 відсотків його власного 
статутного капіталу, в тому числі розмір внеску до статутного капіталу 
окремого страховика не може перевищувати 10 відсотків. Ці вимоги не 
поширюються на страховика, який здійснює види страхування, інші ніж 
страхування життя, у разі здійснення ним внесків до статутного капіталу 
страховика, який здійснює страхування життя 

Вимоги до впровадження страхової діяльності 
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11. Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише 
страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов’язана з 
формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням 

12. Страховик має право приймати ризики в перестрахування лише з 
тих видів добровільного та обов’язкового страхування, на здійснення 
яких він отримав ліцензію 
 

14. Страховик має право здійснювати обов’язкове страхування 
виключно за умови дотримання визначених Кабінетом Міністрів 
України порядку та правил його проведення, форми типового 
договору, особливих умов ліцензування, розмірів страхових сум і 
максимальних розмірів страхових тарифів або методики актуарних 
розрахунків, якщо інше не визначено законом 

13. Страховик зобов’язаний розробляти та затверджувати правила 
страхування окремо для кожного виду добровільного страхування, та 
реєструвати такі правила в Нацкомфінпослуг 

15. Страховики зобов’язані формувати і вести облік страхових резервів 
у порядку та в обсягах, установлених ст. 31 Закону України «Про 
страхування», станом на кожний день 

17. Якщо страхова сума за окремим предметом договору  страхування 
перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного капіталу і  
сформованих вільних резервів та страхових резервів, страховик 
зобов’язаний укласти договір перестрахування 

10. Страховик, який отримав ліцензію на страхування життя, не має 
права займатися іншими видами страхування. Ліцензії на проведення 
страхування життя видаються без визначення в них строку дії 

9. Підприємства, установи та організації не можуть стати 
страховиками шляхом внесення змін до установчих документів за 
умови, що вони попередньо займалися іншим видом діяльності, навіть 
у разі виконання вимог законодавства 

16. Страховики зобов’язані забезпечити виконання вимог до 
організації та функціонування системи управління ризиками у 
страховика, встановлених Нацкомфінпослуг 

18. Страховик зобов’язаний дотримуватися умов забезпечення 
платоспроможності страховика 
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Для отримання ліцензії страховик-резидент має подати: 

заяву 

копію установчих документів 

довідки банків або висновки аудиторських фірм (аудиторів),  
що підтверджують розмір сплаченого статутного капіталу 

інформацію про учасників страховика 

довідку про фінансовий стан засновників страховика, 
підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), якщо страховик 

створений у формі повного чи командитного товариства або 
товариства з додатковою відповідальністю 

правила (умови) страхування 

економічне обґрунтування запланованої страхової (перестрахової) 
діяльності 

інформацію про наявність відповідних сертифікатів у випадках, 
передбачених затвердженими в установчому порядку правила 

проведення внутрішнього фінансового моніторингу 

Завірену заявником копію документа про призначення 
працівника, відповідального за проведення внутрішнього 

фінансового моніторингу, з інформацією про керівних посадових 
осіб або фахівців, які є відповідальними за проведення 

фінансового моніторингу 

Розгляд заяви страховика про видачу йому ліцензії має 

здійснюватися в термін не більше 30 календарних днів із 

часу отримання всіх необхідних документів 

Про відмову у видачі ліцензії юридична особа має бути 

повідомлена в письмовій формі із зазначенням причини 

відмови 

Суперечки щодо відмови у видачі або відкликанні ліцензії 

розглядає господарський суд 
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Питання для самоконтролю 
1. У чому полягає зміст державного регулювання страхової діяльності? 
2. Як слід розуміти поняття «страховий нагляд»? 
3. Якими є напрями вдосконалення державної політики в галузі 

страхування? 
4. Які функції Нацкомфінпослуг щодо нагляду за страховою діяльністю? 
5. Чи потрібен державний контроль за регулюванням інвестиційної 

політики страховика? 

У результаті перевірки страховик може отримати припис – 

письмове розпорядження Наукомфінпослуг, яке зобов’язує страховика 

протягом встановленого терміну усунути виявлені порушення 

перевірка укладених договорів страхування щодо надходження 

страхових платежів і виплат страхових сум, ведення обліку 

договорів страхування та страхових полісів  

Перевірки страхових організацій здійснюються 

Нацкомфінпослуг за напрямами 

відповідність видів фактичної діяльності страховика виданій ліцензії  

перевірка надання послуг відповідно до договору 

дотримання вимог щодо правильності оформлення договорів 

страхування та ін. 

дотримання встановленого порядку формування страхових 

резервів, нормативу якості активів, розміщення визначеними 

категоріями прийнятних активів у повному обсязі та дотримання 

нормативу ризиковості операцій 

дотримання розміру статутного та/або власного капіталу, 

нормативу платоспроможності та достатності капіталу  

• штрафи; 

• санації; 

• реорганізація; 

• відкликання або припинення ліцензії; 

• виключення страховика із державного реєстру 

У разі виникнення серйозних порушень у страховика 

можливі: 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ 

ОСОБИСТОГО, МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ,  

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

РОЗДІЛ 7. ОСОБИСТЕ (ОСОБОВЕ) СТРАХУВАННЯ 

 

7.1. Страхування життя та його основні види.  

7.2. Програми страхування життя. 

7.3. Страхування пенсій (ренти). 

7.4. Обов’язкові види страхування від нещасних випадків і 

професійних захворювань. Окремі види обов’язкового особистого 

страхування. 

7.5. Добровільне індивідуальне й колективне страхування від 

нещасних випадків. 

7.6. Медичне страхування. Суб’єкти й об’єкти страхування.  

7.7. Умови обов’язкового медичного страхування.  

7.8. Добровільне медичне страхування. 

 

7.1. Страхування життя та його основні види 
 

 

 

Страхування життя – особливий вид страхування, що містить 

функції захисту і накопичення та передбачає відповідальність 

страховика щодо здійснення страхових виплат у разі: 

 досягнення застрахованою особою пенсійного віку 

або віку, який визначений у договорі страхування; 

 дожиття застрахованого до закінчення строку дії 

договору; 

 смерті застрахованої особи; 

 настання події у житті застрахованої особи, яка 

зазначена в договорі страхування 

Страхування життя – це вид особистого (особового) страхування, що 
передбачає обов’язок страховика здійснити страхову виплату 
страхувальнику, застрахованій особі, вигодонабувачу або іншим третім 
особам, які мають право на отримання страхової виплати за чинним 
законодавством після настання подій, що визначені умовами договору 
страхування 
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7.2.  Програми страхування життя 
 

 
 

Основні види програм страхування життя 

Програми ризикового страхування – захист у разі смерті 

застрахованої особи, її повної або тимчасової втрати працездатності,            

у разі виявлення життєво небезпечних захворювань, а також у разі 

отримання травм різної тяжкості 

Програми накопичувального страхування життя – протягом строку 

страхування застрахована особа сплачує внески страховій компанії, а 

коли строк закінчується, вона отримує назад усю суму внесків із 

отримання накопичених відсотків 

Програми змішаного страхування життя – такі програми є 

комбінацією ризикових та накопичувальних програм і містять два 

ризики: смерть і дожиття до закінчення дії програми 

Страхування до вступу  

в шлюб 

 

Змішане страхування життя 

Страхування додаткової 

пенсії 

 

Страхування дітей 

Страхування життя 

індивідуальне колективне 

Практика страхування передбачає види страхування життя 

Умови договору страхування життя можуть додатково 

передбачати обов’язок здійснити страхові виплати у разі: 

 хвороби застрахованої особи; 

 тимчасової непрацездатності застрахованої особи 

внаслідок нещасного випадку; 

 стійкої непрацездатності (інвалідності) 

застрахованої особи внаслідок нещасного випадку 
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7.3.  Страхування пенсій (ренти) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Умови виплати страхової суми 

Повна або часткова 

інвалідність 

 

Вихід на пенсію 

 

Смерть 

Негайна довічна рента – страхування, зручне для осіб похилого віку, 

які хотіли б укласти капітал для забезпечення залишку своїх днів 

Рента – це серія регулярних виплат через визначені проміжки часу 

Ренти за періодом виплати 

щорічні 

щоквартальні 

за півріччями 

щомісячні 

Пенсійне страхування – це створення приватного резерву з 

виплатами з нього у формі капіталу або ренти 
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Класифікація пенсійного страхування 

 

 

 
 

 

відомий капітал або рента,  

які планується отримати,  

але не відома їх загальна вартість 

відома загальна вартість внесків, 

але підсумкові суми виплат 

оцінюються не відразу 

За взятими на 

себе 

зобовязаннями 

За зв’язком між учасниками 

Учасники Ініціатори 

асоціація, корпорація, колектив 

фінансова компанія будь-яка особа, крім 

службовців компанії 

ініціатора та їхніх 

прямих родичів 

їхні члени 

розміру внесених страхових внесків  

кількості років, минулих із моменту укладення договору 

страхування до початку пенсійних виплат  

віку застрахованої особи 

статі застрахованої особи  

Розмір пенсії залежить від: 
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7.4.  Обов’язкові види страхування від нещасних випадків і 
професійних захворювань. Окремі види обов’язкового особистого 
страхування 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Об’єктом страхування за цим видом страхування є майнові інтереси, що не 
суперечать законодавству України, пов’язані із життям, здоров’ям і 
працездатністю страхувальника (застрахованої особи) 

Метою обов’язкової форми страхування, яку встановлює держава, є захист 
інтересів не лише окремих страхувальників, але й усього суспільства в цілому 
та його складників зокрема 

Страхувальниками за цим видом страхування можуть бути юридичні особи 
або дієздатні громадяни, які уклали зі страховиком договір страхування 

Обов’язкове страхування від нещасних випадків є одним із елементів 
системи соціального страхування і покриває ризики виробничого 
травматизму та професійних захворювань 

 страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які 
працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету 
України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час 
виконання ними службових обов’язків; 

 страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах й 
організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської 
пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд); 

 страхування спортсменів вищої категорії; 

 страхування життя і здоров’я спеціалістів ветеринарної медицини; 

 страхування від нещасних випадків на транспорті; 

 страхування працівників (крім тих, які працюють в установах й організаціях, 
що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні 
психіатричної допомоги, в тому числі доглядають за особами, які страждають на 
психічні розлади; 

 страхування життя і здоров’я тимчасового адміністратора та ліквідатора 
фінансової установи; 

 страхування життя і здоров’я фахівців у сфері протимінної діяльності (крім 
тих, що працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного 
бюджету України) на період їхньої участі у виконанні робіт з гуманітарного 
розмінування; 

 страхування медичних та інших працівників державних і комунальних 
закладів охорони здоров’я та державних наукових установ (крім тих, які 
працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету 
України, на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов’язаного з 
виконанням ними професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику 
зараження збудниками інфекційних хвороб 

Обов’язкові види особистого страхування в Україні  

відповідно до Закону України «Про страхування»  
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у віці на момент закінчення строку договору понад 

80 років 

визнані у встановленому порядку недієздатними 
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хворі на тяжкі захворювання центральної нервової 

системи (пухлина головного, спинного мозку та хребта, 

ураження нервової системи за злоякісних новоутворень, 

гостре порушення мозкового кровообігу, гострий 

некротичний енцефаліт, СНІД, душевнохворі) 

інваліди І групи 

Обов’язковому страхуванню від нещасних випадків 

підлягають: 

 пасажири залізничного, морського, внутрішнього водного, 

автомобільного і електротранспорту (крім внутрішнього міського) під час 

поїздки або перебування на вокзалі, в порту, на станції, пристані; 

 працівники транспортних підприємств незалежно від форм власності та 

видів діяльності, які безпосередньо зайняті на транспортних перевезеннях 

(далі – водії), а саме: 

 водії автомобільного, електротранспорту, машиністи і помічники 

машиністів поїздів (електровозів, тепловозів, дизель-поїздів); 

 машиністи поїздів метрополітену, провідники пасажирських вагонів, 

начальники (бригадири) поїздів; 

 поїздові електромонтери; 

 кондуктори; 

 працівники вагонів-ресторанів, водії дрезин та інших одиниць 

рухомого складу; 

 механіки (начальники) рефрижераторних секцій (поїздів); 

 працівники бригад медичної допомоги 

До особливої категорії обов’язкового страхування належить 

обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 
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7.5. Добровільне індивідуальне і колективне страхування від 

нещасних випадків 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
обмеження обсягу страхової відповідальності, обумовленої наслідками 

нещасних випадків, які сталися із застрахованим у період дії договору: 

 обмеження віку страхувальників; 

 настання нещасного випадку в період дії договору страхування, зміст 

якого зумовлений діючими правилами страхування (виплати здійснюються за 

його наслідки, а не за фактом нещасного випадку); 

 пропорційний розмір виплати страхової суми залежно від рівня втрати 

здоров’я, працездатності або часу лікування; 

 обумовлений перелік документів, що підтверджують настання страхового 

випадку; 

 обумовлений термін виплати страхової суми; 

 визначення трирічного строку давності з дня прийняття страховиком 

рішення про страхову виплату або відмову у виплаті для звернення 

страхувальника щодо виплати страхової суми за втрату здоров’я внаслідок 

нещасного випадку  

Основні умови страхування громадян від нещасних випадків 

Водночас страхувальники під час укладання договорів 

страхування мають право призначати громадян або юридичних осіб 

для отримання страхових сум, а також замінювати їх до настання 

страхового випадку 

Страхувальники можуть укладати зі страховиками договори 

про страхування від нещасних випадків третіх осіб (застрахованих 

осіб), які можуть набувати прав та обов’язків страхувальника згідно 

із договором страхування  

Страхувальниками можуть бути як юридичні особи, так і 

дієздатні громадяни, котрі уклали зі страховиками договори 

страхування  

Основна мета добровільного страхування від нещасних 

випадків – відшкодування збитків, нанесених життю і здоров'ю 

застрахованого внаслідок нещасного випадку, що не може бути 

відшкодовано за обов’язковими видами особистого страхування від 

нещасних випадків 
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7.6.  Медичне страхування. Суб’єкти та об’єкти страхування 

 

 
 

 

 

Медичне страхування передбачає страхування на випадок втрати 

здоров’я з будь-якої причини. Воно забезпечує більшу доступність, 

якісність і повноту щодо задоволення різноманітних потреб населення 

в наданні медичних послуг, є ефективнішим порівняно з державним 

фінансуванням системи охорони 

Медичне страхування – страхування на випадок утрати здоров’я з 

будь-якої причини, у тому числі через хворобу та нещасний випадок 

смерть застрахованого внаслідок 

нещасного випадку 

Страхові випадки 

травмування застрахованої 

особи внаслідок нещасного 

випадку 

 

Нещасний випадок тлумачиться як несподівана непередбачувана 

подія, що фактично відбулася і призвела до фізичного 

ушкодження або внаслідок якої настав розлад здоров’я чи смерть 

застрахованого і яка підтверджена медичним закладом 

Обмеження страхування: не можуть бути застрахованими особи, 

що визнані в установленому порядку недієздатними, інваліди І та 

непрацюючі інваліди ІІ групи, а також хворі на тяжкі нервові та 

психічні захворювання і СНІД, також є вікові обмеження 
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Форми медичного  страхування 

добровільна 

обов’язкова 

Сутність медичного страхування полягає в тому, що, сплативши 

одноразово страховий внесок, значно менший, ніж вартість усіх 

медичних послуг, громадяни мають змогу впродовж року 

безкоштовно користуватися комплексом медичних послуг 

кваліфікованих спеціалістів у клініках із платним обслуговуванням 

 

Основні системи медичного страхування 

залежно від способу фінансування  
 

державна 

(бюджетна) соціальна приватна 

забезпечення громадянам у разі виникнення страхового випадку 

можливості отримання медичної допомоги за рахунок накопичених 

коштів і фінансування профілактичних заходів 

Мета проведення медичного страхування 

Об’єкт 

медичного 

страхування 

Життя і здоров’я громадян 
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Прибуток від проведення обов’язкового медичного страхування є 

джерелом поповнення фінансових резервів системи такого страхування 

і не може бути засобом збагачення 

 

Обом формам властиві свої переваги та недоліки 
Водночас обов’язкове медичне страхування має одну суттєву перевагу – 
воно забезпечує регулярність надходження грошових коштів, що дає змогу 
планувати медичну допомогу. Слід зазначити, що в Україні система 
охорони здоров’я населення має виключно бюджетне фінансування 

Страховик зобов’язаний 

 
 ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування; 

 впродовж двох робочих днів – з моменту, коли йому стало відомо про 
настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення 
документів, необхідних для виплати страхової суми (страхового 
відшкодування); 

 після настання страхового випадку виплатити страхову суму або 
страхове відшкодування в передбачений договором термін; 

 відшкодувати витрати, яких зазнав страхувальник після настання 
страхового випадку щодо запобігання збиткам або зменшення їх, якщо 
це передбачено умовами договору; 
 тримати в таємниці відомості про страхувальника і його майновий 
стан, крім випадків, передбачених законодавством України 

Суб’єкти добровільного медичного страхування 

страхові компанії,  

що мають відповідну 

ліцензію 

медичні заклади 

незалежно  

від форми власності 

асистанси 

страхувальники: 

фізичні  

та юридичні особи 

аптеки 

Страхові відносини виникають між страховиком та страхувальником 
щодо майна та майнових інтересів, а також життя, здоров’я, 
працездатності тощо. Ці відносини зумовлюють необхідність 
дотримуватись певних зобов’язань з обох сторін 



Розділ 7. Особисте (особове) страхування 

 

127 

 
 

7.7. Умови обов’язкового медичного страхування 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Страховики в системі обов’язкового медичного страхування  

Фонд загальнообов’язкового 

державного соціального 

медичного страхування (як це 

планується в Україні) 

Незалежні страхові компанії 

(організації), що мають статус 

юридичної особи та ліцензію 

держави на право здійснювати 

медичне страхування 

Обов’язкове медичне страхування передбачає, що сплата страхових 
внесків може бути покладена як на підприємців, так і на працівників. 
Частка кожної зі сторін залежить від конкретних економічних умов 
проведення такого страхування та вартості медичного обслуговування 

Суб’єкти обов’язкового медичного страхування 

страховики страхувальники застраховані установи 

Страхувальник зобов’язаний 

 вчасно вносити страхові платежі; 

 надавати страховику достовірну інформацію про рівень ризику, 
обставини, що можуть впливати на його зміну, та про будь-які зміни 
стану страхового ризику; 

 повідомити страховика про інші діючі договори страхування щодо 
цього об’єкта страхування; 

 вживати заходів щодо зменшення збитків, спричинених страховим 
випадком; 
 повідомити страховика про настання страхового випадку в термін, 
передбачений умовами страхування 

Обов’язковому медичному страхуванню властиві суворий контроль з 
боку держави за його здійсненням і безприбутковість. Для його 
впровадження потрібні значні матеріальні та організаційні витрати 
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7.8. Добровільне медичне страхування 

 

 

 
 

 

За своїм призначенням медичне страхування є формою захисту 

інтересів громадян у разі втрати ними здоров’я з будь-якої причини. 

Воно пов’язано з компенсацією громадянам витрат, зумовлених 

оплатою медичної допомоги, та інших витрат, пов’язаних із 

підтримкою здоров’я:  

Суб’єкти добровільного медичного страхування  

страхувальники – 

окремі дієздатні 

громадяни, 

підприємства,  

що представляють 

інтереси громадян, 

а також благодійні 

організації  

та фонди 

медичні установи, 

що надають допомогу 

на засоби медичного 

страхування і також 

мають ліцензію  

на здійснення 

лікувально-

профілактичної 

діяльності 

страховики – 

страхові компанії, 

що мають ліцензії 

на здійснення 

цього виду 

страхування 

 відвідуванням лікарів та амбулаторним лікуванням; 

 придбанням медикаментів; 

 лікуванням у стаціонарі; 

 отриманням стоматологічної допомоги, зубним протезуванням; 

 проведенням профілактичних та оздоровчих заходів тощо 

 

Головне призначення страхової медичної організації в системі 
обов’язкового медичного страхування полягає в контролі якості наданих 
медичних послуг та їх відповідності медико-економічним стандартам 

Фонд загальнообов’язкового державного соціального медичного 
страхування – це некомерційна самоврядна організація, яка є 
юридичною особою 

Система обов’язкового медичного страхування може передбачати або 

не передбачати участь у ній страхових компаній 
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Страховий поліс з добровільного медичного страхування зумовлює 

обсяг надання медичних послуг, можливість вибору умов отримання 

медичної допомоги тощо. Програми добровільного медичного 

страхування розширюють можливості й покращують умови надання 

профілактичної, лікувально-діагностичної та реабілітаційної 

допомоги 

Розміри страхових внесків установлюються на договірній основі 

страховика і страхувальника, зважаючи на оцінку ймовірності 

захворювання страхувальника через вік, професію, стан здоров’я тощо 

Тарифи на медичні та інші послуги з добровільного медичного 

страхування встановлюються за згодою страховика і медичної 

установи, що обслуговує застрахованих 

 добровільним страховим внескам підприємств та організацій; 

 добровільним страховим внескам різних груп населення; 

 добровільним внескам окремих громадян 

Страхові фонди добровільного медичного 

страхування утворюються завдяки: 

За індивідуального страхування 

страхувальниками зазвичай є 

окремі громадяни, які уклали 

договір зі страховиком про 

страхування себе або третьої 

особи (дітей, батьків, родичів) 

власним коштом 

За колективного страхування 

страхувальником зазвичай є 

підприємство, організація, 

установа, що укладає договір зі 

страховиком про страхування 

своїх працівників або інших 

фізичних осіб (членів сімей 

працівників, пенсіонерів тощо) 

за допомогою їхніх грошових 

коштів 

Форми добровільного медичного страхування 

Індивідуальне Колективне 
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 забезпечення охорони здоров’я населення; 

 забезпечення відтворення населення; 

 розвиток медичного обслуговування; 

 фінансування системи охорони здоров’я; 

 перерозподіл коштів, що використовуються на оплату медичних 

послуг, між різними верствами населення 

Основні завдання ДМС: 

Мета добровільного медичного страхування (ДМС) – 

гарантування громадянам (застрахованим особам) після настання 

страхового випадку оплати вартості медичної допомоги коштом 

страхових резервів та фінансування профілактичних заходів 
 

 ширше право вибору застрахованим пацієнтом медичних установ, 

лікарів для обслуговування; 

 покращання умов утримання застрахованого в стаціонарах, 

санаторіях, профілакторіях; 

 надання спортивно-оздоровчих послуг та інших засобів 

профілактики; 

 подовження тривалості післялікарняного патронажу та догляду за 

пацієнтом у домашніх умовах; 

 діагностику, лікування та реабілітацію з використанням методів 

нетрадиційної медицини; 

 розвиток системи сімейного лікаря; страхування виплат з 

тимчасової непрацездатності, вагітності, пологів та материнства на 

пільгових умовах за строками і розмірами грошових виплат; 

 участь у цільовому фінансуванні технічного переозброєння й 

нового будівництва лікувально-профілактичних установ, підприємств 

з виробництва медичного устаткування, ліків із правом 

першочергового отримання послуг або продукції (протези, ліки, 

діагностика тощо) цих підприємств та організацій 

Договір з добровільного медичного страхування може,  

зокрема, передбачати: 
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 ДМС є однією із форм особистого страхування; 
 воно є важливим ринковим компонентом, що доповнює системи 
обов’язкового загальнодержавного медичного страхування і 
соціального забезпечення; 
 програми ДМС обираються за бажанням страхувальника і 
залежать від його платоспроможності; 
 ДМС ґрунтується на принципі страхової солідарності, зміст якої 
полягає в тому, що застрахована особа отримує медичну допомогу у 
випадках та обсягах, що визначаються страховим договором згідно зі 
сплаченим страховим платежем. Перевищення вартості медичних 
послуг над внесками страхувальника можливе завдяки тому, що 
частина застрахованих, які внесли премії до страхової компанії, не 
потрапляє у страхову ситуацію і не користується послугами 
медичних закладів 

Особливості ДМС визначаються його місцем у системі 

соціально-економічних гарантій громадян: 

 Предметом договору ДМС є зобов’язання страховика у разі 

настання страхового випадку здійснити виплату страхової суми 

(або її частини) страхувальнику (застрахованому) на оплату 

вартості медичної допомоги (медичних послуг) певного переліку та 

якості в обсязі обраної страхувальником програми медичного 

страхування. Ці виплати страховик здійснює незалежно від суми, 

яку має отримати застрахована особа за державним соціальним 

страхуванням, соціальним забезпеченням, сум за договорами 

добровільного медичного страхування, укладеними з іншими 

страховиками, а також суми, що має бути сплачена як 

відшкодування заподіяної їй шкоди з боку третіх осіб згідно із 

цивільним законодавством України. 

 Одержувачем страхової виплати може бути не тільки 

застрахована особа, але й лікувальний заклад або асістанська 

компанія, яка забезпечує отримання допомоги (медичних послуг). 

 Договори ДМС передбачають обов’язковість конкретної 

застрахованої особи, майнові інтереси котрої застраховано. 

 Договори мають тристоронній, а подекуди багатосторонній 

характер. 

 Територія дії договору ДМС не обмежується місцезнаходженням 

страховика 

Особливості договорів ДМС 
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Питання для самоконтролю 
 

1. Які Ви знаєте підгалузі особистого страхування? 
2. Чим характерне добровільне страхування від нещасних випадків? 
3. У чому специфіка медичного страхування? 
4. Які Ви знаєте форми страхування транспортних засобів? 
5. У чому, на Вашу думку, необхідність проведення обов’язкових 

видів страхування від нещасних випадків? 
6. Назвіть різницю між обов’язковим та добровільним медичним 

страхуванням. 
7. Який ризик обов’язково зазначається під час укладання договору 

страхування життя? 
8. З якого віку можна укладати договір страхування життя? 

Отримання страхової виплати передбачає надання 

страховикові таких документів: 

 заяви на страхову виплату; 
 страхового полісу; 
 довідки-рахунка з медичної установи із зазначеними: прізвищем, 
ім’ям та по батькові, точним діагнозом хвороби, датою звернення до 
лікаря за допомогою, терміном лікування, переліком наданих послуг з 
поділом їх за датою і вартістю, загальною сумою до виплати; 
 рецептів, виписаних лікарем через захворювання, на придбання 
медикаментів зі штампом аптеки і зазначеною вартістю кожного 
препарату; 
 направлення на проходження лабораторних досліджень через 
конкретну хворобу з переліком найменувань наданих послуг та їхньої 
вартості; 
 документів, що підтверджують факт плати за лікування, медикаменти 
(розписка за отримання грошей, банківська квитанція із зазначеною 
сумою перерахування тощо) 

 попередній запис застрахованого до лікаря телефоном; 
 пояснення застрахованій особі її прав та можливостей, зокрема спірні 
та конфліктні ситуації; 
 надання телефоном консультацій застрахованому та психологічної 
підтримки; 
 організація швидкої та невідкладної допомоги застрахованим особам; 
 організація розміщення застрахованої особи в стаціонарі як в 
екстрених ситуаціях, так і в плановому порядку; 
 контроль за належним доглядом застрахованої особи тощо 

Функції  консультативно-диспетчерських пунктів з ДМС  
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РОЗДІЛ 8. СТРАХУВАННЯ МАЙНА 

 

8.1. Страхування майна юридичних осіб. 

8.2. Особливості страхування сільськогосподарських підприємств. 

8.3. Страхування технічних ризиків. 

8.4. Страхування фінансово-кредитних ризиків. 

8.5. Страхування транспортних засобів. Страхування вантажів.  

8.6. Страхування майна громадян. 

 

8.1. Страхування майна юридичних осіб 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Класифікація майнового страхування за об’єктами доповнюється 

розподілом за видами небезпек, це дає змогу виокремити 4 елементи, 

між якими немає ієрархічної  підпорядкованості 

Майно може бути застраховане за дійсною вартістю (за винятком 

зношення) і за відновлюваною вартістю, яка визначається для: 

Устаткування, машин – 

відповідно до суми, необхідної 

для аналогічних предметів 

Будівель і споруд – за 
вартістю будівницва споруди + 
+ зношення + експлуатаційно-

технічний стан 

Товарів власного виробництва – на основі витрат 

виробництва, але не вище від ціни їх реалізації 

За кожним застрахованим об’єктом страхова сума має 

відповідати його дійсній вартості 

Об’єкти майбутнього 

страхування 

Майно в різних видах 

 

Доходи 

Рухомі та нерухомі цінності 

Грошові кошти 

Майнове страхування – галузь страхової діяльності, в якій об’єктом 

страхування є майно в різноманітних його видах 
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 наїзд транспортних засобів; 

 бій скла, вітрин, вітражів, скляних стін тощо; 

 витрати, що пов’язані з гасінням пожежі; 

 витрати на розчищення території, вивезення сміття, утилізацію 

залишків майна; 

 пошкодження, знищення предметів, закріплених на зовнішній 

стороні застрахованої будівлі (антени, світлові рекламні установки, 

плакати, щити, навіси вітрин тощо); 

 перерва у виробництві (втрата прибутку) 

За бажанням може надаватися додаткове страхове покриття 

для юридичних осіб зі страхування майна (зокрема, заставного та 

орендованого) внаслідок таких подій, зважаючи на такі ризики: 

Страхові випадки за комплексним страхуванням майна  

 Землетрус 

 Зсув 

 Обвал 

 Буря 

 Ураган 

 Повінь 

 Град 

 Злива 

 Шторм 

 Цунамі 

 Пошкодження майна водою  

 Крадіжки зі зломом (пограбування) 

 Від вогню 

 Від удару блискавки 

 Від вибуху 

У разі страхування майна (основних фондів) підприємства для їх 
оцінювання застосовується повна балансова вартість за вирахуванням 
величини зношення.  

Товарно-матеріальні цінності – в розмірі фактичної собівартості 
або в цінах, що діяли на день укладання договору з вирахуванням зношення. 
Об’єкти у стадії незавершеного будівництва – у розмірі матеріальних 
і трудових витрат, фактично здійснених на час страхового випадку 
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Розмір збитку в разі загибелі (руйнування) будівель, споруд та іншого 
майна визначається на підставі повної балансової або договірної вартості, 
за якою вони застраховані, а в разі пошкодження згаданих будівель, 
споруд тощо – на основі вартості відновлення ремонту і в межах 
страхової суми 

За бажанням страхувальника франшиза може 

бути встановлена в межах 0–10 % вартості 

майна або у фіксованому грошовому вираженні 

Франшиза 

 

Тариф зі страхування майна залежить від обраних ризиків, розміру 
страхової суми, характеристик майна тощо та становить за 
основними ризиками 0,025–1,5 % від страхової суми для пересічних 
об’єктів рухомого та нерухомого майна. 
Певний розмір страхового тарифу визначається спеціалістами 
компанії після розгляду заповненої заяви на страхування 

Майно, щодо якого страховик має вагомі сумніви про 

походження або вартість 
-  

Майно, факт загибелі якого важко з’ясувати 

Н
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Майно, що розташоване на території страхового  

захисту, але не є власністю страхувальника і не 

отримане ним внаслідок договірних відносин 

Будівлі, споруди в аварійному стані, а також майно, що 

розташоване в них 
-  

Додаткове страхове покриття надається за умови страхування від 

основних ризиків 

Застрахованою може бути власність третьої особи, якщо вона 

належить до свого застрахованого майна і була передана 

застрахованому для обробки, використання, зберігання, а також для 

продажу та її власник не заперечує проти страхування цієї власності 

Основні ризики можуть бути застраховані  

у будь-якій комбінації 
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якщо страхувальнику відшкодовують збитки третьої особи. 

Страховик зобов’язаний виплатити відшкодування в розмірі різниці 

між сумою збитків та сумою, відшкодованою третіми особами 

Виплата страхового відшкодування не проводиться 

 

2. Оплата витрат на ремонт пошкодженого страхового об’єкта 

1. Перестрахування належних коштів на рахунок страхувальника 

(застрахованого) або вигодонабувача 

4. Заміна знищеного, пошкодженого або викраденого предмета                         

на новий, відповідний йому 

3. Відновлення об’єкта 

Страхові відшкодування з майнового страхування та страхування 

відповідальності можуть здійснюватися в одній із чотирьох форм 

Страхове відшкодування 
виплачується 

 

У випадку повної загибелі 

майна – в розмірі дійсної 

(відновної вартості)  

з вирахуванням зношення  

та вартості залишків майна, 

придатного для подальшого 

використання, але в межах 

страхової суми 

У разі часткового пошкодження 

майна – в розмірі різниці між 

заявленою страховою сумою та 

вартістю залишків майна, 

придатних для подальшого 

використання, а в разі страхування 

за відновною вартістю – в розмірі 

витрат на його відновлення,  

але не більше страхової суми 

До суми збитку належать втрати від пошкодження майна внаслідок 

заходів, що вживалися для його рятування 

 

Сума збитку 
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8.2. Особливості страхування сільськогосподарських підприємств 

 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

Урожай с/г культур та багаторічних насаджень 

плодоносного віку 

-  

Дерева та плодово-ягідні культури, що ростуть у 

садах, і виноградники 
-  
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Сільськогосподарські тварини, птиця, хутро тварин, 

бджоли у вуликах тощо 

Будівлі та споруди, техніка об’єкти незавершеного 

виробництва, передавальні пристрої, транспортні 

засоби, сировина та матеріали, продукція 

Згідно із чинним законодавством України, в обов’язковій формі 
здійснюється страхування врожаю товаровиробників, які 
користуються державною підтримкою, що полягає в наданні з 
державного бюджету сільськогосподарським товаровиробникам 
грошових коштів у вигляді субсидій на відшкодування частини 
страхового платежу, фактично сплаченого ними за договорами 
страхування сільськогосподарської продукції. Для інших 
сільськогосподарських товаровиробників страхування здійснюється 
на добровільних засадах 
  

 

Страховики – страхові компанії, які мають ліцензію на проведення 

цього виду страхування, достатні страхові резерви, розгалужену 

мережу філій та представництв, а також фахівців, добре ознайомлених 

з особливостями аграрного виробництва 

 

Страхувальники – юридичні або фізичні особи, що займаються 

сільським господарством та використовують земельні угіддя 

Найбільш ризикованим є вирощування врожаю сільськогосподарських 

культур та багаторічних насаджень 
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8.3. Страхування технічних ризиків 
 

 
 

У світовій практиці страхування 

технічних ризиків передбачає 

страхування всіх  

монтажних ризиків (EAR) 

страхування електронних 

пристроїв 
 

страхування будівельного 

підприємця від усіх ризиків (CAR) 

страхування машин 

Якщо на всій площі, де загинула (пошкоджена культура), або на 

частині такої площі здійснено пересів (підсів), збиток визначається 

з урахуванням вартості фактично отриманого валового врожаю 

культури (за цінами, про які досягнуто домовленості під час 

укладання договору) і фактичної вартості врожаю на площу 

пересіву (підсіву) за цінами реалізації цієї продукції 

 

Збиток обчислюють, помножуючи різницю між вартістю 

фактично отриманого урожаю даного року і середньою 

врожайністю за попередні 5 років з 1 га на всю площу посіву 

 

Розмір збитку, завданого загибеллю тварин, визначається так: 

установлюють середню страхову суму за одну валову тварину за 

договором та помножують на кількість загиблих голів. Що ж до 

вимушено забитих тварин, то слід урахувати ще й вартість 

реалізованого м’яса, придатного для харчових цілей, і шкурок 

хутрових тварин  

Сума страхового відшкодування виплачується пропорційно             

до % площі культури за договором страхування від фактично 

посіяної 

Визначення збитку і страхового відшкодування 
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 пожежа, вибух, удар блискавки, падіння літальних апаратів, збитки, 
до яких призвела дія води або інших засобів, що використовувались 
для гасіння пожежі; 
 паводок, повінь, затоплення, дощ, сніг, лавина, підводний землетрус; 
 бурі всіх видів; 
 землетрус, опускання ґрунту, зсув, обвал; 
 злом, крадіжка; 
 будь-який брак унаслідок халатності, необачності, необережності, 
злого наміру 

До страхових ризиків зазвичай належать: 

Страховою сумою, на яку страхуються будівельні роботи, є договірна 

вартість будівництва, зокрема вартість наданих забудовником 

будівельних матеріалів і/або виконаних ним робіт. Наприкінці строку 

страхування перевіряють відповідність розміру страхових сум вартості 

об’єкта. За потреби доплачується частина кінцевої премії 

промислові споруди, електростанції 

житлові будинки та конторські будівлі, лікарні, школи, театри 

мости, дамби, греблі, тунелі, іригаційні та дренажні споруди, 

канали, порти 

 

дорожні та залізничні об’єкти, аеропорти 

Об’єкти страхування 

У рамках страхування будівельного підприємця від усіх ризиків 

можуть бути застраховані будь-які об’єкти будівництва, наприклад: 

Страхувальниками можуть бути 

 

забудовники 
будівельні підприємці, що здійснюють 

проект, зокрема підрядчики 
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8.4. Страхування фінансово-кредитних ризиків 

 
 

 
 

 

 
 

Об’єктом страхування фінансових ризиків є майнові інтереси 

страхувальника або третіх осіб, пов’язані з інвестуванням грошових чи 

інших ресурсів у певний вид виробництва, робіт чи послуг з метою 

отримання через певний строк прибутку 

Види ризиків у фінансово-кредитній сфері 

Кредитний Інвестиційний Валютний Фінансовий 

Страховий захист починається в момент початку будівельних робіт 

або після вивантаження застрахованих предметів на будівельному 

майданчику і закінчується прийманням чи пуском в експлуатацію 

споруди. Відповідальність за обладнання будівельного майданчика та 

будівельні машини починається після їх вивантаження на будівельному 

майданчику й закінчується в момент вивезення з цього майданчика. 

Водночас можна поширити страховий захист і на період технічного 

обслуговування 

 

 пошкодження внаслідок воєнних чи подібних до війни подій, 
суспільних хвилювань, арешту майна будь-яким органом влади; 
 пошкодження внаслідок страйків чи заколотів (іноді після ретельної 
перевірки обставин події страхове відшкодування може 
виплачуватися); 
 пошкодження, спричинені впливом ядерної енергії; 
 пошкодження, завдані з наміром чи в результаті грубої необачності 
страхувальника або його представника; 
 внутрішні пошкодження будівельних машин, тобто пошкодження,  
до яких призвели незовнішні фактори; 
 ліквідація недоліків виконання будівельних робіт (наприклад, 
використання дефектного чи непридатного матеріалу); 
 претензії за неустойками та недоліками наданих послуг 

Винятки  
Міжнародною практикою страхування будівельного підприємця  

від усіх ризиків передбачено такі винятки зі страхових випадків: 
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 Прирости витрат на виробництво. 

 Втрата прибутку, що обчислюється за спеціальною методикою. 

 Витрати, які мають постійний характер і необхідні навіть під час  

перерви виробничого процесу. 

 Додаткові витрати, спрямовані на отримання спаду виробництва в 

умовах, які склалися після страхового випадку 

Види збитків 

Під час розрахунку 

страхового тарифу 

враховується: 

сезонність виробництва 

тривалість терміну відшкодування 

 
характер конкуренції у даній галузі 

Страхова сума обчислюється на основі передбачуваного обсягу 
прибутку й обсягу постійних витрат, які можуть відбутися в 
господарському році 

До страхування непрямих фінансових ризиків належать 

ризик неправомірного 
застосування фінансових 

санкцій державними 

податковими службами 

ризик 

додаткових 

витрат 

ризик 

недоотримання 

орендної плати 

 страхування недоотримання прибутку (доходів); 

 страхування депозитів; 

 страхування ризику непогашення кредиту; 

 страхування ризиків упровадження нової техніки і технологій; 

 страхування в разі зниження зумовленого рівня рентабельності; 

 страхування ризику засновника; 

 страхування біржових ризиків 

До страхування фінансових ризиків належать: 

франшиза 
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Страхування відповідальності позичальника  
за непогашення кредиту 

 

 
 

 
 

 

 
 

Страхування банківських кредитів 

Страхування 

відповідальності 

позичальників  

за непогашення кредиту – 

договір укладає страхувальник 

(юридична або фізична особа, 

яка страхує свою 

відповідальність перед банком 

за непогашення взятого 

кредиту) і страховик 

 

Страхування ризику 

непогашення кредиту – 

страхувальником є власне банк, 

який страхує відповідальність 

позичальників перед ним  

за своєчасне та повне погашення 

кредиту і відсотків  

за користування ним 
 

Кредитні 

зобов’язання 

Банківські  

позики 

Комерційні  

кредити 

Об’єкти страхування 

Боржник зобов’язаний повернути отриману позику, а кредитор має 

право вимагати повернення наданої позики за узгодженими 

умовами. Невиконання цих умов загрожує кредитору фінансовими 

збитками 
 

Фізична особа Юридична особа Банк 

Кредитний ризик – імовірність відмови боржника від сплати 

відсотків за кредит і повернення самого кредиту 

 

Страхування кредитів базується на визначенні ризику неплатежу чи 

неплатоспроможності позичальників, який формується у процесі 

кредитування гарантією 
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Заставне (гарантійне) страхування кредитів – передбачає, що 

страхувальник-боржник захищає право свого фінансиста чи 

кредитора (вірителя), котрі стають застрахованими сторонами. За 

заставного (гарантійного) страхування, коли боржник виконує роль 

страхувальника, то застрахованим зазвичай є кредитор або навіть 

кредитор кредитора 

Схема взаємовідносин між сторонами за делькредерного 

страхування кредитів 

Кредитор  

(банк, інвестор) 
 

Позичальник 

Генеральний ризик 

неплатоспроможності 

Страхувальник Застрахований 

Страховик 

Надання кредиту 

Повернення кредиту 

Страхова премія Виплата відшкодування 

Страхування делькредерне – форма організації страхових відносин, за 

якої страхувальником завжди є кредитор (наприклад, банк, що страхує 

ризик непогашення кредиту). 

Таке страхування може здійснюватися у двох варіантах: 

І варіант – кредитор (страхувальник) страхує загалом усю 

заборгованість до повернення її всіма боржниками.  

ІІ варіант – кредитор страхує заборгованість кожного позичальника 

зокрема.  

У разі делькредерної форми організації страхових відносин кредитори 

(банки, інвестори та інші) відіграють роль страхувальників і 

застрахованих водночас, тому страхові відносини обмежуються лише 

стосунками між двома сторонами: страховиком і страхувальником 
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Страхування депозитів 
 

 
 

 

Системи депозитного страхування (СДС) 

Типи СДС 

За рівнем охоплення  

об’єкта страхування 

 повна 
 обмежена 
 дискредиційна 

За характером вимог  
до учасників комерційного банку 

 
 обов’язкова 
 добровільна 
 змішана 

За принципом визначення платежів 

 диференційована 

 фіксована 

 

За формами власності 

 державна 
 приватна 
 змішана 

Завдання страхування депозитів  

Забезпечити гарантії 

повернення вкладів 

вкладникам 

 

Сформувати реальний механізм попередження 
кризи банківської ліквідності та масового 
вилучення коштів із депозитних рахунків у разі 
несприятливої кон’юнктури і банкрутства банків 

Схема взаємовідносин між сторонами за заставного (гарантійного) 

страхування кредитів 

Кредитор  
(банк, інвестор) 

Позичальник 

Генеральний ризик 

неплатоспроможності 

Страхувальник 
Застрахований 

(беніфіціар) 
 

Страховик 

Надання кредиту 

Повернення кредиту 
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8.5. Страхування транспортних засобів. Страхування вантажів 

 

 

 

 

 

 

 
 

Страхування автотранспортних засобів 

 

 

авіаційне морське 

річкове 

наземне 

(автострахування тощо)  

Підвиди страхування транспортних засобів  

залежно від шляхів сполучення 

 страхування «каско»; 

 страхування цивільної відповідальності; 

 страхування автомобілів на час ремонту, паркування та 

зберігання в гаражах; 

 страхування експортно-імпортних вантажів; 

 страхування вантажів під час перевезень внутрішнього 

сполучення 

Види автотранспортного страхування  

 легкові автомобілі; 

 вантажні автомобілі; 

 вантажо-пасажирські автомобілі; 

 мікроавтобуси; 

 мотоцикли; 

 моторолери;  

 мотоколяски;  

 мопеди; 

 трактори; 

 міні-трактори 

 

Автотранспортні засоби 

Транспортне страхування – сукупність різноманітних видів страхування 

від небезпек, які виникають на різних шляхах сполучення 
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Морське страхування 

 

 
 

До складу морського страхування належать такі основні 

види страхування 

страхування суден  

(каско) 

страхування вантажів  

(карго) 

 протиправні дії третіх осіб (1,5–2 %); 

 дорожньо-транспортна пригода (ДТП) (4–7 %); 

 пожежа або вибух у транспортному засобі внаслідок 

самозаймання (0,25–1 %); 

 стихійне лихо (повінь, буря, ураган, землетрус тощо), 

падіння дерев, падіння предметів, напад тварин (до 1 %); 

 викрадення або спроба викрадення (1–3 %) 

 марка автомобіля; 

 колір автомобіля; 

 рік випуску; 

 стаж та вік водія; 

 наявність охоронної сигналізації і протиугінного пристрою 

 

Чинники, що впливають на розмір страхового тарифу 

Варіант страхування машини, з франшизою або без, а також її розмір 

обирає сам власник автомобіля. Слід пам’ятати, що страхова премія 

знижується залежно від розміру франшизи нелінійно: так, якщо за 1 % 

франшизи економиться близько 10 % страхового внеску, то для 

досягнення 20 %-ї знижки потрібен розмір франшизи мало не у 8 %, а 

то й вище, що розумно лише в окремих випадках 

Страхові ризики та орієнтовні страхові тарифи 
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Авіаційне страхування 
 

 
 

 страхування каско суден на термін; 

 страхування  каско  суден  на  період  будівництва (будівельні ризики; 

 страхування військових і страйкових ризиків; 

 страхування ризику втрати фрахту; 

 страхування особливих майнових інтересів; 

 страхування додаткової відповідальності; 

 страхування контейнерів; 

 страхування відповідальності судновласників; 

 страхування відповідальності фрахтувальників; 

 страхування відповідальності суднових агентів 

Основні види морського страхування 

В Україні до морського страхування належить ще страхування 

відповідальності судновласників та особисте страхування від 

нещасних випадків на морському транспорті. Тому об’єктами 

морського страхування є: 

1. Судно (як транспортний засіб) – каско. 

2. Вантаж, що перевозиться цим судном, – карго. 

3. Фрахт (доходи від фрахту, які отримує судновласник). 

4. Правова (цивільна) відповідальність судновласника або 

вантажоперевізника 

Страховий тариф за морським страхуванням установлюється, 

зважаючи на умови договору та характеристики об’єкта страхування 

Основні чинники процесу авіаційного страхування 

Об’єкти страхування – повітряні 
судна, які внесені до реєстру 

повітряних суден  
в Україні Державною авіаційною 
службою, та мають документи,  

що засвідчують їхню придатність  
до польотів, крім випадків, коли 

реєстрація та наявність документів не 

вимагаються законодавством України 

Страхувальник –  
юридична або фізична 

особа – власник 

повітряного судна  

або повітряний перевізник,  

що експлуатує це 

повітряне судно на 

законних підставах 
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Страхування вантажів 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Страховий тариф коливається від 1 до 12 % вартості судна 

Страхування вантажів ще зі стародавніх часів, з’явившись як перша 
реакція на майнові збитки в міжнародних торговельних відносинах, за 
своїми формами розвивалося відповідно до змін суспільно-економічних 
відносин, стану науки, виробничих технологій і міждержавних 
політичних ситуацій. Із запозиченням набутого досвіду страхування 
вантажів іншими видами майнового страхування утворилася страхова 
система, що нині перетворилася на потужний інститут акумулювання 
фінансових коштів та їх інвестування у світову ринкову економіку 

Об’єктом за договором страхування вантажів є майнові інтереси 

фізичної чи юридичної особи, що є власником, користувачем чи 

розпорядником вантажу, внаслідок ушкодження, знищення, зникнення 

безвісти вантажу за будь-якого способу його транспортування 

Страховиком є страхова компанія (юридична особа), що має 

відповідну ліцензію на право здійснення даного виду страхування 

Страхувальником під час страхування вантажів може бути 

фізична чи юридична особа, котра є власником вантажу та має в 

ньому страховий інтерес 

Часткові 

пошкодження 

Повна 

загибель 

Умови авіаційного 

страхування 

Види страхування вантажів 

 із відповідальністю за всі ризики; 

 із відповідальністю за часткову аварію, збитки, витрати і внески за 
загальною аварією; 

 без відповідальності за пошкодження, крім випадків аварії; 

 із відповідальністю за названі ризики 
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8.6.  Страхування майна громадян 
 

 
 

 

Винятком з переліку об’єктів страхування є будівлі, що підлягають 

знесенню, дуже старі, аварійні, а також ті, що розташовані в зоні, якій 

загрожують обвали, зсуви, повені або інші стихійні лиха, якщо про це 

оголошено в установленому порядку. В рамках страхування будівель 

не підлягає страхуванню рухоме майно, що там перебуває 

При цьому страхувальник має право вільно вибирати 

об’єкт страхування: 

Об’єкти страхування: житлові, садові й дачні будинки, господарські 

(сараї, погреби, гаражі) та зовнішні (тротуари, тераси, огорожі, 

ворота) будівлі, зведені на постійному місці, зокрема й ті, під заставу 

яких страхувальник отримав кредит в установі банку  

Страхування будівель та споруд 

 усі будівлі, що розташовані на його земельній ділянці; 

 окремі будівлі (лише житловий будинок або гараж); 

 окремі конструктивні елементи (тільки вікна, двері або дах); 

 будівлі, зведення яких не закінчено 

У міжнародних перевезеннях застосовуються Правила Incoterms 

(Інкотермс). 

Правила Інкотермс становлять скорочені за першими трьома літерами 

торговельні терміни, які відображають підприємницьку практику в 

договорах міжнародної купівлі-продажу та перевезенні товарів. 

Правила Інкотермс визначають в основному обов’язки, вартість і 

ризики, що виникають під час доставки товару від продавців до 

покупців 
 

Обрання відповідного терміна Інкотермс (EXW, FAS, FOB, CFR, 

CIF, CPT, CIP, DAF, DE) має відповідати товару, способу його 

транспортування і, крім того, відображати, наскільки сторони мають 

намір внести додаткові зобов’язання, наприклад зобов’язання 

продавця або покупця щодо організації перевезення або страхування 
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 велика рогата худоба віком від одного місяця; 

 коні – віком від одного місяця; 

 свині – віком від шести місяців; 

 вівці, кози, віслюки, мули – віком від одного року; 

 собаки – віком від шести місяців до 10 років; 

 бджолосім’ї; 

 хутрові звірі (кролі, нутрії); 

 декоративні та екзотичні птахи і тварини 
 

Об’єкти страхування 

 

Страхові платежі визначають  

за розміром страхової суми, 

терміном страхування та рівнем 

ризику з одночасним 

використанням граничних 

розмірів тарифних ставок: 

на будівлі у сільській  

місцевості – від 0,15  

до 0,5 % страхової суми 

на будівлі у міській  

місцевості – від 0,1  

до 0,5 % страхової суми 
 

Майно може бути застраховане на повну дійсну (первісну) вартість або 

на певну частку від цієї вартості. Якщо на страхування приймаються 

окремі групи майна або окремі предмети, то страхову суму 

розраховують на основі вартості кожної групи майна або предмета 

окремо 

Страхування тварин – вид майнового страхування, що забезпечує 

страховий захист власникам у разі загибелі, падежу або вимушеного 

забою тварин. Цей вид страхування не набув належного розвитку на 

вітчизняному страховому ринку. Але бажання власників тварин 

заручитися захистом на випадок можливих втрат відкриває широкі 

можливості для страхових компаній у розвитку такого виду 

страхування 
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Для населення давно стали звичними такі складні та цінні побутові 

предмети, як-от телевізори, холодильники, та інші предмети 

довгострокового користування. Тому природним є намагання 

власників домашнього майна захистити себе від будь-яких 

випадковостей. Розв’язати ці проблеми можна за допомогою 

добровільного страхування домашнього майна.  
Страхувальниками домашнього майна можуть бути фізичні особи – 

власники домашнього майна 
 

Страхова сума встановлюється на кожну тварину окремо та не має 

перевищувати ринкової вартості голови тварини, звіра чи птаха 

даного виду 
 

Тарифна ставка становить від 1 до 10 % від страхової суми. 

Ризики, пов’язані зі страхуванням тварин  

Страхування у разі загибелі або падежу тварин від хвороб чи 
стихійного лиха (повінь, обвал, блискавка, буря, ураган, град, 
землетрус), дії електричного струму, замерзання, задушення, отруєння 
травами, укусу змій або отруйних комах, утоплення, попадання під 
засіб транспорту, попадання в ущелину та інші травматичні 
пошкодження 

Страхування на випадок вимушеного забою тварини, якщо вона 
травмована через нещасний випадок і це унеможливлює подальше її 
використання. Або якщо вимушений забій (за розпорядженням 
спеціаліста ветеринарної служби) пов’язаний із вжиттям заходів, 
спрямованих на боротьбу з епізоотією або невиліковною хворобою, 
що також виключає подальшу змогу використання тварини 

Страхування на випадок лікування тварини від хвороби чи травми 
внаслідок нещасного випадку. В даному разі йдеться про непрямі 
збитки у вигляді додаткових витрат на утримання тварини  
 

Страхування у разі викрадення або навмисних неправомірних дій 

третіх осіб 
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Стихійне лихо: повінь, буря, ураган, злива, 

град, обвал, зсув, вихід підґрунтових вод, 

осідання ґрунту, паводок, незвичні для даної 

місцевості тривалі дощі та великі снігопади, 

сель, блискавка, землетрус 
 

Причини збитків, за які відповідає страховик  

 

Викрадення  

або неправомірні дії  

третіх осіб 
 

Нещасний випадок: пожежа, вибух, аварія опалювальної системи, 

водопровідної або каналізаційної мережі, проникнення води із сусіднього 

приміщення, викид газу, раптове зруйнування основних конструкцій 

житлових або підсобних приміщень 

все домашнє майно, яке є в господарстві 

окремі предмети (скажімо, лише персональний комп’ютер або 

телевізор) 

окремі групи предметів (наприклад, меблі, одяг, радіо-, теле-, 

відеоапаратура) 

Особливо цінне майно (вироби з дорогоцінних металів, 

коштовне, напівкоштовне каміння, картини, колекції, унікальні 

та антикварні речі тощо) може прийматися на страхування за 

спеціальним договором 

На страхування може прийматися 

 

Страхуванням домашнього майна охоплюється різне майно, що 

належить на праві приватної власності страхувальникові та членам його 

родини, які разом із ним проживають і ведуть спільне господарство 

 

Це таке майно: меблі, радіо-, відео- і телеапаратура, 

електроприлади, килимові вироби, одяг, білизна, взуття, 

вироби з дорогоцінних металів, предмети домашнього 

господарства та вжитку, господарський і спортивний інвентар; 

книги, предмети образотворчого мистецтва тощо 
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Питання для самоконтролю 

 

1. У чому полягає зміст поняття «майнове страхування»? 

2. Як визначається специфіка страхування майна юридичних осіб? 

3. У чому полягає економічна ефективність страхування сільсько-

господарських підприємств? 

4. Яке економічне призначення страхування будівель, що належать 

фізичним особам? 

5. Які особливості страхування домашнього майна населення? 

6. Які Ви знаєте форми страхування транспортних засобів? 

Залежно від конкретних потреб у страховому захисті 

страхувальник може застрахувати домашнє майно одразу від усіх 

або кількох зазначених ризиків; ризики можуть також бути 

згруповані за варіантами: 

І варіант – передбачає відповідальність страховика за 

відшкодування збитку, що стався внаслідок будь-якого 

випадку, тобто від стихійного лиха, нещасного випадку, 

викрадення;  

ІІ варіант – лише в разі стихійного лиха або нещасного 

випадку;  

ІІІ варіант – тільки в разі викрадення тощо 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. НЕОБХІДНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ  

ТА МЕХАНІЗМ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ  

ТА СПІВСТРАХУВАННЯ 

 

РОЗДІЛ 9. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 
9.1.  Страхування відповідальності та його види. 
9.2.  Страхування цивільної відповідальності власників транспортних 

засобів. 
9.3.  Страхування цивільної відповідальності перевізника. 
9.4.  Страхування професійної відповідальності. 
9.5.  Страхування відповідальності роботодавців. 
9.6.  Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції. 

Страхування відповідальності за забруднення довкілля. 
 

9.1. Страхування відповідальності та його види 
 

 
 

 
 

 

Об’єкт страхування відповідальності – майнові інтереси, що не 

суперечать законодавству України, пов’язані з відшкодуванням 

страхувальником заподіяної ним шкоди фізичній або юридичній особі 
 

Особливість страхування відповідальності полягає в тому, що його 

дія поширюється на збитки, які заподіяні третім особам, а не 

страхувальнику, а причина збитку – ненавмисні дії страхувальника 
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Страхування відповідальності – складна галузь, 

оскільки досить важко визначити межу між злочином і 

необережною поведінкою, недбалістю і вимушеними 

діями через обставини, що склалися 

Одним із основних понять у страхуванні 

відповідальності є необережність, яка означає, що 

людина, яка не вміє поводитись так, як того вимагає закон, 

або недостатньо обережна щодо оточення чи його майна, 

визнається такою, що виявила недбалість 

Економічною основою страхування відповідальності є 

матеріальна відповідальність юридичних і фізичних осіб 

за наслідки своєї діяльності або бездіяльності 
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Види відповідальності 

Цивільна 

Матеріальна Адміністративна 

Професійна 

Базується 

на суб’єктивних цивільних правах 

 

 

передбачених 

законом  

або договором,  

що регулюють 

право на відносини 

громадян усередині 

соціуму 

 

 

порядок 

реалізації 

яких 

передбачений 

трудовими 

відносинами 

 

 

громадян  

і посадових осіб  

за здійснення 

ними 

адміністративного 

правопорушення 

 

 

реалізація яких 

зумовлена 

виконанням 

службових 

обов’язків 

посадовими 

особами 

Загальні ознаки страхування відповідальності 

 Під час підписання договору страхування відповідальності відомі 

дві особи: страхувальник та страховик, а отримувач невідомий; 

 не відома величина збитку (встановлюється максимальна межа 

страхової відповідальності); 

 страхові тарифи виражено в натуральних показниках на один об’єкт 

страхування; 

 захищають передусім інтереси страхувальника, проте в неменшій 

мірі й постраждалого; 

 наявність професійної служби у страхових компаніях для контролю 

правильності страхових випадків та судових рішень 
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Учасники страхування відповідальності 

Страхова 

компанія 

Страхувальник договір 

страхування 

Треті особи 

страхове 

відшкодування 

можливість 

спричинення 

збитку 

Основні види страхування цивільної відповідальності 

Страхування цивільної 

відповідальності власників 

транспортних засобів 

Страхування професійної 

відповідальності 

Страхування цивільної 

відповідальності перевізника 

Страхування відповідальності 

за невиконання або неналежне 

виконання умов договору 

Страхування відповідальності роботодавців за збиток, спричинений 

здоров’ю їхніх працівників під час виконання ними своїх трудових 

обов’язків  

Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції 

Страхування відповідальності за забруднення довкілля (екологічне 

страхування) 

 

У страхуванні відповідальності завжди беруть участь три сторони: 

страховик, страхувальник і третя особа, яка заздалегідь не відома 
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9.2. Страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів 
 

 
 

 

Призначення 

страхування цивільної 

відповідальності 

власників 

транспортних засобів 

полягає в: 

забезпеченні потерпілим 

відшкодування збитку, заподіяного 

власником засобу транспорту  

під час його експлуатації 

охороні економічних інтересів 

власників автотранспорту 

 

Потерпілий 

 

Страховик 

 

Претензія 

Збиток Страхова премія 

Страхове 

відшкодування 

Страхувальник 

 
Особливості 

збитків 

Причина – ненавмисні дії страхувальника 

Відповідальність має бути визначена 

законодавчо 

Спричинені третім особам, а не власне 

страхувальнику 

Соціальна сутність страхування цивільної відповідальності 

власників транспортних засобів полягає у тому, що воно відповідає 

інтересам суспільства та населення 

Відшкодування стосується не тільки матеріального збитку, але й 

шкоди, завданої життю і здоров’ю третіх осіб, яким через закон 

або за рішенням суду здійснюються відповідні виплати, що 

компенсують завданий збиток. Збитки мають деякі особливості 
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Види договорів ОСЦПВ транспортних засобів 

внутрішній 

договір 

(діє виключно 

на території 

України) 

договір міжнародного ОСЦПВТЗ діє на 

території країн – членів міжнародної системи 

автомобільного страхування «Зелена картка»  
і посвідчується відповідним уніфікованим 

сертифікатом, що визнається і діє у цих країнах 

Форми страхування  

цивільної відповідальності  

власників транспортних засобів  

добровільна 

обов’язкова 

Обов’язкова форма здійснення страхування 

цивільної відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ)  

зумовлена таким: 

 
 імовірність дорожньо-транспортних пригод (ДТП) дуже значна; 

 такі цивільно-правові відносини стосуються всього суспільства та 

мають масовий характер; 

 великі суми коштів, необхідні для відшкодування збитку 

постраждалим від ДТП, розподіляють між усіма власниками 

транспортних засобів, це дає змогу зменшити страхові внески 

Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів» набрав 

чинності з 1 січня 2005 р. 

В Україні щороку трапляється майже 200 000 дорожньо-

транспортних пригод, в яких 40 000 осіб отримують травми, а понад 

5000 осіб гинуть. Рівень смертності внаслідок дорожньо-

транспортних пригод в Україні (102 особи на 1 млн. жителів) значно 

перевищує показники таких країн, як-от Швейцарія (49 осіб), 

Німеччина (62 особи) 
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Страхувальники – юридичні особи та дієздатні громадяни, котрі уклали 

зі страховиками договори ОСЦПВ за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю, 

майну третіх осіб під час експлуатації наземного транспортного засобу 

Об’єкт ОСЦПВ – майнові інтереси, що не суперечать законодавству 

України, пов’язані з відшкодуванням особою, цивільно-правова 

відповідальність якої застрахована, шкоди, заподіяної життю, здоров’ю, 

майну потерпілих унаслідок експлуатації забезпеченого транспортного 

засобу страхування 

страхування. 

Суб’єкти ОСЦПВ – страхувальники, страховики, особи, цивільно-

правова відповідальність яких застрахована, Моторне (транспортне) 

страхове бюро України та потерпілі 

Страховий випадок – подія, внаслідок якої заподіяна шкода третім 

особам під час ДТП, що сталася за участю забезпеченого транспортного 

засобу та внаслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, 

відповідальність якої застрахована за договором 

Страховик – страхова організація, що має право на здійснення ОСЦПВ 

власників наземних транспортних засобів відповідно до вимог, 

встановлених цим Законом і Законом України «Про страхування» 

 у разі встановлення I групи інвалідності – 36 мінімальних заробітних плат у 
місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку; 
 у разі встановлення II групи інвалідності – 18 мінімальних заробітних плат 

у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового 
випадку; 
 у разі встановлення III групи інвалідності – 12 мінімальних заробітних плат 

у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового 
випадку; 
 у разі визнання неповнолітньої (малолітньої) особи дитиною з інвалідністю – 

18 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на 
дату настання страхового випадку. 
 у разі смерті потерпілого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка  

настала протягом одного року після ДТП та є прямим наслідком цієї ДТП 
розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) утриманцям одного 
померлого не може бути меншим, ніж 36 мінімальних заробітних плат у 

місячному розмірі, встановлених законом на день настання страхового випадку 

Мінімальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) 
за шкоду через стійку втрату працездатності потерпілим  

унаслідок ДТП становить: 
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Основні функції 

МТСБУ 

врегулювання претензій з боку інших країн 

виконання обов’язків перед третіми особами  

на внутрішньому ринку 

Моторне (транспортне) страхове бюро – юридична особа, яка створена 

згідно із чинним законодавством, є неприбутковою організацією, діє на 

основі свого статуту, погодженого з органом нагляду за страховою 

діяльністю і затвердженого в установленому законодавством порядку 

 виконання страхових зобов’язань у разі неплатоспроможності 
страховиків його членів; 
 здійснення виплат, якщо засіб, що спричинить ДТП, не 

застрахований або не встановлений; 
 здійснення виплат, коли страховий випадок заподіяний викраденим 

транспортним засобом; 
 здійснення виплат за ДТП, які відбулися в разі передачі 

транспортного засобу працівникам міліції, медицини для виконання їх 
обов’язків; 
 здійснення виплат, якщо водій – винуватець аварії – загинув, але не 

мав полісу цивільної відповідальності; 
 розробка пільгового страхування для окремих категорій 

автовласників; 
 здійснення виплат, коли страховий випадок був спричинений 

власником транспортного засобу, який мав страхове свідоцтво «Зелена 
картка» 

Основні завдання МТСБУ 

Страхове 

відшкодування 

Фонд захисту 

потерпілих 

Фонд страхових 

гарантій 

повні асоційовані 

Страхові організації (члени МТСБУ) 

Потерпілі 

страхові 

платежі 

Страхувальники 

Інші страхові 

резерви 

Моторне транспортне страхове бюро України 

Наглядова рада МТСБУ 
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«Зелена Картка» 

Міжнародна система страхування відповідальності автовласників. Вона 
заснована з 1 січня 1953 р. У 1998 р. Україна приєдналася до цієї 
системи завдяки впровадженню обов’язкового страхування власників 
транспортних засобів 

у цих країнах повинно здійснюватися обов’язкове страхування 

цивільної відповідальності власників транспортних засобів 

у кожній країні має бути єдина організація, що регулює збитки, 

заподіяні автовласниками цієї країни на території інших держав, 

та єдина організація, що врегульовує збитки автовласників – 

нерезидентів на території свого перебування 

держава – член системи «Зелена Картка» не має чинити 

перешкод трансферті вільно конвертованої валюти, що 

спрямовується на страхові виплати 

Система реалізує механізм гарантованих виплат компенсацій потерпілим 

з вини автовласників інших країн. Це забезпечується виконанням певних 

умов країнами – членами системи «Зелена картка», а саме: 

Завдання міжнародної системи – створення ефективного захисту 

потерпілих у ДТП за участю автовласників – нерезидентів країни, в якій 

трапилась така пригода 

фонд страхових гарантій призначений для забезпечення 

платоспроможності МТСБУ. Мінімальний фонд страхових 

гарантій встановлено в сумі не меншій, ніж 1000000 євро 

фонд захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах 

призначений для здійснення розрахунків із третіми особами 

фонд захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах 

призначений для здійснення розрахунків із третіми особами  

Централізовані страхові резервні фонди, які створюються для 

забезпечення виконання зобов’язань членів МТСБУ перед 

страхувальниками і третіми особами: 
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9.3. Страхування цивільної відповідальності перевізника 
 

 
 

 
 

 
 

Страхування відповідальності перевізників – це відносини із захисту 

майнових інтересів осіб, які зазнали збитків через здійснення 

перевезень пасажирів чи вантажів  
 

нанесення шкоди життю і здоров’ю партнерів; 

спричинення шкоди багажу пасажирів; 

втрати, пошкодження чи неправильного пересилання вантажу, 
переданого на перевезення; 

Кожний із вищезазначених перевізників може завдати збиток різним 

групам осіб, а тому договори страхування укладають на випадок: 

заподіяння збитків третім особам, які перебувають поза транспортним 

засобом і не мають договірних відносин із перевізником 

за типами транспортних засобів 

страхування 

відповідальності 

перевізників 

водного 

транспорту 

страхування 

відповідальності 

перевізників 

залізничного 

транспорту 

страхування 

відповідальності 

автомобільних 

перевізників 

страхування 

відповідальності 

повітряних 

перевізників 

за категорією осіб, у разі заподіяння збитку 

яким настає відповідальність страховика 

завдання 

шкоди життю  

і здоров’ю  

партнерів 

 

спричинення 

шкоди багажу 

пасажирів 

збитки щодо 

неправильного 

пересилання 

багажу 

збитки третім 
особам, які 

перебувають поза 
транспортним 

засобом 

за видами перевезень 

внутрішні міжнародні 

Страхування цивільної відповідальності перевізника 
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9.4. Страхування професійної відповідальності 
 

 
 

 
 

встановлюється за однім перевезенням або одним транспортним 

засобом за згодою сторін і залежить від: 

 обсягів перевезень; 

 цінності вантажів; 

 максимально можливих сум претензій, які перевізник має сплатити 

за нормами права та чинною судовою практикою в країнах, де здійснює 

вантажоперевезення 

Ліміт відповідальності 

Договір страхування укладається на рік і може бути пролонгований 

на будь-який подальший період зі сплатою щорічної премії 

Об’єкти страхування 

відповідальність 

перевізника 

вантажів  

за втрату, загибель  

або пошкодження 

вантажу, 

прийнятого ним  

до перевезення 

відповідальність 

вантажоперевізника 

перед третіми особами 

за шкоду, завдану 

їхньому життю, 

здоров’ю або майну  

під час транспортування 

вантажу 

відповідальність 

перевізника  

за шкоду,  

заподіяну вантажу  

в результаті 

затримки у доставці 

(за додаткову 

страхову премію) 

транспортне підприємство, яке бере 

участь у вантажоперевезенні 
Страхувальник 

Страхування персональної професійної відповідальності – це 

різновид страхування професіональної відповідальності, за якого 

страхувальниками є індивідуальні особи, котрі своєю професійною 

діяльністю можуть спричинити шкоду здоров’ю чи майну третіх осіб 
 

 

Професійна відповідальність – це майнова відповідальність 

спеціалістів різних професій, недостатня кваліфікація, помилки та 

упущення яких унаслідок необачності чи недбалості можуть 

спричинити шкоду клієнтові 
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Страхувальники – юридичні та фізичні особи, які мають 

кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво) та ліцензію (дозвіл) на 

здійснення діяльності щодо надання професійних послуг 

 

Об’єкт страхування – відповідальність за матеріальні витрати, яких 

зазнала третя особа внаслідок ненавмисно завданих їй страху-

вальником фактичних прямих матеріальних збитків під час надання 

послуг 

Групи ризиків, на випадок яких і проводиться 

страхування тих чи інших видів професійної діяльності 

 

ризики, пов’язані 

 із заподіянням шкоди 

життю і здоров’ю, 
 тобто можливість завдання 

тілесних пошкоджень 

(страхування професійної 

відповідальності хірургів, 

стоматологів, фармацевтів, 

косметологів, масажистів  

та інших фахівців) 
 

 

ризики, пов’язані  

 із заподіянням 

матеріальної шкоди  
(страхування професійної 

відповідальності інженерів, 

експертів, журналістів, 

адвокатів, бухгалтерів, 

аудиторів, нотаріусів, 

фінансистів та інших осіб) 

 надання страхового захисту першим особам – страхувальникам 

(особам або колективам певних професій) після висування до них 

претензій про порушення юридичних норм, унаслідок чого у третіх 

осіб виникли матеріальні збитки; 

 відшкодування третім особам (споживачам продукції або послуг) 

збитків, заподіяних першими особами – страхувальниками під час 

здійснення професійної діяльності 

Мета страхування професійної відповідальності 
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 ґрунтується на судовій відповідальності страхувальника; 

 покриває усі позови, подані в період його дії; 

 страховик зазначає ретроспективну дату (позови, шкоди за якими 

було завдано до такої дати, страховик не приймає); 

 передбачає високі ліміти відповідальності за весь період 

страхування; 

 виключається відповідальність, що виникає з таких причин:  

– через дискредитацію та наклеп;  

– через нечесність, шахрайство, кримінальні дії страхувальника;  

– позови, які підпадають під дію інших договорів страхування 

Принципи страхування професійної відповідальності 

Страхова сума встановлюється за згодою сторін 

 

Тарифні ставки під час страхування професійної відповідальності 

диференційовані за видами професійної діяльності та стажу роботи за 

професією і коливаються в межах від 5 до 15 % страхової суми 

 

Страховий випадок – помилка, допущена страхувальником під час 

виконання професійних обов’язків, яка призвела до матеріальних 

збитків або втрати здоров’я, заподіяння тілесних ушкоджень чи 

смерті третіх осіб 

 

фаху страхувальника 

освіти 

С
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стажу роботи 

рекомендації банку тощо 
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9.5. Страхування відповідальності роботодавців 

 

 
 

 
 

 
 

 

Об’єкт страхування – фінансова відповідальність 

страхувальника після настання з працівником підприємства 

нещасного випадку, якщо такий трапився під час виконання 

трудових обов’язків 

 

 

Згідно із законами України «Про підприємництво» та «Про 

охорону праці», підприємство має забезпечити своїм 

працівникам безпечні умови праці 

Роботодавець несе відповідальність перед службовцями в разі: 

особистої необережності 

браку належного та безпечного обладнання 

робочого місця 

необережності одного зі службовців, що призвела 

до травми іншого службовця, тощо 

порушення  законодавчих  актів,  які  можуть  

призвести до відповідальності  роботодавця 

забудовника за збиток, завданий робітникам під 

час будівельних і монтажних робіт  

підприємців за нещасний випадок на виробництві;  

П
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за заподіяння збитків здоров’ю під час 

використання робітниками соціально-побутових 

об’єктів на цьому підприємстві (наприклад, 

їдалень, душових, кімнат відпочинку тощо) 
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9.6. Страхування відповідальності товаровиробників за якість 

продукції 
 

 
 

 
 

Договір страхування укладають зазвичай строком на 1 рік 

Виникнення відповідальності залежить від 

якості товарів, їхніх складових речовин і частин 

помилок у розрахунках у процесі виготовлення товарів 

 виготовлення товарів; 
 

неточностей в інструкціях з їх використання 

 

якості зберігання, складання та ремонту 
 

появи продукції на ринку без відома товаровиробника 

відсутності в товарі дефектів на момент випуску його в продаж 

(харчові продукти з коротким терміном споживання) 

Страховий тариф залежить від: 

виду виробництва, умов праці 

кількості працівників, їхньої кваліфікації та стажу роботи 

обсягів збитків за останні п’ять років 

специфіки діяльності окремих категорій працівників 

Сутність страхування відповідальності виробника за якість 

продукції полягає в тому, щоб надати підприємцям страховий захист у 

разі подання на них позовів через низьку якість виготовленої продукції 

(здійснених робіт, послуг), пов’язаних із випадковими факторами 

виробництва: порушенням технології, нестабільністю якості сировини 

та комплектуючих, конструктивними похибками тощо. Такі претензії 

можуть висуватися згідно із нормами Цивільного кодексу України, а 

також Закону України «Про захист прав споживачів» 



Розділ 9. Страхування відповідальності 

 

168 

 
 

 
 

 
 

 
 

9.7. Страхування відповідальності за забруднення довкілля 
 

 

 
 

 

Договір страхування укладають зазвичай строком на 1 рік 

Базові тарифи залежать від виду продукції/товару/послуги, обсягу 

виробництва/продажу, а також застрахованих ризиків 

 

Основний ризик – ризик відповідальності за невиконання або 

неналежне виконання договірних або інших зобов’язань щодо якості 

виробленої/поставленої продукції, а також ризик відповідальності 

виробника/постачальника/виконавця за спричинення шкоди життю, 

здоров’ю та майну споживачів або третіх осіб 

Страхувальник безпосередньо виробник, постачальник або 

виконавець робіт (послуг), а також об’єднання підприємців, які 

страхують своїх членів, або головні організації промислових 

холдингів, що страхують підпорядковані їм структурні підрозділи 

Глобальне забруднення, що виникає внаслідок 

перенесення забруднюючих речовин у довкіллі на 

відстані, що перевищують 1000 км від будь-яких 

джерел забруднення (наприклад, унаслідок ядерних 

випробувань в атмосфері) 

Регіональне забруднення, що виникає внаслідок 

перенесення забруднюючих речовин у довкіллі на 

відстані понад 40–50 км від техногенних джерел 

забруднення (наприклад, після експлуатації 

підприємств промисловості, транспорту) 
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Локальне забруднення, що виникає поблизу одного або 

сукупності деяких джерел забруднення (наприклад, на 

промислових об’єктах або поруч із ними)  

Забруднення можна визначити як антропогенно зумовлене 

надходження речовин та енергії в природне середовище, яке 

призводить до погіршення його стану з погляду еколого-санітарного 

благополуччя в теперішній час і в майбутньому 
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відшкодування збитків, спричинених юридичним і 

фізичним особам унаслідок забруднення довкілля 

М
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забезпечення умов проживання населення та 

функціонування підприємств у зонах 

надзвичайних екологічних ситуацій 

юридичні особи: екологічно небезпечні 

підприємства та виробництва, органи державного 

й територіального управління, у віданні яких або 

на території яких розташовані екологічно 

небезпечні об’єкти 

фізичні особи, котрі здійснюють підприємницьку 

діяльність, яка може спричинити збитки, що 

шкідливо впливають на навколишнє природне 

середовище 
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Екологічне страхування нині визначається як страхування цивільної 

відповідальності підприємств за збитки, завдані ними майновим 

інтересам фізичних та юридичних осіб унаслідок техногенно-

екологічних аварій чи випадкового забруднення навколишнього 

природного середовища 

1. Діяльність багатьох підприємств є діяльністю підвищеної небезпеки, 

особливо тих, хто виготовляє або перевозить небезпечні речовини. 

2. Наслідки забруднення довкілля можуть бути катастрофічними через 

непередбачувані та значні розміри збитків. 

3. Для визначення негативних наслідків подій, що спричинили 

забруднення навколишнього середовища і завдали шкоди третім 

особам, характерна тривалість прояву 

Важливість і необхідність екологічного страхування зумовлена такими 

чинниками 
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Розмір страхового внеску залежить від обсягу страхових 

зобов’язань, які бере на себе страховик, тобто переліку страхових 

випадків, страхових тарифів, страхової суми, періоду несення 

відповідальності страховиком за договором страхування (зазвичай до 

трьох років з моменту аварійної ситуації) 

Суб’єкти ринку екологічного страхування  
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Об’єкт страхування – відповідальність підприємств за збитки під час 

реалізації будь-якого екологічного ризику забруднення 

навколишнього середовища та потенційного економічного збитку, 

спричиненого забрудненням виробничими, побутовими, іншими 

відходами, транспортними засобами 

Фактори, що впливають на рівень ризику 

1) перелік і обсяг небезпечних речовин, що використовуються в 

діяльності страхувальника; 

3) близькість водоймищ, населених пунктів, ґрунтових вод, 

сільськогосподарських угідь, промислових підприємств; 

2) технічна оснащеність; зношеність основних фондів; 

4) напрями вітрів; 

5) рівень кваліфікації персоналу тощо 

3.  
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Питання для самоконтролю 

1. Хто є страхувальником під час страхування відповідальності за 

непогашення кредиту? 

2. Що є об’єктом під час страхування відповідальності за непогашення 

кредиту?  

3. Яка специфіка страхування відповідальності? 

4. Яка продукція називається дефективною? 

5. Яка інформація потрібна страховикові для оцінювання ризику під 

час страхування відповідальності товаровиробника за якість продукції? 

6. Чим регламентується страхування цивільної відповідальності в 

Україні? 

Виплата страхового відшкодування здійснюється потерпілим третім 

особам 

здійснюється страховою компанією на підставі рішення суду про розмір 

збитків, заподіяних третім особам унаслідок забруднення навколишнього 

середовища 

Визначення розміру збитку і суми страхового відшкодування 

Особливість страхування відповідальності 

під час виплати страхового відшкодування слід надати документи, що 

підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків: 

 аварійний сертифікат, складений експертною комісією, що містить 

причини та можливі наслідки страхового випадку, в разі настання якого 

була заподіяна шкода третім особам та навколишньому середовищу; 

 письмові вимоги, які висунуто страхувальнику через подію, що 

трапилася; 

 рішення суду або висновки експертів, що містять розміри сум, які 

підлягають відшкодуванню 

Відповідальність страховиків поширюється на випадкові 

та ненавмисні збитки, які поділяють на: 

 

прямі економічні збитки  
від забруднення навколишнього 

середовища 

опосередковані економічні збитки,  

тобто додаткові та компенсаційні 

витрати, зумовлені з ліквідацією  

та усуненням наслідків забруднення 

навколишнього середовища 
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РОЗДІЛ 10. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ТА СПІВСТРАХУВАННЯ 

 

10.1.  Сутність, теоретичні основи перестрахування. 

10.2.  Методи перестрахування. 

10.3.  Форми проведення перестрахувальних операцій. 

10.4.  Співстрахування та механізм його застосування. 

 

10.1. Сутність, теоретичні основи перестрахування 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

дає змогу брати на 

страхування дуже дорогі та 

унікальні ризики 

сприяння запровадженню  

та поширенню нових видів 

страхування 

перерозподіл ризику між товариствами різних 

країн у формі «невидимого» експорту-імпорту 

страхових гарантій 

Допоміжні функції перестрахування 

З фінансово-економічного погляду перестрахування – це система 
економічних відносин, згідно з якою страховик, беручи на страхування 
ризики щодо захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб, 
частину відповідальності за ними, зважаючи на власні фінансові 
можливості, передає на узгоджених умовах з метою створення 
збалансованого страхового портфеля, забезпечення рентабельності 
страхових операцій, фінансової стійкості та платоспроможності 

Перестрахування – страхування одним страховиком (цедентом, 

перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику 

виконання частини своїх обов’язків перед страхувальником у іншого 

страховика (перестраховка) резидента або нерезидента, який має 

статус страховика або перестраховка, згідно із законодавством тієї 

країни, в якій він зареєстрований. 

Стаття 12 Закону України «Про страхування» 

Головна функція перестрахування 

полягає у вторинному розподілі ринку, завдяки якому відбувається 

кількісне та якісне вирівнювання страхового портфеля 
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Страховик 

Цедент 

Перестрахувальник 

Перестраховик 

Цесіонарій 

Цесіонер 

Ретроцедент 

Ретроцесіонер 

 

Ретроцесіонарій 

Первинне 

розміщення 

ризику 

Страхування 

Вторинне 

розміщення 

ризику 

Цесія 

Перестрахування 

Ретроцесія 
Третинне 

розміщення 

ризику 

Механізм передачі страхового ризику 

вирівнювання 

страхових сум, 

прийнятих  

на страхування ризиків 

Основні цілі перестрахування: 

приведення потенційної відповідальності 

за сукупною страховою сумою  

відповідно до фінансових  

можливостей страховика 

 

Необхідність перестрахування походить з об’єктивної неможливості 

однієї, навіть найбільшої та потужної, страхової компанії взяти на 

страхування особливо небезпечні та значні за обсягом ризики 



Розділ 10. Перестрахування та співстрахування 

 

174 

 
 

 

 

 
 

страховим договором 

Власне утримання – це визначена частина страхової суми,  

яку страхова компанія залишає або «утримує» на власній відповідальності і 

в межах якої вона вважає доцільним відшкодувати ймовірні збитки. 

Визначається окремо за: 

одним ризиком кількома ризиками 

 

Специфічні ознаки перестрахування 

 

перестраховик не несе зобов’язання за укладеними цедентом 

договорами страхування 

страхувальник не має нічого спільного з договорами 

перестрахування  

 
страховик не зобов’язаний інформувати страхувальника про 

свої наміри передати ризик у перестрахування повністю або 

частково прийнятий ризик 

Комісія у перестрахуванні є частиною страхової премії, яка 

закладена в тарифну ставку в розмірі витрат на ведення справи і 

залишається у цедента  

Оригінальна – визначається вирахуванням зі страхової премії  на 

користь цедента за передачу ризику (всього або частини) у 

перестрахування цесіонеру. Вона може досягати 20–49 % премії 

Перестрахувальна – сплачується під час ретроцесії. Її отримує 

ретроцедент від ретроцесіонера за переданий останньому ризик 

(частка цієї комісії коливається від 10 до 15 % від загального 

розміру премії) 

Брокерська – вираховується зі страхової премії на користь 

перестрахованого брокера, який є посередником на ринку 

перестрахування (становить 1,5–15 % нетто-премії) 

Договір перестрахування є юридичним документом, що визначає 

взаємовідносини перестрахувальника та перестраховика і встановлює 

їхні права й обов’язки  
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Перестрахуванням ризиків досягається: 

Вихід страхової компанії на нові сфери бізнесу та розширення 
спектра страхових послуг 

Збільшення обсягу страхового ринку 

Захист страхового портфеля від впливу на нього наслідків  

великих страхових ризиків 

Диференційований підхід до різноманітних груп страхувальників 

Забезпечення гарантій страхових виплат 

Для розвитку й удосконалення перестрахувальної діяльності  
у країні необхідно: 

1. Вивчення міжнародного досвіду здійснення перестрахувальних 

операцій. 

2. Заохочення до різних форм співпраці страховиків і перестраховиків 

з метою реалізації великих страхових проектів. 

3.  Захист вільної конкуренції на ринку перестрахування. 

4.  Забезпечення розширення ринку перестрахування з використанням 

зарубіжного досвіду, якісного зміцнення вітчизняних посередницьких 

структур на ринку перестрахування 

Види перестрахування 

Активне перестрахування 
полягає у прийнятті 

іноземних ризиків  

для покриття або продажу 

страхових гарантій 

Пасивне перестрахування 

передбачає передачу ризиків 

іноземним перестраховикам  

або отримання страхових 

гарантій 

Тантьєма (додаткова комісія) – комісійна винагорода цеденту з 

прибутку перестраховиків за ризиками, що передані їм цедентом. 

Тантьєма визначається у договорі перестрахування і її розмір може 

коливатися від 10 до 90 %. Виплачується тантьєма раз на рік на основі 

суми чистого прибутку, отриманого перестраховиком 
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10.2. Методи перестрахування 

 
 

 

Факультативний метод перестрахування 
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перестрахувальник не має права без згоди перестраховика 

змінювати умови страхування 

витрати з оформлення факультативного перестрахування досить 

великі, особливо якщо воно пропонується кілька разів 

перестраховик здебільшого має невеликий проміжок часу для 

детального аналізу, отриманого на перестрахування ризику 

можливість вибору для компанії-цедента найбільш сприятливих 
умов перестрахування, на території яких розташовані екологічно 
небезпечні об’єкти 

використання цедентом перестрахування в тих випадках, коли він 

має розширити свою діяльність у сфері несприятливих для нього 

видів страхування 

П
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Факультативний метод перестрахування 

Характерні ознаки факультативного методу перестрахування 

 

1. Повна свобода сторін договору перестрахування. 

2. Перестрахувальник має право передавати ризики або лишати їх на 

власній відповідальності. 

3. Перестраховик має право прийняти ризики чи відмовитися від них.  

4. Кожний ризик розглядається окремо і може перестраховуватися 

повність або окремо 

облігаторні 

(обов’язкові) 

факультативні 

(необов’язкові) 

факультативно-

облігаторні (змішані) 

Класифікація перестрахувальних операцій за методом  

передавання ризиків у перестрахування та оформленням  

правових взаємовідносин сторін  

Договір факультативного перестрахування – індивідуальна угода, 

що стосується переважно одного ризику 
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Облігаторний метод перестрахування 

  
 

 

 
 

 

можливість виникнення потреби в додатковому 

факультативному перестрахуванні у випадку, коли: 

а) ризик, що підлягає перестрахуванню, не підпадає під умови 

облігаторного договору; 

б) страхова сума перевищує ліміт відповідальності за 

договором 

невизначений термін дії з правом взаємного припинення 

шляхом завчасного повідомлення сторін про прийняте рішення, 

що не завжди вигідно одній зі сторін 

Н
ед
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л
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и

 

універсальний характер – використання в усіх галузях і видах 

страхування, на всіх страхових ринках світу 

рівномірний розподіл сприятливих і несприятливих ризиків між 

цедентом і цесіонарієм 

П
ер

ев
а
г
и

 
 

Облігаторний метод перестрахування 

автоматичність передачі та приймання ризиків зменшує витрати 

сторін 

можливість розвитку довгострокових відносин між сторонами 

Обов’язкова передача 

цедентом певної 

частки всіх ризиків, 

якщо їхня страхова 

сума перевищує 

обумовлений обсяг 

власної участі цедента 

 

Обов’язкова участь 

цесіонарія  

у перестрахуванні 

частки всіх  

ризиків страховика 

Внесення 

цесіонарієм 

певних обмежень 

своєї 

відповідальності 

за ризиками, що 

страхуються 

Характерні ознаки облігаторного методу перестрахування  

Договір облігаторного перестрахування – це угода, що охоплює 

весь страховий портфель страховика за певним видом страхування 

або його значну частину 
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10.3. Форми проведення перестрахувальних операцій 
 

 
 

 

 

Пропорційна форма перестрахування передбачає часткову участь 

сторін у розподілі відповідальності за завчасно обумовленим 

співвідношенням 

Пропорційна форма перестрахування 

 

Принцип пропорційного перестрахування – перестраховик 

поділяє ризик цедента 

Форми перестрахування 

Пропорційне перестрахування Непропорційне перестрахування 

Види перестрахування 

 квотне; 

 ексцедентне; 

 квотно-ексцедентне 

Види перестрахування 

 ексцедентне: 

– ексцедент збитку; 

– ексцедент збитковості 

Факультативно-облігаторний договір (договір «відкритого 

покриття») – це угода, що дає цеденту свободу прийняття рішень: 

які ризики і в якому розмірі слід передати перестраховику 

Дає змогу проводити 

страхування особливо 

великих, небезпечних 

ризиків 

Цедент, провівши «селекцію» у 

страховому портфелі, передає у 

перестрахування тільки 

найнебезпечніші ризики 

Недоліки Перевага 

Факультативно-облігаторний метод перестрахування 

Характерна ознака факультативно-облігаторного  перестрахування – 

факультативність передбачається для страховика, а облігаторність – 

для перестраховика 
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Квотна форма перестрахування 

 
 

 

 
 

за договором передаються всі ризики – великі та малі 

наявність лімітів відповідальності перестраховика в деяких 

випадках змушує здійснювати додаткове перестрахування 

на факультативній основі 

Н
ед

о
л

ік
и

 

 

обсяг договору може бути обмеженим 

формування умов договору може бути недостатньо чітким 

страховик не має захисту від ефекту кумуляції ризиків, 

пов’язаного з одним і тим самим ризиком 

Квотна форма перестрахування 

на власному утриманні страховика лишається така частина 

відповідальності, яка відповідає його фінансовим 

можливостям 

квотний договір не потребує великих витрат з його 

обслуговування 

П
ер

ев
а
г
и

 
 

за автоматичності передання ризиків страховик 

звільняється від зобов’язань передавати інформацію щодо 

прийнятих ризиків, що дає певну свободу цедентові                    

(у регулюванні збитків, поновленні або анулюванні полісів) 

результати квотних договорів більш збалансовані й стійкі 

Квотна форма перестрахування використовується, коли: 

 необхідно перестрахувати велику кількість приблизно однорідних 
ризиків; 

 компанія починає провадити страхову діяльність у новому для неї 
виді страхування, за яким не існує чітких статистичних даних; 

 коли компанії потрібна фінансова підтримка з огляду на 
збільшення обсягів бізнесу (формування резервів, участь у витратах на 
ведення справи тощо); 

 коли необхідно спростити адміністративні витрати в тих видах 
страхування, де існує великий обсяг відповідальності та відносно 

стабільні страхові суми 
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Ексцедентна форма перестрахування 
 

 

 
 

 

Необхідність обробки кожного ризику – його вивчення, 

визначення відповідної частки в ексцедентному договорі, 

групування ризиків тощо 

Високі витрати з обслуговування договорів 

Н
ед

о
л

ік
и

 
 

Потенційно наявна можливість передавання цедентом більш 

небезпечних ризиків за диференційованого власного 

утримання 

Обсяг договору може бути обмеженим 

Складне управління справами цедента 

Проходження справ про збитки перестраховиків може бути 

неоднаковим 

Ексцедентна форма перестрахування 

Можливість компанії-цедента встановлювати ліміт власного 

утримання з урахуванням свого фінансового становища 

Цедент під час визначення суми власного утримання залежно 

від ознак застрахованих об’єктів може досягти якісної 

зміни страхового портфеля 

П
ер

ев
а
г
и

 
 Забезпечується максимальне вирівнювання страхового 

портфеля, що залишається на власному утриманні цедента 

Страховий портфель цедента залишається повним 

Менша комісія, що виплачується перестраховиком 

Цедент може утримувати більше страхових премій 

Ексцедентна форма перестрахування застосовується тоді, коли: 

застраховані ризики різні за страховими сумами 

Договір ексцедентного перестрахування передбачає передачу 

цедентом узгодженої частини ризиків понад визначене власне 

утримання 
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Квотно-ексцедентне перестрахування 

 

 

 

 

 

 

 

Непропорційна форма перестрахування 

Непропорційна форма перестрахування – передбачає, що 

відшкодування, надане перестраховиком, визначається тільки 

розміром збитку і не залежить від страхової суми, тому тут немає 

пропорційного розподілу відповідальності за окремим ризиком і 

оригінальною премією 

Призначенням непропорційного перестрахування є гарантія 

відповідальності страховика за прийняті ризики щодо великого 

сукупного збитку за визначений період часу 

Квотно-ексцедентна форма перестрахування використовується у 

тому разі, коли компанія розширює свій бізнес у новому для неї виді 

страхування 

Договір змішаного перестрахування (квотно-ексцедентне) – 

поєднання квотного та ексцедентного договорів перестрахування. 

Портфель даного виду перестрахування перестраховується квотно, а 

перевищення сум страхування ризиків понад установлену норму (квоту) 

підлягає перестрахуванню на принципах ексцедентного договору 

Характерна ознака договорів пропорційного перестрахування – 

збитки та премії за оригінальними полісами розподіляються між 

цедентом і перестраховиком у відповідній пропорції та прив’язані до 

страхової суми 

Суть непропорційного перестрахування полягає в тому, що цедент 

сам оплачує всі збитки до певного узгодженого розміру, а 

перевищення цього розміру оплачує перестраховик, для якого 

встановлюється визначений ліміт або верхня межа відповідальності за 

договором 
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Типи непропорційного перестрахування 

перестрахування надлишку 

збитків –  

договір ексцедента збитку 

перестрахування надлишку 

збитковості – договір ексцедента 

збитковості 

1) Розрахунки між сторонами договору охоплюють кінцеві фінансові 

результати цедента, що дає йому змогузахиститися від значних витрат. 

2) Перестраховик не бере участь у відшкодуванні дрібних збитків, які легко 

покриваються страховиком. 

3) Інтереси цедента і перестраховика можуть мати суперечливий характер, 

оскільки досягнення додаткових фінансових результатів цедентом не 

супроводжується аналогічними результатами, досягнутими 

перестраховиком. 

4) Передаються тільки обумовлені ризики, що дає змогу не надсилати 

перелік ризиків, розмір яких перевищує встановлену величину. 

5) Перестрахувальна премія розраховується не для кожного ризику, який 

передається, а для всього страхового портфеля за одним або кількома 

видами страхування. Перестрахувальник має змогу врахувати всі 

витрати за таким договором відразу; при цьому ціна може змінюватися за 

роками залежно від збитків або рівня збитковості та кон’юнктури ринку 

Характерні ознаки непропорційного перестрахування 

Договір ексцедента збитку 

Ризиковий ексцедент збитку Катастрофічний ексцедент збитку 

основа договору 

Захист від кумуляції збитків  

у разі настання одного випадку 

Одиничний ризик 
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10.4. Співстрахування та механізм його застосування 
 

 

 

 

Об’єкт страхування може бути застрахований за одним договором 
страхування та за згодою страхувальника кількома страховиками 
(співстрахування). При цьому в договорі повинні міститися умови, що 
визначають права і обов'язки кожного страховика. 
За наявності відповідної угоди між співстраховиками і страхуваль-ником 
один із співстраховиків може представляти всіх інших у взаємовідносинах 
із страхувальником, залишаючись відповідальним перед ним лише у 
розмірі своєї частки. 

Стаття 11 Закону України «Про страхування»  

Договір ексцедента збитковості 

мета особливості 

Захист 

цедента  

від 

додаткових 

або великих 

витрат 

1. Покриває не окремі ризики, а збитковість за всім 
портфелем договорів, що має цедент за даним видом 
страхування. 

2. Перестраховик бере участь у відшкодуванні збитків 
лише у випадках, коли за певний строк перевищено 
обумовлений договором перестрахування відсоток 

Особливості договорів ексцедента збитків 

Застосовуються тоді, коли концева сума збитку за застрахованим ризиком 

перевищує обумовлену в договорі суму в разі настання страхового випадку 

Найчастіше укладаються в облігаторній формі виготовлення товарів 

Технічно нескладні та вигідні для цедента 

Охоплюють усі ризики певного виду, які застраховані цедентом 

Перестраховані платежі не дають ніяких переваг жодній зі сторін,  

що укладають договір, та одночасно гарантують підтримку  

довгострокових перестрахових відносин 

Співстрахування – страхування, за якого два та більше страховиків беруть 

участь визначеними частками у страхуванні одного й того самого ризику, 

видаючи спільні чи окремі поліси, кожний на страхову суму  

у своїй частці 
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Питання для самоконтролю 
 

1. У чому полягає зміст перестрахування? Яка його мета? 

2. Які функції перестрахування? 

3. Які специфічні ознаки договору перестрахування? 

4. Який механізм передачі страхового ризику? 

5. У чому зміст факультативного перестрахування? 

6. Чим характерне облігаторне перестрахування? 

7. Що властиве факультативно-облігаторному перестрахуванню? 

8. Які умови пропорційного перестрахування? Які його форми? 

9. Як здійснюється квотне перестрахування? 

10. Що виражає договір екцедентного перестрахування? 

11. Який механізм здійснення квотно-ексцедентного договору? 

12. Коли використовується непропорційне перестрахування? 

13. У чому полягає сутність співстрахування та механізм його 

застосування? 

14. Що характерно для становлення ринку перестрахування в Україні? 

 

Договір співстрахування містить умови, що визначають права та 

обов’язки кожного страховика  

 

Особливості співстрахування 

один зі співстраховиків може представляти всіх інших  

у взаємовідносинах зі страхувальником, залишаючись 

відповідальним перед ним лише у розмірі своєї частки 

кожен страховик несе відповідальність тільки за обсягом 

взятих на себе зобов’язань 

страхувальник може розглядатись як співстраховик, якщо 

об’єкт застраховано не в повній вартості 

має значні переваги під час страхування великих ризиків  

та незручне під час страхування середніх і незначних ризиків 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  
СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ФІНАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ СТРАХОВИКА 
 

РОЗДІЛ 11. ДОХОДИ, ВИТРАТИ ТА ПРИБУТОК СТРАХОВИКА 
 

11.1. Склад доходів страховика. 
11.2. Витрати страховика: їхній склад та економічний зміст. 
11.3. Прибуток страховика. 
11.4. Оподаткування страхових організацій. 

 

11.1. Склад доходів страховика 
 

 
 

 
 
 

 
 

Комісійні 
винагороди  

за перестрахування 

Доходи страховика від основної діяльності 

Повернуті суми  
з централізованих 
страхових резервів 

Страхові премії  

за договорами 

перестрахування 

Страхові премії  

за договорами 

страхування 

Страхові премії (платежі) є первинним доходом страховика та 

основою подальшого обороту коштів. При цьому доходом є зароблені 

страхові платежі, які визначаються за формулою: 

ЗСП = СНСПзв.п + СНЗСПпоч.зв.п – СНЗСПк.зв.п., 

де ЗСП – зароблені страхові премії; 

СНСПзв.п. – сума надходжень страхових платежів за звітний період; 

СНЗСП – сума незароблених страхових платежів на початку звітного 

періоду; 

СНЗСПк.зв.п. – сума незароблених страхових платежів в кінці звітного 

періоду 

Доходи страховика 

Від страхової 

діяльності 

Від інвестування  

і розміщення тимчасово 

вільних коштів 

Від інших 

операцій 

Частки від страхових 
сум та страхових 

відшкодувань,  
що отримуються  

від перестраховиків 

Повернуті суми 
технічних резервів, 
інших, ніж резерв 

незароблених 
премій 
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Інші доходи 

страховика 

Від урегулювання 

безнадійної 

заборгованості 

перестрахування 

Від здавання майна  

в оренду (оперативний 

або фінансовий лізинг) 

Від індексації та передачі 

(продажу, обліку та інших 

видів відчуження) 

основних фондів  

і нематеріальних активів 

Від реалізації прав регресної 

вимоги страховика  

до страхувальника або іншої 

особи, відповідальної  

за заподіяний збиток 

Від курсових 

валютних 

різниць 

Штрафи, пені, 

інші доходи 

Від надання 

консультаційних 

послуг 

Доходи страховика  

від інвестування  

в розміщення тимчасово 

вільних резервів 

Відсотки, сплачені страховикові  

за надання довгострокових 

інвестиційних кредитів, зокрема 

довгострокове кредитування 

житлового будівництва 

Участь  

у прибутку 

перестраховиків 

Дивіденди  

за акціями  

Відсотки  

за облігаціями 

Відсотки, що їх нараховує 

банк на суми залишку коштів 

на поточному рахунку 

Відсотки від розміщення 

коштів на депозитних 

вкладах у банку 

Участь у прибутку підприємств,  

у складі засновників яких є страховик 

(доходи від реалізації корпоративних прав) 



Розділ 11. Доходи, витрати та прибуток страховика 

 

187 

11.2. Витрати страховика: їхній склад та економічний зміст 

 
 

 

 

 

Собівартість – сукупність усіх витрат страховика з надання 

послуг, не тільки безпосередніх, спрямованих на здійснення 

виплат з відшкодування збитків або страхових сум та на ведення 

страхової справи, але й опосередкованих, тобто витрат на 

забезпечення фінансової стійкості страхової компанії (формування 

запасних і резервних фондів). 

У вузькому розумінні собівартість – це витрати страховика на 

ведення страхової справи 

Класифікація витрат страховика  

на проведення страхових операцій  

за економічним змістом 

Виплати  

страхових сум  

та страхових  

відшкодувань  

за договорами 

страхування  

та перестрахування 

Витрати  

на утримання 

страхової  

компанії 

Витрати  

на обслуговування  

процесу страхування  

і перестрахування 

Витрати на ведення справи 

Витрати страховика 

 

На проведення страхових 

операцій (формують 

собівартість страхової 

послуги) 

На проведення інших операцій 

(супроводжують отримання доходів 

від інвестування й розміщення 

тимчасово вільних коштів 

страховика та інших  

його доходів) 
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Інші витрати на управління активами 

Оплата послуг  

фінансово-кредитних установ, 

які діють на ринку  

цінних паперів 

Витрати на отримання доходів  

від інших (крім страхових  

та інвестиційних)  

господарських операцій 

Витрати страховика на проведення страхових операцій 

Заробітна плата персоналу  

з нарахуваннями 

Амортизаційні відрахування 

Утримання й обслуговування 
автотранспорту 

Придбання канцелярських  

і господарських товарів 

Оренда приміщення Комунальні послуги 

Інші витрати, що згідно  

із чинним законодавством 

зараховуються на собівартість 

страхової діяльності 

Реклама 

Послуги зв`язку 

Відрядження 

Витрати на обслуговування процесу страхування  

і перестрахування 

Аквізиційні – витрати 

на залучення нових 

страхувальників, 

укладання нових 

договорів 

 

Ліквідаційні – 
витрати  

на врегулювання 

збитків 

 

Інкасаційні – витрати  

на обслуговування 

готівкового обігу 

страхових премій 

Витрати на утримання страхової компанії – це такі самі 

адміністративно-управлінські витрати, які має будь-який суб’єкт 

господарювання 
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З огляду на структуру тарифної ставки зауважимо, що витрати на 

обслуговування процесу страхування і перестраховування та витрати 

на утримання страхової компанії, тобто всі витрати на ведення 

справи, зазвичай становлять 20–25 % страхового тарифу, тоді як на 

виплати страхових сум і страхового відшкодування – 60–80 % 

Окремо виділяють організаційні витрати, пов’язані із заснуванням 

страхової компанії; вони по суті є активами страховика, тобто його 

інвестиціями 

Класифікація витрат на проведення страхування  

і перестрахування (основної діяльності)  
за своїм еквівалентним змістом 

  постійні; 

  змінні 

  залежні; 

  незалежні 

  загальні; 

  часткові 

Витрати страхової компанії визначають два 

взаємопов’язані процеси: 

Виконання зобов’язань перед страхувальниками 

Фінансування діяльності страхової компанії 

Особливість страхової діяльності – спочатку страховик акумулює 

кошти (отримує доходи) за рахунок отримання страхових премій, 

формує необхідний страховий фонд, запасний фонд, а потім їх 

використовує, тобто витрачає на компенсацію збитків у разі настання 

страхового випадку у страхувальників у межах взятих на себе 

зобов’язань 
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11.3. Прибуток страховика 
 

 

 

 

Прибуток страхової компанії – фінансовий результат діяльності за 

певний період (квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік) 

Прибуток від страхової діяльності – різниця між сумою 

зароблених страхових премій і собівартістю наданих страхових 

послуг 

Прибуток від нестрахової діяльності – прибуток, отриманий 

страховиком від агентського продажу страхових послуг інших 

страхових компаній, комісійних за передачу ризиків страховикам 

у перестрахування, а також проведення робіт із менеджменту 

ризиків, консультацій, доходів від поза операційних операцій 

тощо. В цьому випадку прибуток визначається як перевищення 

доходів від нестрахових операцій над валовими витратами на цю 

діяльність 

Прибуток від інвестиційної та фінансової діяльності – 

прибуток від нестрахових операцій. Отримання 

прибутку від інвестицій є основним завданням 

страховика, тому що наявність цього прибутку надає 

страховику широку можливість нарощувати обсяги 

його активів, розширювати межі страхової діяльності, 

знижувати тарифи за окремими видами страхування, 

розширювати страхове поле, зміцнювати матеріально-

технічну базу і розвивати інші напрями страхування 

Прибуток від іншої звичайної операційної діяльності  

та надзвичайних операцій 
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Етапи визначення прибутку від страхової діяльності  
з ризикового страхування 

Зароблена страхова премія розраховується збільшенням суми отриманої 
страхової премії на початку звітного періоду на суму незаробленої 
страхової премії в кінці звітного періоду. Резерви незароблених премій на 
початку періоду зменшуються на частку перестраховиків у них, в кінці 
періоду – збільшуються на частку перестраховиків відповідно до формули: 
 

ЗП = (РНПпоч – ЧПп) + (СПС - ПП) – (РНПкін + ЧПк),   
 

де ЗП – резерв зароблених премій за звітний період; 
РНПпоч – резерв незаробленої премії на початку звітного періоду; 
СПС – страхові премії, отримані у звітному періоді; 
ПП – страхові премії, сплачені перестраховикам; 
РНПкін – резерв незаробленої премії в кінці звітного періоду; 

ЧП – частка перестраховиків на початку й кінці періоду 

Оскільки договори можуть мати різні терміни дії, процедура визначення цього 

переходу передбачає умовний строк дії договору страхування 1 рік. Кожний день дії 

договору, якщо немає страхового випадку за цим договором, зменшує резерв 

незаробленої премії і збільшує резерв заробленої премії за цим договором 

Розрахування загальної суми доходів від страхової діяльності 
 

ДСД = ЗП + КВ + ВП + ПТР, 

де КВ – комісійні винагороди за перестрахування; 

ВП – частки страхових виплат, сплачені перестраховикам; 

ПТР – повернуті суми з технічних резервів, інакших, ніж РНП 

Визначення загальної суми витрат страховика 
 

ВС = ВСВ + ВЦР + ВС + ВТР, 
 

де ВСВ – витрати страховика на страхові операції, що належать до 

собівартості; 

ВЦР – відрахування в централізовані страхові резервні фонди; 

  ВС – суми страхових виплат і страхових відшкодувань, здійснені 

страховиками; 

ВТР – відрахування в технічні резерви, інакші, ніж резерв 

незароблених премій 

Розрахування результату (прибутку або збитку)  
від страхової діяльності 

Прибуток ПСД (або збиток ЗСД) від страхової діяльності обчислюється: 
 

ПСД = ДСД – ВСД 
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Напрями та пропорції розподілу прибутків залежать від потреб 

страхових компаній та їхньої дивідендної політики. Можливі напрями 

та пропорції цього розподілу такі: 

утворення резервного фонду («вільні резерви») – щорічні 

відрахування мають становити не менше 5 % прибутку, а його 

максимальний розмір – 25 % статутного фонду 

на виплату дивідендів переважно спрямовується від 20–30 до 

50–70 % прибутку 

частину прибутку (приблизно 10 %) майже завжди залишають 

на стимулювання її колективу 

на розвиток страхової компанії і стимулювання її колективу – 

від 15 до 40 % 

Етапи визначення прибутку від діяльності зі страхування життя 

Розрахування чистого доходу від надання страхових послуг 
ДСД = СПС – ВС – ВРСЖ, 

де СПС – сума премій, отриманих страховиком у звітному періоді; 

ВС – суми страхових виплат, здійснені страховиком; 

ВРСЖ – відрахування у страхові резерви зі страхування життя 

Визначення валового результату від страхової діяльності 
Валовий результат від страхової діяльності (ВРСД) розраховується як різниця 

між чистим доходом від страхової діяльності (ДСД) і собівартістю (ВСД) 

(інкасаційні, аквізиційні витрати тощо) укладання договорів страхування:   

ВРСД = ДСД – ВСД 

Розрахування результату (прибутку або збитку)  

від страхової діяльності 
Прибуток ПСД (або збиток ЗСД) як фінансовий результат від операційної 

діяльності зі страхування життя обчислюється як різниця між валовим  

результатом від страхової діяльності та загальними операційними 

(адміністративними та іншими) витратами ЗОВ:    ПСД = ВРСД – ЗОВ 
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11.4. Оподаткування страхових організацій 
 

 

 

В Україні запроваджено змішану систему оподаткування 

страховиків, згідно з якою страхові компанії сплачують податок 

у розмірі 3 % від суми страхових платежів, внесків, премій (пп. 141.1.2 

п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу) та податок на прибуток, 

отриманий від здійснення господарської діяльності страховика 

(страхової, фінансової та іншої). 

Об’єкти оподаткування 

страховика 

відповідно до загальних 

правил – 
 прибуток від страхової 

і нестрахової діяльності 

відповідно до спеціальних 

правил – 

дохід від страхової діяльності 

Ставки на податок,  

які застосовують страховики 

3 %  

від об’єкта оподаткування 

за договорами страхування 

0 %  

за договорами з довгострокового 

страхування життя, договорами 

добровільного медичного 

страхування та договорами 

страхування у межах 

недержавного пенсійного 

забезпечення, зокрема 

договорами страхування 

додаткової пенсії 

18 %  

на прибуток від страхової та нестрахової діяльності, 

що оподатковується за загальною ставкою 
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Система оподаткування страхових компаній 

 
Питання для самоконтролю 

 

1. Визначте і вкажіть склад доходів страховика. 

2. Що належить до витрат страхової організації? 

3. У чому полягає склад та економічний зміст витрат страховика? 

4. Як визначається собівартість страхової послуги? 

5. Сутність валового доходу страхової послуги. 

6. Які особливості оподаткування страхової організації? 
 

Податки і збори (обов`язкові платежі),  

які можуть сплачувати страховики 

Місцеві податки і збори (обов’язкові платежі) 

Податки Збори 

Податок  

на нерухоме майно,  

відмінне від земельної  

ділянки 

 

Збір за місця  

для паркування  

транспортних засобів 

Загальнодержавні податки і збори (обов`язкові платежі) 

Прямі податки Непрямі податки Збори 

Податок на 

прибуток 

страховика 

Плата (податок) 

за землю 

Збір за першу 

реєстрацію 

транспортного 

засобу 

Мито 

Податок 

на додану вартість 

Судовий збір 

Державне 

мито 

Єдиний 

соціальний 

внесок 
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РОЗДІЛ 12. ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

 

12.1. Поняття фінансової надійності страховика. 

12.2. Фінансові методи забезпечення надійності страхової компанії. 

12.3. Платоспроможність страховика, умови її забезпечення. 

12.4. Інвестиційна діяльність страховика. 
 

 

12.1. Поняття фінансової надійності страховика 

 

 

 
 

 

Фінансова 

надійність 

страховика 

пов’язана з 

тарифною 

політикою 

фінансовою 

політикою 
перестрахувальною 

політика 

інвестиційною 

політикою 

 

Фінансова надійність 

страховика 
 

це спроможність страховика виконувати страхові зобов’язання, 

прийняті за договорами страхування та перестрахування у разі впливу 

несприятливих чинників 

дає змогу виконати всі зобов’язання за будь-яких  

несприятливих чинників 



Розділ 12. Фінансова надійність страхової компанії 

 

196 

 

 

 
 

 

 

Чинники фінансової 

надійності страховика  

правильність 

розрахованих 

тарифних ставок 

розмір власних 

коштів 

перестрахувальні 

операції 

ефективність 

розміщення 

страхових резервів 

величина страхових 

резервів, адекватних 

сумі взятих страховиком 

на себе зобов’язань  

З
а
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Статутний фонд –  
головний елемент функціонування будь-якого 

суб’єкта господарської діяльності незалежно  

від форми власності. Він є сумою вкладів 

засновників для забезпечення життєдіяльності 

компанії. Порядок формування статутного фонду 

регулюється чинним законодавством  

і статутними документами 

Гарантійний фонд –  

це спеціальні та резервні фонди страховика,  

а також сума нерозподіленого прибутку 

Вільні резерви –  

це частка власних коштів страховика,  

що резервується з метою додаткового 

забезпечення фінансової надійності 

наявність 

збалансованого 

страхового портфеля 
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Фінансова надійність (стійкість) страховика залежить  

від збалансованості страхового портфеля, який характеризується 

характером прийнятих на страхування ризиків та очікуваною 

імовірністю їх настання 

розміром сукупної страхової суми 

кількістю укладених договорів страхування 

кількістю діючих страхових договорів 

кількістю застрахованих об’єктів  

строком дії договорів 

розміром страхових сум 

Фінансова надійність (стійкість) страховика залежить  
від правильного розрахунку тарифних ставок, які є ціною  

за страхову послугу 

Тарифні ставки не можна розрахувати без урахування збитковості 
страхової суми страховика 

Тарифна ставка розраховується залежно від обсягу та рівномірності 
розподілу ризику, частоти настання страхових випадків, обсягу 
доходу компанії на основі статистичних даних за кілька років 
страховиком 

Не завжди об’єктивні виміри доступні страховику хоча б з тієї 
причини, що він не володіє потрібною інформацією. Тому 
страховик покладається на власний суб’єктивний погляд щодо 
ймовірності настання негативних подій і можливих збитків 

Існує розвинута система знижок до базових тарифів, яка 
застосовується для поновлення договору страхування після 
закінчення його дії та для корпоративних клієнтів 

Відхилення страхового тарифу від об’єктивних обґрунтувань може 
призвести до зниження фінансової надійності страховика та 
невиконання страховиком своїх зобов’язань перед страхувальниками 
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Розмір страхових резервів має бути адекватний 

прийнятим страховим зобов’язанням. Виконання 

страхових зобов’язань насамперед має здійснюватися 

коштом страхових резервів, а їх достатність 

обумовлено правильно визначеною тарифною 

ставкою 

 

Акумульовані у страхові резерви премії певний 

час перебувають у розпорядженні страховика і 

можуть бути інвестовані з метою отримання 

додаткового доходу. Проте тимчасово вільні кошти 

страхових резервів, інвестовані страховиком, 

підлягають регулюванню з боку держави, оскільки 

вони є коштами страхувальників і мають бути 

повернуті їм після настання страхової події 

 

Активи страховика, сформовані за рахунок 

страхових резервів, є гарантією виконання його 

зобов’язань і мають розміщуватися, зважаючи на 

якість, безпечність, прибутковість, ліквідність, 

диверсифікованість  

 

дають змогу забезпечити своєчасні та в повному обсязі страхові 

виплати. Крім того, під час розміщення тимчасово вільних коштів 

страхових резервів слід зважати на характер розподілу ризику; 

термін страхування; обсяг акумульованих коштів; необхідність в 

інвестиційному доході 

 

Достатність страхових резервів ураховує: вид страхування, строк дії 

договору, рівномірність розподілу ризику 
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Фінансова надійність страховика забезпечується  

таким інструментом, як перестрахування 

Висока вартість об’єктів, які можуть бути прийняті на страхування, 

незбалансований страховий портфель, коливання результатів діяльності 

страховика можуть негативно вплинути на його фінансову надійність 

Під час перестрахування страховик, приймаючи на страхування 

великий ризик, не тільки передає його частку перестраховику, але й 

продовжує нести відповідальність перед страхувальником у повному 

обсязі. Тому страховик має правильно визначити розмір власного 

утримання зобов’язань. Якщо розмір зобов’язань буде надто високим, 

то в разі настання страхового випадку в страховика може бути 

недостатньо коштів для покриття збитків страхувальників 

1) Розмір власного утримання має залежати від галузі страхування, а 

також від характеру та ймовірності ризику, рівня схильності до нього, 

можливого максимального розміру збитку, обсягу власних коштів 

страхової компанії. 

2) Розмір власного утримання має залежати від обсягу власних коштів: 

чим більше розмір власних коштів страховика, тим надійніше виконання 

його страхових зобов’язань.  

3) Страховики, які взяли на себе страхові зобов’язання в обсягах, що 

перевищують можливість їх виконання коштом власних активів, мають 

застрахувати ризик виконання зазначених зобов’язань у перестраховиків 

Причини 

Необхідність застосування 

Особливості застосування 

Якщо страхова сума за окремим предметом договору страхування 

перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного капіталу і 

сформованих вільних резервів та страхових резервів, страховик 

зобов’язаний укласти договір перестрахування  

Стаття 30 Закону України «Про страхування» 
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Складники економічного потенціалу страховика,  

що розглядаються під час аналізу фінансової надійності страховика  

Майновий 

стан 

Фінансовий 

стан 

Величиною, складом і станом 

довгострокових активів  

і змінюється за рахунок різних 

факторів, головний з яких – 

досягнуті за минулий період 

фінансові результати 

Досягнутими за звітний період 

фінансовими результатами і, 

крім того, описується деякими 

активними та пасивними 

статтями балансу, 

співвідношенням між ними 

 

Чинники, які гарантують фінансову надійність (стійкість) 

страховиків 

Страхові бюро  

та пули 
Спеціальні гарантійні 

фонди 

 

Об’єднують фінансові 

можливості щодо 

прийняття ризиків  

на страхування багатьох 

страховиків – членів пулу 

Створюються вольовим 

рішенням органів 

державного управління  

з метою забезпечення 

безумовності страхових 

виплат постраждалим 

 

Мета їхнього функціонування – підвищити надійність  

страхового ринку 
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12.2. Фінансові методи забезпечення надійності страхової компанії 

 
 

 

Для додаткового забезпечення страхових зобов’язань створюють 

Фонд страхових гарантій, який є юридичною особою.  

Стаття 32 Закону України «Про страхування» 

Реєстрація здійснюється в порядку, передбаченому для державної 

реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності 

Джерелами утворення є добровільні відрахування від страхових 

платежів та доходи від розміщення цих коштів 

Розмір відрахувань і порядок використання коштів фонду 

встановлюється страховиком 

Фінансовий стан 

страховика  

може бути 

охарактеризовано 
Короткострокова 

перспектива 

Довгострокова 

перспектива 

Ліквідність  

і платоспроможність 

Фінансова 

стабільність 

Економічний 

потенціал страховика  

Напрями покращання 

фінансової надійності 
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12.3. Платоспроможність страховика, умови її забезпечення 

 

 

Ознаки фінансової надійності 

(стійкості) страхових компаній 

Наявність фінансових 

ресурсів для розвитку 

як суб’єкта ринку 

(фінансова надійність) 

 

Платоспроможність 

 

Платоспроможність – можливість своєчасно і в повному обсязі 

відповідати за своїми зобов’язаннями, тобто здатність у будь-який час 

виконувати зобов’язання з укладених договорів страхування 

Внутрішні зобов’язання – це зобов’язання перед 

засновниками, представництвами та філіями, 

співробітниками 

Зовнішні зобов’язання, тобто зобов’язання перед 

страхувальниками, фінансовими установами, 

перестраховиками, бюджетом, позабюджетними 

цільовими фондами, контрагентами, своїми 

партнерами 

Платоспроможність – здатність страховика 

виконувати свої зобов’язання 

Обсяг зовнішніх зобов’язань є основним показником 

для визначення платоспроможності страховика 
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Вимоги до мінімального розміру статутного фонду страховика 

Стаття 30 Закону України «Про страхування» 
 

 
страховик, який займається 
видами страхування, іншими, 
ніж страхування життя, – 1 млн 
євро за валютним обмінним 
курсом валюти України 

страховик, який займається 
страхуванням життя, – 10 млн 
євро за валютним обмінним 
курсом валюти України 

Статутний капітал повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. 
Дозволяється формування статутного капіталу страховика цінними паперами, 
що випускаються державою, за їх номінальною  вартістю в порядку, 
визначеному Нацкомфінпослуг, але не більше 25 % загального розміру 
статутного капіталу. Забороняється використовувати для формування статутного 
капіталу векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит,  
позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи.  

 

Стаття 2 Закону України «Про страхування» 

 

Основні джерела 

забезпечення 

страхової 

платоспроможності 

 

Кошти страхових 

резервів, 

які мають бути 

адекватними 

взятим 

зобов’язанням 

Власні вільні кошти 
(статутний фонд, 

резерви, які 

формуються за рахунок 

прибутку і резерви,  

які не пов’язані  

із зобов’язаннями, 

нерозподілений 

прибуток) 

Умови, які забезпечують відповідний рівень  
платоспроможності страхової компанії 

Стаття 30 Закону України «Про страхування» 
 

наявність сплаченого статутного фонду 
 

наявність гарантійного фонду страховика 
 

створення страхових резервів, достатніх для майбутніх страхових виплат 

перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над 
розрахунковим нормативним запасом платоспроможності 
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Страхові резерви 

Технічні резерви Резерви зі страхування 
життя (математичні 

резерви) 

О
б
о

в’
я
зк

о
ві

 

Резерви 

премій 

Резерви 

збитків 

Резерви 

незароблених 

премій 

Резерв довго- 

строкових 

зобов’язань 

Резерв 

належних 

виплат 

страхових 

сум Резерв заявлених,  

але не виплачених збитків 

Резерв збитків, які сталися, 

але не заявлені 

Д
о

д
а
т

к
о

ві
 

Резерв катастроф 

Резерв коливань збитковості 

Методика розрахунку страхових резервів визначається залежно від виду 

та строку дії договору страхування. Страхові резерви в обсягах, що не 

перевищують технічних резервів, утворюються у тих валютах, в яких 

страховики несуть відповідальність за своїми страховими зобов’язаннями 

Страхові резерви – це грошові кошти, що утворюються страховиками з 

метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового 

відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування). 

Стаття 31 Закону України «Про страхування» 

Створення страхових резервів пов’язується з тим, що проведення 

страхування зумовлює зворотність страхового циклу, оскільки 

потребує спочатку внесення страхової премії, а потім, через деякий 

час, надання страхової послуги у вигляді виплати страхового 

відшкодування. Моменти надходження страхових премій і виплати 

страхового відшкодування, як правило, не збігаються, і це дає змогу 

страховику акумулювати значні кошти у вигляді страхових резервів. 

Розмір цих резервів у будь-який момент має бути достатнім для 

виконання страхових умов договору страхування 
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Технічні резерви – це показник, який виражає грошову оцінку 

обов’язків страховика за страховими зобов’язаннями, і водночас – 

сума коштів, що є гарантією виконання зобов’язань перед 

страхувальником з огляду на наявні у портфелі страховика договори 

страхування 

Законодавством України передбачено формування страховиками 

таких технічних резервів за видами страхування: 

Резерв незароблених премій (резерви премій), що містить частки 

від сум надходжень страхових платежів, що відповідають 

страховим ризикам, які не минули на звітну дату 

Резерв збитків, що включає зарезервовані несплачені суми 

страхового відшкодування за відомими вимогами 

страхувальників, з яких не прийнято рішення щодо виплати або 

відмови у виплаті страхового відшкодування 

Технічні резерви формуються окремо за кожним видом страхування 

відповідно до правил формування та розміщення страхових резервів 

Розрахунок резерву незароблених премій  

здійснюється на будь-яку звітну дату  

методом «1/4» (метод плаваючих кварталів 

сума надходження страхових платежів у першому кварталі 

множиться на одну четверту, в другому – на одну другу,  

в останньому кварталі розрахункового періоду – на три 

четвертих, одержані добутки додаються 
 

Резерв незароблених премій виникає через розбіжність діяльності 

страховика та періоду дії договору страхування. Отже, резерв 

незароблених премій за своїм змістом є не резервом, а статтею 

розмежування обліку отриманих страхових премій між суміжними 

звітними періодами 
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Крім резерву незароблених премій і резерву збитків, страховики 

додатково можуть прийняти рішення про запровадження з 

початку календарного року формування і ведення обліку таких 

технічних резервів за видами страхування, іншими, ніж 

страхування життя 

резерв збитків, які виявлені але не заявлені  

резерв катастроф  

резерв коливань збитковості 

Страховики, які прийняли рішення про запровадження формування 

резерву незароблених премій за методом «1/365» («pro rata temporis») 

або методом «коефіцієнта збитковості», зобов’язані формувати й вести 

облік резерву збитків, які виникли, але не заявлені 

Страховики зобов’язані письмово повідомити Нацкомфінпослуг про 

запровадження формування і ведення обліку зазначених технічних 

резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, не 

пізніше ніж за 45 днів до початку календарного року 

1) метод «1/365» («pro rata temporis») 

2) метод «1/24» («паушальний» метод) 

3) метод «коефіцієнта збитковості» 

Для визначення справжнього розміру заробленої частини премії та 
залишку премії, яка не є заробленою, – резерву незаробленої премії, 
страховик може прийняти рішення про запровадження формування і 
ведення обліку резерву незароблених премій одним з таких методів  

Обраний метод розрахунку резерву незароблених премій страховик  

застосовує за всіма чинними протягом календарного року договорами 

страхування з виду страхування, щодо якого розраховується такий 

резерв 
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Страховики зобов’язані створювати і вести облік  

таких резервів зі страхування життя 

Величина резервів довгострокових зобов’язань обчислюється актуарно, 

окремо за кожним договором за Методикою формування резервів зі 

страхування життя.  

Кошти резервів зі страхування життя не є власністю страховика і мають 

бути відокремлені від іншого його майна, тобто обліковуватись на 

окремому балансі 
 

Довгострокових 

зобовязань 

(математичні резерви) 

Належних виплат 

страхових сум 

 Порівняння фактичного запасу платоспроможності над 

нормативним запасом відображає частку власних коштів страховика в 

загальних зобов’язаннях 

 Фактичний запас платоспроможності страховика має перевищувати 

розрахунковий нормативний запас платоспроможності 

Зміст методики визначення платоспроможності страховика 

полягає в порівнянні обсягу зобов’язань страховика перед 

страхувальниками з обсягом власних коштів, які можуть бути 

використані на покриття зобов’язань 
 

Маржа платоспроможності – перевищення фактичного запасу 

платоспроможності над розрахунковим, де розрахунковий 

нормативний запас установлюється на рівні двох коефіцієнтів: 0,18 та 

0,26, відповідно взятих від надходжень страхових премій за звітний 

період та від страхових відшкодувань за той самий період 
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визначається відніманням від вартості майна страховика суми 

нематеріальних активів і загальної суми зобов’язань, зокрема 

страхових, які беруться в розмірі технічних резервів 
 

Нормативний запас платоспроможності страховика 

дорівнює більшій з двох визначених величин 

 

першій, яка визначається 

множенням суми надходжень 

страхових премій протягом 

звітного періоду на 0,18.  

Водночас сума надходжень 

страхових премій зменшується  

на 50 % страхових премій, 

сплачених перестраховикам 

другій, яка визначається множенням 

суми здійснених страхових виплат 

протягом звітного періоду  

за договорами страхування на 0,26.  

При цьому сума здійснених страхових 

виплат зменшується на 50 % страхових 

виплат, компенсованих 

перестраховиками згідно з укладеними 

договорами перестрахування 

Фактичний запас платоспроможності страховика 

Вимоги до маржі платоспроможності 
 

Маржа платоспроможності встановлює певний рівень, вихід за який 

зумовлює регулівні дії з боку страхового нагляду. Цей рівень має бути 

досить високим, щоб дати змогу здійснити втручання у справи компанії 

на першій стадії виникнення фінансових труднощів чи з метою 

виправлення становища або, якщо крах компанії неминучий, з метою 

мінімізації втрат для страховиків  

Маржа платоспроможності має бути такою, щоб забезпечити 

високий рівень імовірності того, що компанія здатна виконувати свої 

зобов’язання протягом певного проміжку часу. Гарантом 

платоспроможності страховиків є адекватні зобов’язанням страхові 

резерви і власний капітал 
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Абсолютна величина статутного капіталу, 

оскільки вимоги про достатність капіталу щодо 

прийнятих зобов’язань перекривають шлях 

страховикові, який не виконав цей норматив, 

можливість виходу на ринок страхових послуг 

Страховий тариф, який дає змогу сформувати 

страховий фонд у достатніх розмірах і забезпечити 

прибуток, який прямо збільшуватиме власні кошти 

страховика через збільшення статутного чи інших 

фондів, що створюються за рахунок прибутку в 

процесі розподілу, або опосередковано через 

залучення коштів юридичних і фізичних осіб, які 

зацікавлені в отриманні доходу на вкладений 

капітал 

Гарантійний фонд, до якого належать 

додатковий та резервний капітал, що 

створюються коштом прибутку страховика, а 

також сума нерозподіленого прибутку. 

Гарантійний фонд є однією з умов забезпечення 

платоспроможності, але його величина не 

впливає на прийняття обсягів страхових 

зобов’язань і на рейтинг страхової компанії з 

погляду на їхню платоспроможність. Страховики 

коштом нерозподіленого прибутку також можуть 

створювати вільні резерви 

 елемент 

платоспроможності  

страховика 

 умова  

 забезпечення  

платоспроможності  

 страховика 

 критерій  

платоспроможності 

 страховика 

Платоспроможність залежить також від розміру ресурсів 

страховика і зобов’язань, які бере на себе страховик. Якщо страховик 

бере страхові зобов’язання, які не відповідають його фінансовим 

можливостям, то частина зобов’язань лишається не покритою 

ресурсами, коштом яких страховик мав би змогу їх виконати 
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12.4. Інвестиційна діяльність страховика 

 

 
 

Фактори правильного вибору  

страхової компанії 

1) умови страхування (правила та договір страхування); 

2) розмір страхового тарифу; 

3) порядок здійснення страхових виплат; 

4) реальний фінансовий стан страховика 

 

видів  

здійснюваних  

страхових  

операцій 

 

обсягу  

акумульованих  

ресурсів 

стану справ  

на фінансовому  

ринку 

Кожна страхова компанія дотримується власної інвестиційної 

політики, яка залежить від: 

 

Жодна зі страхових компаній не може мати довгострокових перспектив 

розвитку без вироблення власної стратегії щодо інвестування коштів.  
 
Інвестиційна діяльність для страховиків має важливе значення, оскільки 

на відміну від інших суб’єктів підприємництва, страхове товариство 

відповідно до специфіки купівлі-продажу страхової послуги має змогу 

протягом певного часу інвестувати кошти, отримані від 

страхувальників, у різні сфери економіки 

Особливість надання страхової послуги дає змогу використовувати 

пасивні грошові ресурси, отримані від страхувальників як капітал, що 

може активно працювати в різних сферах економіки 
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Основні критерії, які бере до уваги страховик 

під час інвестування коштів  

гарантованість збереження вкладених коштів 

ліквідність активів; тобто можливість їх 

оперативної конверсії у готівкові платіжні кошти 

для погашення страховиком своїх зобов’язань 

норма прибутку 

короткострокові середньострокові довгострокові 

Види інвестицій 

Середньо- та довгострокові інвестиції поділяються на інвестиції  

в цінні папери із фіксованим доходом, акції, нерухомість тощо 

Кабінет Міністрів України визначив основні напрями 

інвестування коштів страхових резервів 

 розробка та впровадження високотехнологічного устаткування, іншої 

інноваційної продукції, ресурсо- та енергоощадних технологій; 

 розвиток інфраструктури туризму; 

 видобуток корисних копалин; 

 переробка відходів гірничо-металургійного виробництва; 

 будівництво житла; 

 розвиток транспортної інфраструктури, зокрема будівництво та 

реконструкція автомобільних доріг; 

 розвиток сектора зв’язку та телекомунікацій; 

 розвиток ринку іпотечного кредитування шляхом придбання цінних 

паперів, емітованих Державною іпотечною установою 
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Зважаючи на рівень урахуванням ступеня важливості стосовно 

забезпечення фінансової стійкості страховиків, принципи можна 

розташувати у такій послідовності: 

1. Принцип надійності (зворотності) передбачає максимально 

надійне розміщення активів,забезпечує їхне повернення у повному 

обсязі і ставить перед страховиком завдання звести до мінімуму 

інвестиційний ризик як імовірність того, що існує фактичний 

інвестиційний ризик. У цілому чим вища ймовірність отримання 

низького прибутку, тим більший ризик  

прибутковість 

Принципи,  

зважаючи на які, 

мають 

розподілятися 

кошти страхових 

резервів 

ліквідність безпечність 

диверсифікованість 

 

Страхові компанії в Україні самостійно розробляють інвестиційну 

політику на основі сформованого ними страхового портфеля. Проте 

низка загальних питань щодо організації страхового інвестування має 

досить чітку регламентацію з боку держави. Державне регулювання 

стосується насамперед виконання принципів  інвестиційної діяльності, 

економічних нормативів і вимог, що висуваються до активів, які 

беруться у покриття страхових резервів 
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4. Принцип прибутковості (рентабельності) полягає у тому, що активи 

мають розміщуватися у разі забезпечення реалізації зазначених вище 

принципів з урахуванням ситуації на ринку капіталовкладень, а також 

приносити постійний та достатньо високий дохід 

2. Принцип ліквідності полягає в тому, що загальна сума активів 

має бути такою, щоб у будь-який час активи швидко та без втрат для 

утримувача могли бути обернені в гроші. Ліквідні активи мають 

високий статус під час оцінювання інвестиційного портфеля 

страховика та займають особливе місце у фінансовому менеджменті. 

Під час визначення рівня ліквідності зазвичай зважаючи на час, за 

який можна перевести цей фінансовий засіб у гроші 

 

 

Якщо страхова компанія 

здійснює довгострокові 

накопичувальні види 

страхування, то вона має досить 

стійкий страховий портфель  

із вирівняними ризиками, який 

добре піддається плануванню,  

тому страховик із високим 

рівнем точності може 

передбачити, коли та в якій сумі 

компанії знадобляться кошти 

для виплати страхових сум.  

У цьому випадку неважко 

забезпечити ліквідність активів 

 
Якщо компанія здійснює ризикові 

види страхування, серед яких 
наявні високоризикові види 

(страхування відповідальності, 
морське, авіаційне страхування, 
страхування екологічних ризиків 

тощо), то перед нею може постати 
необхідність перетворити власні 
активи на грошові кошти за дуже 

короткі строки для того,  
щоб виконати свої зобов’язання  

за договорами страхування. Отже, 
страхові компанії з ризиковим 
страховим портфелем мають 
висувати більш чітки вимоги  

до своїх активів 

3. Принцип диверсифікації вкладень забезпечує розподіл 

інвестиційного ризику на різні види страхування, тобто високий рівень 

стійкості інвестиційного портфеля страховика. Водночас не можна 

допускати значну домінантність якого-небудь виду вкладень. Структура 

вкладень не має бути однаковою, а також не дозволяється регіональна 

концентрація капіталу 
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Порівняльна характеристика інвестиційної діяльності страховиків  

зі страхування життя і страхування, іншого, ніж страхування життя 

 
Характер 

інвестування 
Страхування життя 

Страхування інше, ніж 
страхування життя 

Довгострокове 

Через тривалі терміни договорів 

страхування можуть 

використовуватися довгострокові 

інвестиційні активи та напрями 

інвестування 

Через відносно короткими 

термінами договорів 

страхування (рік) інвестиції 

мають короткостроковий 

характер 

Прибутковість 

Необхідне отримання стабільного 

доходу, оскільки прибуток від 

інвестиційної діяльності 

враховується під час визначення 

страхової премії  

Менші вимоги  

до прибутковості порівняно 

з ліквідністю вкладень 

Ліквідність 

Не відіграє настільки великої ролі – 

потреба в коштах покривається 

шляхом узгодження термінів 

виплат з термінами інвестування  

Є найважливішим 

принципом інвестування 

Зважання на 

інфляційні 

процеси 

Слід зважати на інфляцію, адже 

договори є довгостроковими  

У більшості видів 

ризикового страхування на 

інфляцію можна не зважати  

Обсяг 

інвестицій 

Значний, часто постійно 

збільшується через капіталізацію 

Обсяг інвестицій змінний 

Узгодження 

термінів 

виплат 

Термін виплат часто визначений у 

договорі страхування (страхування 

на доживання)  

Термін виплати є 
випадковою величиною: слід 
зважати на розподіл збитків 
протягом року з різних видів 
страхування і тривалий 
характер врегулювання 
великих страхових випадків 

Максимальний період часу між датою акумулювання коштів у 

страхові резерви та датою їх використання для страхових виплат 

становить рік. Але частина коштів може знадобитися у будь-який час 

для відшкодування збитків за цими договорами страхування, тому 

кошти страхових резервів за договорами ризикових видів страхування 

мають бути інвестовані у високоліквідні, короткострокові активи 

Кошти, які надходять від ризикових видів страхування, перебувають  

розпорядженні страховика протягом строку дії договору страхування, 

тобто, як правило, до одного року 
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Кошти страхових резервів мають бути 

представлені активами таких категорій 

 грошові кошти на поточному рахунку; 

 банківські вклади (депозити); 

 валютні вклади згідно з валютою страхування; 

 нерухоме майно; 

 акції, облігації, іпотечні сертифікати; 

 цінні папери, що емітуються державою; 

 права вимоги до перестраховиків; 

 інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом 
Міністрів України; 

 банківські депозити; 

 банківські метали; 

 кредити страхувальникам-громадянам, що уклали договори 
страхування життя, в межах викупної суми на момент видання кредиту 
та під заставу викупної суми; у цьому разі кредит не може бути видано 
раніше, ніж через один рік після набрання чинності договором 
страхування, та на строк, який перевищує період, що залишився до 
закінчення дії договору страхування; 

 готівка у касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених 
Національним банком України 

Стаття 31 Закону України «Про страхування» 
 

 
Напрями та структура інвестування коштів страхових резервів 

відрізняється для страхових компаній зі страхування життя і 

страхових компаній, що надають послуги зі страхування, іншого, ніж 

страхування життя.  

Компанії зі страхування життя спроможні планувати розподіл 

майбутніх виплат за страховими полісами за періодами, що дозволяє 

переважну частину своїх резервів тримати в довгострокових 

активах, що забезпечує їм вищу дохідність. Що стосується ризикових 

страхових компаній, то на них значно впливають певні категорії 

ризиків, які є важко прогнозованими. Внаслідок цього розміщення їх 

резервів відбувається у короткострокові активи, що є менш 

дохідними. 

Натомість у всіх випадках активи страхових компаній мають 

формуватися таким чином, що дозволить диверсифікувати їхню 

діяльність і отримувати прибутки 
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Вимоги Нацкомфінпослуг до платоспроможності, достатності 

капіталу, ризиковості операцій та якості активів страхових компаній 
 

 

Показники Характеристика 

1 2 

Норматив 

платоспроможності 

та достатності 

капіталу 

сума прийнятних активів, яка на будь-яку дату має бути 

не меншою нормативного обсягу активів, що 

визначається як більша з таких величин: 
 

З + К; 
 

З + НЗП, 
 

де З (зобов’язання) – величина довгострокових та 

поточних зобов’язань і забезпечень, що розраховується 

відповідно до законодавства та визначається як сумарна 

величина розділів ІІ–ІV пасиву балансу; 

К – величина, що дорівнює: 

30 млн грн – для страховика, який здійснює або планує 

здійснювати види страхування, інші, ніж страхування 

життя;  

45 млн грн – для страховика, який здійснює або планує 

здійснювати страхування життя;  

НЗП – нормативний запас платоспроможності, що 

розраховується відповідно до законодавства 

Норматив 

платоспроможності 

та достатності 

капіталу власника 

істотної участі 

сума прийнятних активів, яка на будь-яку дату має бути 

не меншою нормативного обсягу активів, що 

визначається з метою дотримання нормативу 

платоспроможності та достатності капіталу 

Норматив 

ризиковості  

операцій 

сума прийнятних активів, що відповідають вимогам 

диверсифікації, яка на будь-яку дату має бути не меншою 

нормативного обсягу активів, що визначається як розмір 

страхових резервів. 

Нормативний обсяг активів, що визначається з метою 

дотримання нормативу ризиковості операцій, може бути 

зменшений на розмір відстрочених аквізиційних витрат в 

обсязі не більше: 

1) 5 % розміру сформованого резерву нетто-премій – для 

страховика, що здійснює страхування життя. Водночас 

відстрочені аквізиційні витрати можуть бути враховані у 

такому розмірі, щоб не включати суми, враховані під час 

застосування модифікації резерву нетто-премій; 

2) 20 % розміру сформованого резерву незароблених 

премій – для страховика, що здійснює страхування, інше, 

ніж страхування життя 
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Закінчення табл. 
 

1 2 

Норматив  

якості 

активів 

сума активів, що на будь-яку дату має бути не меншою 

нормативного обсягу активів, який визначається: 

1)  для страховика, що здійснює страхування життя, – у 

розмірі 40 % страхових резервів; 

2)  для страховика, що здійснює страхування за видами 

страхування іншими, ніж страхування життя: 

– якщо страховик здійснює страхування хоча б за 

одним з видів обов’язкового страхування, – у розмірі 

40 % страхових резервів; 

– якщо страховик здійснює страхування тільки за 

видами добровільного страхування, – у розмірі 20 % 

страхових резервів 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Дайте визначення фінансової надійності страховика. 

2. Назвіть умови, що забезпечують фінансову надійність страховика. 

3. З якою метою формуються страхові резерви? Як вони 

створюються? 

4. Яка структура страхових резервів? 

5. Визначте специфіку формування страхових резервів зі страхування 

життя. 

6. Дайте визначення платоспроможності страховика. 

7. Як визначається розрахунковий нормативний запас плато- 

спроможності страховика? 

8. Які активи приймаються для забезпечення вимог безпечності, 

прибутковості та ліквідності страхової компанії? 

9. Від яких чинників залежить інвестиційна політика страховика? 
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2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Міжнародна агенція «BeeZone», 2007. – 384 c. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
1. Сайт «Страхование в Украине» : http://forinsurer.com 
2. Сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг України : http://nfp.gov.ua 
3. Сайт Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) : http://www. 

uainsur.com 
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