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План семінарського заняття № 1 
 

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування 

Тема 2. Класифікація страхування 

                  (назва тем відповідно до РПНД) 

 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки 

забезпечуючі: Мікроекономіка. Макроекономіка. Ризикологія. 
забезпечувані: Моделювання економіки. 

 

Мета і завдання семінарського заняття 

Засвоїти знання про сутність, принципи страхування та його роль в економічній системі 

держави, поглибити свої знання про класифікацію страхування. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1.У силу яких обставин і в якій формі першопочатково виникло страхування? 

2.Що таке страхування та яка його економічна природа? 

3.Як ви розумієте необхідність страхування? 

4.Зародження страхування та еволюція його розвитку. 

5.Чи існувало страхування за первіснообщинного ладу і, якщо так, то в якій формі? 

6.Охарактеризуйте категорію страхового інтересу та поняття повного і часткового інтересу. 

7.Як реалізується принцип еквівалентності відносин суб'єктів у страхуванні? 

8.У чому заключається суть страхування та за допомогою яких функцій вона реалізується? 

9.Яка роль класифікації для теорії та практики страхової справи? 

10. Охарактеризуйте класифікацію за галузями, підгалузями та об'єктами страхування. 

11. У чому полягає суть спеціалізації страхових компаній? 

12. У чому полягає відмінність страхування життя від інших видів страхування? 

13. У чому полягає суть класифікації за родом небезпеки? 

14. Назвіть види страхування в кожній з галузей страхування. 

15. У чому полягають відмінності добровільного страхування від 

16. Яка роль класифікації для теорії та практики страхової справи? 

17. Охарактеризуйте класифікацію за галузями, підгалузями та об'єктами страхування. 

18. У чому полягає суть спеціалізації страхових компаній? 

19. У чому полягає відмінність страхування життя від інших видів страхування? 

20. У чому полягає суть класифікації за родом небезпеки? 

21. Назвіть види страхування в кожній з галузей страхування. 

22. У чому полягають відмінності добровільного страхування від обов’язкового? 

23. Назвіть основні види обов’язкового страхування. 

24. У чому полягає сутність добровільної форми страхування та на яких принципах вона 

базується? 

 
План семінару: (проблемні питання і завдання, які спрямовують студента на їх обговорення) 

1.Необхідність і форми страхового захисту 

2.Сутність і функції страхування 

3.Принципи страхування 

4.Види класифікації страхування та їх значення 

5.Класифікація страхування за об'єктами 

6.Обов'язкове і добровільне страхування 
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Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка рефератів: 

1.  Історія розвитку страхових відносин. 
2. Порівняльна характеристика систем класифікації страхування, які використовуються в 
Україні й у країнах Європейського Союзу. 
3. Самострахування: його переваги, вади і перспективи розвитку. 

4. Форми проведення страхування: погляд у перспективу. 

 
Форми контролю знань – обговорення питань, рефератів; тестування. 
 

Рекомендована література до теми семінару: (перелік джерел інформації, які допоможуть 
студенту підготуватися до заняття, отримати додаткову наукову інформацію, поглибити 
знання з окремих питань). 

 

Законодавчі та нормативні акти:  

1.Про страхування : Закон України від 7 бер. 1996 р. № 85/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 10.12.2019). 

Основна та допоміжна література:  

Основна: 

1. Александрова М. М., Петрук О. М., Уллубієва К. К. Страхування : навч.-мет. посіб. 

Житомир : ЖДТУ, 2011. 184 с. 

2. Вовчак О. Д. Страхування : навч. посіб. Вид. 3-тє, стереотипне. Львів: Новий Світ-2000, 2006. 

480 с. 

3. Дьячкова Ю. М. Страхування : навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 240 с. 

4.Плиса В. Й. Страхування : підруч. Київ : Каравела, 2010. 472 с. 

5.Страхування : підруч.  /  за ред.  В. Д. Базилевича. Київ : Знання, 2008. 1019 с. 

6.Страхування: підруч. / кер. авт. кол. і наук.ред. С. С. Осадець. Київ : КНЕУ, 2006. – 599c. 

7. Страхування: теорія та практика: навчальний посібник / Н. М. Внукова та ін. ; за заг. ред. Н. 

М. Внукової. Харків: Бурун Книга, 2004. 376 с. 

Допоміжна: 

1.Безугла В. О., Постіл І. І., Шаповал Л. П. Б 40 Страхування: навч. пос. – К.: Центр учбової 

літератури, 2008. 582 с. 

2.Говорушко Т. А., Стецюк В. М. Страхування: навч. посіб. / за ред. Т. А. Говорушко.  Львів : 

Магнолія 2006, 2014. 328 c. 

3.Ткаченко Н. В.  Страхування : навч. посіб. Київ: ЛіраК, 2007. 376 с. 

 

Інтернет ресурси: 

1.Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

2.Форіншурер – Інтернет-журнал про страхування: https://forinsurer.com/ 

3.Страхування України – Інтернет-проект: https://www.ukrstrahovanie.com.ua/ 

 

Обладнання заняття, ТЗН - 
 

Укладач(і):____________  Гринчишин Ярослав Миколайович, к.е.н., доцент 
                           (підпис)                          (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
http://www.nau.kiev.ua/
http://forinsurer.com/
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План семінарського заняття № 2 
 

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка               

Тема 4. Страховий ринок 
                  (назва тем відповідно до РПНД) 

 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки 

забезпечуючі: Мікроекономіка. Макроекономіка. Ризикологія. 
забезпечувані: Моделювання економіки. 

 

Мета і завдання семінарського заняття 

Засвоїти знання про сутність страхових ризиків та їх оцінку, поглибити свої знання про 

страховий ринок. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Яке місце займає ризик у страхуванні? 

2. Що таке ризикові обставини та страховий випадок? 

3. Як класифікуються ризики в різних видах страхування? 

4. Які основні елементи процесу управління ризиком? 

5. У чому сутність актуарних розрахунків? Які особливості та задачі актуарних 

розрахунків? 

6. Для чого призначений страховий тариф? Які складові елементи страхового тарифу? 

7. Чим відрізняється брутто-премія від нетто-премії? 

8. У чому полягає основний принцип розрахунку нетто-премії? 

9. У чому суть таблиць смертності? Які показники по них можна розрахувати? 

10. У чому полягає призначення комутаційних чисел? 

11. Назвіть елементи страхового ринку та охарактеризуйте їх. 

12. Які основні показники характеризують рівень розвитку страхової галузі на сучасному 

етапі? 

13. З якими документами пов'язано укладання страхової угоди? Яке їх призначення? 

14. Які особи є суб'єктами договору страхування? 

15. Як відбувається укладання договору страхування? Яка роль договору у страховому 

процесі? 

16. Які обов'язки страховика та страхувальника передбачено законодавством? 

17. В яких випадках страховик може відмовити страхувальнику у страховій виплаті? 

18. Що означають суттєві умови договору страхування? У чому полягають суттєві умови 

договору особового та майнового страхування? 

19. Чому страховий випадок називають юридичним фактом із складним змістом? 

20. Яким чином регулюється діяльність страхових агентів і брокерів в Україні? 

21. У чому відмінність правового статусу страхового брокера та страхового агента? 

22. Які моделі організації агентських мереж існують? У чому полягають їх особливості? 

 
План семінару: (проблемні питання і завдання, які спрямовують студента на їх обговорення) 

1.Поняття та види ризиків 

2.Ризик-менеджмент у страхуванні 

3.Оцінка ризиків та актуарні розрахунки 

4.Поняття страхового ринку та його структура 

5.Страхові посередники, їх роль на страховому ринку 

6.Зміст та основні умови договору страхування  
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Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка рефератів: 

1.Страховий андерайтинг в системі ризик-менеджменту. 

2.Тенденції і перспективи розвитку страхового ринку України. 

3. Специфіка ризиків у страхуванні відповідальності 
4. Рекламна робота страхової компанії 

 
Форми контролю знань – обговорення питань, рефератів; тестування. 
 

Рекомендована література до теми семінару: (перелік джерел інформації, які допоможуть 
студенту підготуватися до заняття, отримати додаткову наукову інформацію, поглибити 
знання з окремих питань). 

 

Законодавчі та нормативні акти:  

1.Про страхування : Закон України від 7 бер. 1996 р. № 85/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 10.12.2019). 

Основна та допоміжна література:  

Основна: 

1. Александрова М. М., Петрук О. М., Уллубієва К. К. Страхування : навч.-мет. посіб. 

Житомир : ЖДТУ, 2011. 184 с. 

2. Вовчак О. Д. Страхування : навч. посіб. Вид. 3-тє, стереотипне. Львів: Новий Світ-2000, 2006. 

480 с. 

3. Дьячкова Ю. М. Страхування : навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 240 с. 

4.Плиса В. Й. Страхування : підруч. Київ : Каравела, 2010. 472 с. 

5.Страхування : підруч.  /  за ред.  В. Д. Базилевича. Київ : Знання, 2008. 1019 с. 

6.Страхування: підруч. / кер. авт. кол. і наук.ред. С. С. Осадець. Київ : КНЕУ, 2006. – 599c. 

7. Страхування: теорія та практика: навчальний посібник / Н. М. Внукова та ін. ; за заг. ред. Н. 

М. Внукової. Харків: Бурун Книга, 2004. 376 с. 

Допоміжна: 

1.Безугла В. О., Постіл І. І., Шаповал Л. П. Б 40 Страхування: навч. пос. – К.: Центр учбової 

літератури, 2008. 582 с. 

2.Говорушко Т. А., Стецюк В. М. Страхування: навч. посіб. / за ред. Т. А. Говорушко.  Львів : 

Магнолія 2006, 2014. 328 c. 

3.Ткаченко Н. В.  Страхування : навч. посіб. Київ: ЛіраК, 2007. 376 с. 

Інтернет ресурси: 
1.Нормативні акти України – www.nau.kiev.ua 

2.Форіншурер – Інтернет-журнал про страхування: https://forinsurer.com/ 

3.Страхування України – Інтернет-проект: https://www.ukrstrahovanie.com.ua/ 

 

Обладнання заняття, ТЗН - 
 

Укладач(і):____________  Гринчишин Ярослав Миколайович, к.е.н., доцент 
                           (підпис)                          (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
http://www.nau.kiev.ua/
http://forinsurer.com/
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План семінарського заняття № 3 
 

Тема 5. Страхова організація 

Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності 
                  (назва тем відповідно до РПНД) 

 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки 

забезпечуючі: Мікроекономіка. Макроекономіка. Ризикологія. 
забезпечувані: Моделювання економіки. 

 

Мета і завдання семінарського заняття 

Засвоїти знання про сутність, структуру та принципи управління страхової організації 

державне регулювання страхової діяльності 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. У чому полягають особливості створення страховика порівняно з іншими суб'єктами 
господарювання? 
2. Чи можуть іноземні інвестори брати участь у створенні українських страховиків? Якщо 

можуть, то на яких умовах? 
3. Охарактеризуйте вимоги страховика щодо складу, обсягу та якості матеріальних ресурсів, 
необхідних для здійснення страхової діяльності. 

4.У чому полягає значення страхової компанії в економічній системі? 
5. Назвіть основні критерії класифікації страховиків.  
6. Назвіть органи управління страховою компанією та їхні функції. 
7. Охарактеризуйте принципи управління страховою компанією.  

8. Охарактеризуйте структуру страхової компанії.  
9. Для чого страховики створюють об'єднання? 
10. Охарактеризуйте основні об'єднання страховиків. 

11. Охарактеризуйте діяльність страхових пулів. 
12. Перерахуйте основні закони України, пов'язані зі страховою справою. 
13. Чому держава регулює страхову діяльність? 

14. Які нормативні акти складають правове забезпечення страхової діяльності? 
15. Що розуміють під системою страхового права? 
16. Які повноваження Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України? 
17. Які документи подаються для отримання ліцензії на здійснення страхової діяльності? 

18. У чому полягають головні вимоги держави до діяльності страховиків в Україні? 

 
План семінару: (проблемні питання і завдання, які спрямовують студента на їх обговорення) 

1.Організаційні форми страховиків 

2.Організаційна структура та управління страховими компаніями  

3.Об’єднання страховиків та їх функції  

4.Необхідність, мета та значення державного регулювання страхової діяльності 

5.Система державного нагляду за страховою діяльністю в Україні 

6.Ліцензування страхової діяльності та контроль за її проведенням 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка рефератів: 
1.Особливості рейтингів страхових компаній. 
2.Державне регулювання страхової діяльності у країнах Європейського Союзу. 
3.Особливості діяльності товариств взаємного страхування 

 
Форми контролю знань – обговорення питань, рефератів; тестування. 
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Рекомендована література до теми семінару: (перелік джерел інформації, які допоможуть 

студенту підготуватися до заняття, отримати додаткову наукову інформацію, поглибити 
знання з окремих питань). 

 

Законодавчі та нормативні акти:  

1.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/435-15 (дата звернення 10.11.2019). 

2.Про страхування : Закон України від 7 бер. 1996 р. № 85/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 10.12.2019). 

3.Про фінансові послуги та державне регулювання ринків : Закон України від 12 лип. 2001 р. 

№ 2664-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 (дата звернення 10.12.2019). 

4.Про акціонерні товариства : Закон України від 17 вер. 2008 р. № 514-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17 (дата звернення 10.12.2019). 

5.Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від 2 бер. 2015 р. № 222-

VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19 (дата звернення 10.12.2019). 

6.Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 

професійної діяльності на ринку цінних паперів) : затверджені постановою Кабінету 

Міністрів України від 7 груд. 2016 р. № 913. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/913-

2016-%D0%BF (дата звернення 10.12.2019). 

Основна та допоміжна література:  

Основна: 

1. Александрова М. М., Петрук О. М., Уллубієва К. К. Страхування : навч.-мет. посіб. 

Житомир : ЖДТУ, 2011. 184 с. 

2. Вовчак О. Д. Страхування : навч. посіб. Вид. 3-тє, стереотипне. Львів: Новий Світ-2000, 2006. 

480 с. 

3. Дьячкова Ю. М. Страхування : навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 240 с. 

4.Плиса В. Й. Страхування : підруч. Київ : Каравела, 2010. 472 с. 

5.Страхування : підруч.  /  за ред.  В. Д. Базилевича. Київ : Знання, 2008. 1019 с. 

6.Страхування: підруч. / кер. авт. кол. і наук.ред. С. С. Осадець. Київ : КНЕУ, 2006. – 599c. 

7. Страхування: теорія та практика: навчальний посібник / Н. М. Внукова та ін. ; за заг. ред. Н. 

М. Внукової. Харків: Бурун Книга, 2004. 376 с. 

Допоміжна: 

1.Безугла В. О., Постіл І. І., Шаповал Л. П. Б 40 Страхування: навч. пос. – К.: Центр учбової 

літератури, 2008. 582 с. 

2.Говорушко Т. А., Стецюк В. М. Страхування: навч. посіб. / за ред. Т. А. Говорушко.  Львів : 

Магнолія 2006, 2014. 328 c. 

3.Доманчук А. І. Нормативно-правове регулювання страхової діяльності як складова 

забезпечувальної підсистеми управління фінансами страхових компаній. URL: 

https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/187.pdf (дата звернення 10.11.2019). 

4.Ткаченко Н. В.  Страхування : навч. посіб. Київ: ЛіраК, 2007. 376 с. 

Інтернет ресурси: 
1.Нормативні акти України – www.nau.kiev.ua 

2.Страхування України – Інтернет-проект: https://www.ukrstrahovanie.com.ua/ 

3.Ліга страхових організацій України: http://uainsur.com/ 

4.Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг: www.nfp.ua 

5.Міністерство фінансів України: https://minfin.com.ua/ 

6.Форіншурер – Інтернет-журнал про страхування: https://forinsurer.com/ 

7.Страхування України – Інтернет-проект: https://www.ukrstrahovanie.com.ua/ 

Обладнання заняття, ТЗН - 
 

Укладач(і):____________  Гринчишин Ярослав Миколайович, к.е.н., доцент 
                           (підпис)                          (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/913-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/913-2016-%D0%BF
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/187.pdf
http://www.nau.kiev.ua/
http://forinsurer.com/


 9 

План практичного заняття № 1 
 

Тема 6. Особисте страхування 
           (назва тем відповідно до РПНД) 

 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки   

забезпечуючі: Мікроекономіка. Макроекономіка. Ризикологія. 
забезпечувані: Моделювання економіки. 

 

Мета і завдання практичного заняття 

Засвоїти порядок проведення особистого страхування. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою практичного заняття: 
1.Які характерні особливості проведення особового страхування в Україні? 

2.Який ризик страхується при страхуванні життя? 

3. Назвіть основні принципи страхування життя. 

4. У чому полягає суть страхування на дожиття? 

5. У чому полягає суть страхування на випадок смерті? 

6. У чому полягає суть змішаного страхування життя? 

 

План практичного заняття: 

 

Задача 1 

Унаслідок нещасного випадку, що відбувся на транспортному засобі, постраждали 12 

пасажирів. Документально підтверджено, що 3 особи загинули, 2 особи отримали І групу 

інвалідності, 4 особи — II групу інвалідності, 1 особа - III групу інвалідності, 1 особа 

тимчасово втратила працездатність на 50 днів, 1 особа тимчасово втратила працездатність на 

15 днів. Визначіть розмір страхової суми, що отримають спадкоємці та кожний з потерпілих 

згідно з чинними нормативно-правовими документами. 

 

Задача 2 

У тролейбусному депо працює 96 водіїв, 120 кондукторів та 10 ревізорів-контролерів. 

Визначіть: 

1) розмір страхових платежів, сплачених за страхування персоналу депо; 

2) загальну суму виплат, якщо сталися такі страхові випадки: 

2  водії загинули в дорожньо-транспортній пригоді, а 3 отримали інвалідність II групи, 

8 осіб були визнані непрацездатними, з них особи лікувалися 7 днів, 5 осіб — 14 днів. 

 

Задача 3 

 Зі спортсменом збірної волейбольної команди України під час підготовки до 

змагання стався нещасний випадок, у результаті якого постраждалий був визнаний інвалідом 

ІІІ групи. Через дев'ять місяців застрахованому було встановлено інвалідність І групи. 

Визначіть розмір та порядок виплати страхової суми постраждалому спортсмену, якщо його 

місячне грошове утримання на посаді, яку він займав до нещасного випадку, складало 10250 

грн.  

 

Задача 4 

 Страхова компанія уклала договір з виробничим підприємством на добровільне 

медичне страхування 100 працівників. Середня вартість обслуговування в поліклініках, з 

якими страхова компанія має договір, складає 1400 грн. В середньому за рік за медичною 

допомогою звертається кожна десята, лікується в стаціонарних умовах кожна тридцята 
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застрахована особа. Середня вартість лікування одного хворого в стаціонарах, з якими 

страхова компанія має договір, становить 1700 грн Накладні витрати медичної страхової 

компанії на здійснення страхування з розрахунку на одного застрахованого складають в 

середньому 150 грн., запланований прибуток – 20%. Розрахувати річний страховий внесок 

виробничого підприємства на колективне медичне страхування. 

 

Задача 5 

 Визначити максимально можливий розмір кредиту під індивідуальну забудову, який 

може видати страхова компанія у межах викупної суми фізичній особі, що уклала договір 

страхування життя, за умови, що річна страхова премія складає 10 000 грн., час дії страхової 

програми 10 років, в тому числі від початку укладання договору минуло 5 років. В структурі 

страхового тарифу 65 % нетто-ставка, решта навантаження. Страховиком сформовано 

довгострокових резервів на суму 1 400 тис. грн., видано позик – 50 000 грн, норматив видачі 

позик не більше 10 % від наявних резервів. 

 

Задача 6 

 Визначте внесок кожного страхувальника на дожиття за договором страхування 

людини віком 50 років на строк 10 років за страхової суми 30 000 грн. 

 Дані для розв'язання з таблиці смертності: до 60 років доживає 77 018 осіб, до 50 років 

– 87 064. Відсоткова ставка у частках одиниці становить 0,4. 

 

Додаткові завдання для підготовки до практичного заняття: підготовка рефератів: 
1.Зарубіжний досвід страхування життя та перспективи його впровадження в Україні. 
2.Порівняльна характеристика систем медичного страхування у зарубіжних країнах. 

 
Форми контролю знань – обговорення питань, рефератів; тестування. 
 

Рекомендована література до теми практичного заняття: (перелік джерел інформації, які 
допоможуть студенту підготуватися до заняття, отримати додаткову наукову інформацію, 

поглибити знання з окремих питань). 

 

Законодавчі та нормативні акти:  

1.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/435-15 (дата звернення 10.11.2019). 

2.Про страхування : Закон України від 7 бер. 1996 р. № 85/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 10.12.2019). 

3.Про фінансові послуги та державне регулювання ринків : Закон України від 12 лип. 2001 р. 

№ 2664-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 (дата звернення 10.12.2019). 

4.Вимоги до методики розрахунку викупної суми за договором страхування життя : 

затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг від 14 лист. 2017 р. № 4258. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0101-18 (дата звернення 10.12.2019). 

5.Додаткові вимоги до договорів страхування життя : затверджені розпорядженням 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

від 1 черв. 2017 р. № 2172. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-17 (дата звернення 

10.1.2019). 

 

Основна та допоміжна література:  

Основна: 

1. Александрова М. М., Петрук О. М., Уллубієва К. К. Страхування : навч.-мет. посіб. 

Житомир : ЖДТУ, 2011. 184 с. 

2. Вовчак О. Д. Страхування : навч. посіб. Вид. 3-тє, стереотипне. Львів: Новий Світ-2000, 2006. 

480 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0101-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-17
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3. Дьячкова Ю. М. Страхування : навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 240 с. 

4.Плиса В. Й. Страхування : підруч. Київ : Каравела, 2010. 472 с. 

5.Страхування : підруч.  /  за ред.  В. Д. Базилевича. Київ : Знання, 2008. 1019 с. 

6.Страхування: підруч. / кер. авт. кол. і наук.ред. С. С. Осадець. Київ : КНЕУ, 2006. – 599c. 

7. Страхування: теорія та практика: навчальний посібник / Н. М. Внукова та ін. ; за заг. ред. Н. 

М. Внукової. Харків: Бурун Книга, 2004. 376 с. 

 

Допоміжна: 

1.Безугла В. О., Постіл І. І., Шаповал Л. П. Б 40 Страхування: навч. пос. – К.: Центр учбової 

літератури, 2008. 582 с. 

2.Волохова Л. Ф., Захаренко В. В. Зарубіжний досвід розвитку ринку страхування життя як 

чинник впливу на українські реалії. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2019. Вип. 35. С. 137-142. 

3.Гринчишин Я. М., Грищук Т. В. Страхування життя як інноваційний продукт на 

страховому ринку України. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7438 (дата звернення 1.12.2019). 

4.Говорушко Т. А., Стецюк В. М. Страхування: навч. посіб. / за ред. Т. А. Говорушко.  Львів : 

Магнолія 2006, 2014. 328 c. 

5.Ткаченко Н. В.  Страхування : навч. посіб. Київ: ЛіраК, 2007. 376 с. 

6.Рудь І. Ю. Теоретичні основи страхування життя в Україні. Глобальні та національні 

проблеми економіки. 2017. Випуск 16. С. 787-792. 

7.Шолойко А. С. Ринок страхування життя в Україні та його інфраструктура. Інвестиції: 

практика та досвід. 2018. № 5. С. 32-36. 

 

Інтернет ресурси: 

1.Нормативні акти України – www.nau.kiev.ua 

2.Форіншурер – Інтернет-журнал про страхування: https://forinsurer.com/ 

3.Страхування України – Інтернет-проект: https://www.ukrstrahovanie.com.ua/ 

 

Обладнання заняття, ТЗН - 
 

Укладач(і):____________  Гринчишин Ярослав Миколайович, к.е.н., доцент 
                           (підпис)                          (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7438
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7438
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7438
http://www.nau.kiev.ua/
http://forinsurer.com/
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План практичного заняття № 2 
 

Тема 8. Страхування майна 
      (назва теми відповідно до РПНД) 
 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки   

забезпечуючі: Мікроекономіка. Макроекономіка. Ризикологія. 
забезпечувані: Моделювання економіки. 

 

Мета і завдання практичного заняття 

Засвоїти порядок проведення страхування майна. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою практичного заняття: 
1. У чому суть і зміст майнового страхування? 

2. Як виражається власна участь страхувальника у покритті збитку? 

3.  Чому необхідне своєчасне подання заяви про страховий випадок? 

4.  Як визначаються збитки при страхуванні матеріальних активів підприємств? 

5.  Як здійснюється страхування домашнього майна? 

6. Як визначаються збитки при страхуванні транспортних засобів та вантажів? 

7. Що є правовою основою морського страхування в Україні? 

8. У чому полягає сутність морського страхування? Що є об'єктом морського страхування? 

9. Які особливості врегулювання збитків у морському страхуванні? Що таке абандон? Що 

таке загальна аварія? 

10. Що входить до страхування каско? 

11. Які види ризиків включені в основні види страхових послуг при страхуванні 

«автокаско»? Які види виключень, що звільняють страховика від страхової виплати, 

передбачені умовами страхування? 

12. У чому полягають загальні принципи страхування вантажоперевезень? 

13. Які основні види страхових ризиків, що приймаються на страхування за договором 

автотранспортного страхування? У чому полягають правові основи страхового інтересу до 

укладання таких договорів страхування? 

14. У чому особливості формування страхового покриття в страхуванні вантажів? Які умови 

страхування вантажів Лондонського інституту страховиків? 

 

План практичного заняття: 

 

Задача 1 

Автомобіль вартістю 300 000 грн. застрахований за системою безумовної франшизи, яка 

дорівнює 20%. 

Визначити суму страхового відшкодування при наступних розмірах збитку: 

а) 50 000 грн; 

б) 150 000 грн; 

в) 300 000 грн. 

Яку суму страхового відшкодування виплатить страховик, якщо договір складений за 

системою умовної франшизи? 

 

Задача 2 

Визначити суму страхового відшкодування (В) за системою пропорційної відповідальності 

та системою першого ризику, якщо вартісна оцінка об’єкта страхування (ПВВ) становить 400 

тис. грн., страхова сума (С) - 100 тис. грн., сума нанесеного збитку(Зб) – 120 тис. грн. 
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Задача 3 

Сільськогосподарське підприємство «Барвінок» застрахувало врожай пшениці. У поточному 

році підприємство недоотримало врожай і страхова компанія зобов'язана відшкодувати 80% 

збитків. Середня врожайність за п'ять попередніх років -50 ц з 1 га, площа посіву - 370 га, а 

фактична врожайність пшениці - 40 ц/га. Закупівельна ціна пшениці за 1 ц становить 500 грн. 

Визначіть розмір страхового відшкодування, яке повинно отримати сільськогосподарське 

підприємство. 

 

Задача 4 

Автомобіль застрахований на суму 160 тис. грн., фактична вартість його становить 240 тис. 

грн. Ставка страхового тарифу – 3,1%, безумовна франшиза – 5 %. Визначіть суму 

страхового відшкодування за системою пропорційної відповідальності та першого ризику, 

якщо фактичний збиток з настанням страхового випадку склав 74000 грн. 

 

Задача 5 

Громадянин уклав договір страхування холодильника. У результаті вибуху його було 

знищено. Вартість нового холодильника - 7500 грн. Знос на день страхового випадку 

становив 10%. Визначіть суму страхового відшкодування, яку отримає страхувальник. 

 

Задача 6 

Громадянин уклав із страховою компанією договір страхування килимового покриття 

вартістю 3500 грн. У результаті страхового випадку його було пошкоджене. Знос покриття 

на день пошкодження - 5%, а його знецінення внаслідок страхового випадку - 30% його 

дійсної вартості. Визначіть суму страхового відшкодування, яку отримає страхувальник. 

 

Задача 7 

Громадянин уклав із страховою компанією договір страхування телевізора вартість якого в 

новому стані 10000 грн. Знос на день страхового випадку 15%. Вартість ремонту телевізора - 

500 грн. Визначіть суму страхового відшкодування, яку отримає страхувальник. 

 
Додаткові завдання для підготовки до практичного заняття: підготовка рефератів: 
1. Стан і перспективи розвитку авіаційного страхування в Україні. 

2. Досвід зарубіжних країн у страхуванні майна юридичних осіб 

 
Форми контролю знань – обговорення питань, рефератів; тестування. 
 

Рекомендована література до теми практичного заняття: (перелік джерел інформації, які 
допоможуть студенту підготуватися до заняття, отримати додаткову наукову інформацію, 
поглибити знання з окремих питань). 

 

Законодавчі та нормативні акти:  

1.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/435-15 (дата звернення 10.11.2019). 

2.Про страхування : Закон України від 7 бер. 1996 р. № 85/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 10.12.2019). 

Основна та допоміжна література:  

Основна: 

1. Александрова М. М., Петрук О. М., Уллубієва К. К. Страхування : навч.-мет. посіб. 

Житомир : ЖДТУ, 2011. 184 с. 

2. Вовчак О. Д. Страхування : навч. посіб. Вид. 3-тє, стереотипне. Львів: Новий Світ-2000, 2006. 

480 с. 

3. Дьячкова Ю. М. Страхування : навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 240 с. 

4.Плиса В. Й. Страхування : підруч. Київ : Каравела, 2010. 472 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
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5.Страхування : підруч.  /  за ред.  В. Д. Базилевича. Київ : Знання, 2008. 1019 с. 

6.Страхування: підруч. / кер. авт. кол. і наук.ред. С. С. Осадець. Київ : КНЕУ, 2006. – 599c. 

7. Страхування: теорія та практика: навчальний посібник / Н. М. Внукова та ін. ; за заг. ред. Н. 

М. Внукової. Харків: Бурун Книга, 2004. 376 с. 

Допоміжна: 

1.Безугла В. О., Постіл І. І., Шаповал Л. П. Б 40 Страхування: навч. пос. – К.: Центр учбової 

літератури, 2008. 582 с. 

2.Говорушко Т. А., Стецюк В. М. Страхування: навч. посіб. / за ред. Т. А. Говорушко.  Львів : 

Магнолія 2006, 2014. 328 c. 

3.Ткаченко Н. В.  Страхування : навч. посіб. Київ: ЛіраК, 2007. 376 с. 

Інтернет ресурси: 

1.Нормативні акти України – www.nau.kiev.ua 

2.Форіншурер – Інтернет-журнал про страхування: https://forinsurer.com/ 

3.Страхування України – Інтернет-проект: https://www.ukrstrahovanie.com.ua/ 

 

Обладнання заняття, ТЗН - 
 

Укладач(і):____________  Гринчишин Ярослав Миколайович, к.е.н., доцент 
                           (підпис)                          (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

http://www.nau.kiev.ua/
http://forinsurer.com/
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План практичного заняття № 3 
 

Тема 9. Страхування відповідальності 
                    (назва теми відповідно до РПНД) 

 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки   

забезпечуючі: Мікроекономіка. Макроекономіка. Ризикологія. 
забезпечувані: Моделювання економіки. 

 

Мета і завдання практичного заняття 

Засвоїти порядок проведення страхування відповідальності. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою практичного заняття: 
1.Що таке відповідальність як об'єкт страхових відносин? 

2.У чому сутність страхування відповідальності? Яка ціль страхування відповідальності? 

3.У чому полягає обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників  

транспортних засобів? 

4. У чому сутність та які особливості цивільно-правової відповідальності? 

5. У чому різниця між договірною та позадоговірною відповідальністю? У чому суть поняття 

«ліміт страхової відповідальності»? 

6. Які ліміти можуть бути встановлені при страхуванні відповідальності? 

7. Якими правовими нормами регламентується страхування цивільної відповідальності 

власників транспортних засобів в Україні? 

8. У чому суть діяльності міжнародної системи «Зелена карта»? Яким чином поширена дія 

«Зеленої карти»? 

9. У чому полягає діяльність Моторного транспортного страхового Бюро України? Які його 

функції? 

10. Які основні різновиди страхування професійної відповідальності? Які з них здійснюються 

в обов'язковій формі? 

11. У чому полягає суть підприємницьких ризиків? Чому виникає необхідність їх 

страхування? 

 

План практичного заняття: 

 

Задача 1. 

Страховик уклав із банком договір добровільного страхування ризику непогашений 

кредиту. Позичальник вчасно не погасив заборгованість за кредитом. Визначіть суму 

страхових платежів і розмір страхового відшкодування, якщо відомі такі дані: сума кредиту 

— 300 тис. грн, строк користування — 8 місяців, відсотки за кредит - 20% річних, 

встановлена тарифна ставка -3%. Враховуючи стійкий фінансовий стан позичальника, було 

прийнято рішення страховиком про застосування понижуючого коефіцієнту 0,7. Межа 

відповідальності страховика становить 67%. 

 

Задача 2. 

Позичальнику виданий кредит у сумі 3000 тис. грн строком на два роки. При цьому 

кредит погашається позичальником в установлені договором терміни. Відповідно договору, 

перше погашення в сумі 1 млн тис. грн передбачено через 11 місяців, друге погашення в сумі 

200 тис. грн — через наступні 2 місяці, третє погашення в сумі 500 тис. грн - через наступні 4 

місяці, четверте погашення в сумі 500 тис. грн - через наступні 3 місяці. Межа 

відповідальності страховика — 70%. Тарифна ставка — 5,5%. Складіть довідку-розрахунок 

страхових платежів за добровільним страхуванням відповідальності позичальників за 

непогашення кредиту. 
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Задача 3. 

Тарифні ставки залежно від стажу водія такі: до 1 року - 6,1%, від 1 до 5 років-4,6%, 

від 5 до 10 років-2,1%. Страхова сума на кожного водія складає 10 тис. грн. Визначіть 

страховий внесок на рік за умов добровільного страхування цивільної відповідальності водіїв 

транспортних засобів, якщо в організації працюють зі стажем роботи до 1 року - 5 осіб, від 1 

до 5 років - 4 особи, від 5 до 10 років - 3 особи. 

 

Задача 4. 

Договором добровільного страхування цивільної відповідальності автовласника 

встановлено ліміт на один страховий випадок у розмірі 7000 грн. У результаті страхового 

випадку нанесена шкода 3 особам: першій - на суму 3500 грн, другій - на суму 2000 грн, 

третій — на суму 6000 грн. Визначіть розмір виплат кожній постраждалій особі. 

 

Задача 5. 

У договорі добровільного страхування цивільної відповідальності автовласника 

визначено ліміт відповідальності страховика на один страховий випадок 5000 грн, а ліміт 

відповідальності за вимогами кожного з потерпілих — 2500 грн. У результаті страхового 

випадку нанесено тілесні ушкодження трьом особам: першій - на суму 2600 грн, другій - на 

суму 500 грн., третій - на суму 1000 грн. Визначіть розмір виплат кожній постраждалій особі. 

 

Задача 6. 

Умовами договору добровільного страхування цивільної відповідальності 

встановлено ліміт відповідальності на один страховий випадок 5000 грн та ліміт 

відповідальності на весь строк дії договору — 10000 грн. У період дії договору сталося три 

страхові випадки: збиток за першим склав 6000 грн, а сума страхової виплати склала 5000 

грн; збиток за другим — 3000 грн, який був сплачений у повному обсязі; збиток за третім - 

5000 грн. Визначіть розмір страхової виплати за третім страховим випадком. 

 

Задача 7. 

У договорі страхування професійної відповідальності лікаря передбачена страхова 

сума 10 тис. грн, умовна франшиза — 1,5 тис. грн. У результаті помилки, здійсненої при 

виконанні службових обов'язків, завдано шкоди клієнту розміром 5 тис. грн. Крім того, 

витрати постраждалої особи склали 1,5 тис. грн, а витрати, здійснені лікарем без згоди 

страховика — 0,8 тис. грн. Визначіть розмір страхового відшкодування. 

 

Додаткові завдання для підготовки до практичного заняття: підготовка рефератів: 
1. Страхування відповідальності за екологічне забруднення: проблеми і перспективи 
проведення в Україні, зарубіжний досвід. 
2. Створення і функціонування міжнародної системи страхування «Зелена карта» 

 
Форми контролю знань – обговорення питань, рефератів; тестування. 
 

Рекомендована література до теми практичного заняття: (перелік джерел інформації, які 

допоможуть студенту підготуватися до заняття, отримати додаткову наукову інформацію, 
поглибити знання з окремих питань). 

 

Законодавчі та нормативні акти:  

1.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/435-15 (дата звернення 10.11.2019). 

2.Про страхування : Закон України від 7 бер. 1996 р. № 85/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 10.12.2019). 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
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Основна та допоміжна література:  

Основна: 

1. Александрова М. М., Петрук О. М., Уллубієва К. К. Страхування : навч.-мет. посіб. 

Житомир : ЖДТУ, 2011. 184 с. 

2. Вовчак О. Д. Страхування : навч. посіб. Вид. 3-тє, стереотипне. Львів: Новий Світ-2000, 2006. 

480 с. 

3. Дьячкова Ю. М. Страхування : навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 240 с. 

4.Плиса В. Й. Страхування : підруч. Київ : Каравела, 2010. 472 с. 

5.Страхування : підруч.  /  за ред.  В. Д. Базилевича. Київ : Знання, 2008. 1019 с. 

6.Страхування: підруч. / кер. авт. кол. і наук.ред. С. С. Осадець. Київ : КНЕУ, 2006. – 599c. 

7. Страхування: теорія та практика: навчальний посібник / Н. М. Внукова та ін. ; за заг. ред. Н. 

М. Внукової. Харків: Бурун Книга, 2004. 376 с. 

Допоміжна: 

1.Безугла В. О., Постіл І. І., Шаповал Л. П. Б 40 Страхування: навч. пос. – К.: Центр учбової 

літератури, 2008. 582 с. 

2.Говорушко Т. А., Стецюк В. М. Страхування: навч. посіб. / за ред. Т. А. Говорушко.  Львів : 

Магнолія 2006, 2014. 328 c. 

3.Ткаченко Н. В.  Страхування : навч. посіб. Київ: ЛіраК, 2007. 376 с. 

Інтернет ресурси: 

1.Нормативні акти України – www.nau.kiev.ua 

2.Форіншурер – Інтернет-журнал про страхування: https://forinsurer.com/ 

3.Страхування України – Інтернет-проект: https://www.ukrstrahovanie.com.ua/ 

 

Обладнання заняття, ТЗН - 
 

Укладач(і):____________  Гринчишин Ярослав Миколайович, к.е.н., доцент 
                           (підпис)                          (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

http://www.nau.kiev.ua/
http://forinsurer.com/
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План практичного заняття № 4 
 

Тема 10. Перестрахування і співстрахування 
                          (назва теми відповідно до РПНД) 
 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки   

забезпечуючі: Мікроекономіка. Макроекономіка. Ризикологія. 
забезпечувані: Моделювання економіки. 

 

Мета і завдання практичного заняття 

Засвоїти порядок проведення перестрахування і співстрахування. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою практичного заняття: 
1.Які причини появи та основні економічні ознаки перестрахування? 

2.На яких принципах базується перестрахування? 

3.Чому перестрахування називають вторинним перерозподілом ризику? 

4. У чому полягає різниця між співстрахуванням і перестрахуванням? 

5. Як класифікуються перестрахувальні відносини, що таке форма, вид і підвид 

перестрахування? 

6. Чим непропорційне перестрахування відрізняється від пропорційного? 

7. Яка різниця між договорами: факультативного і облігаторного перестрахування?  

8. У чому полягає призначення та які особливості факультативного перестрахування? 

9. У чому полягає призначення та які особливості облігаторного перестрахування? 

10. Як розподіляються зобов'язання страховика та перестраховика при пропорційному 

перестрахуванні? 

11. Які види непропорційного перестрахування застосовуються в практиці перестрахування? 

У чому полягають особливості їх застосування? 

 

План практичного заняття: 

 

Задача 1 

Перестрахувальник перестраховує ризики за квотним договором (квота 70%). Ліміт 

відповідальності перестраховика згідно з договором встановлено в 300 тис. грн. Визначіть 

власну частку перестраховика (загальну суму) у покритті наступних ризиків: а) 100 тис. грн.;  

б) 500 тис. грн. 

 

Задача 2 

За договором квотного перестрахування перестраховик приймає на свою відповідальність 

40% страхової суми за кожним договором страхування майна підприємств, але не більш 2,3 

тис. грн. Цедент уклав договори страхування майна на 5,0, 6,0 та 7,0 тис. грн. Визначіть 

власну участь перестраховика у покритті ризиків (загальну суму).  

 

Задача 3 

Страхова компанія має 2 ексцедентні договори. Перший передбачає 15 часток, другий 

- 8. Власне утримання страховика складає 50 тис. грн. Є три групи ризиків зі страховими 

сумами: 

1-35 тис. грн. 

II-900 тис. грн. 

III- 1100 тис.грн. 

Розрахувати розмір власного утримання і ексцедентних договорів за кожною групою 

ризиків. Результати розрахунків оформити у такій таблиці: 
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Групи ризиків 

 

 

Страхова сума, 

тис. грн. 

 

 

Власне 

утримання, тис. 

грн. 

 

Ексцедентний договір, тис. 

грн. 

І 11 

1 2 3 4 5 

І 35    

II 900    

III 1100    

 

Задача 4 

      Страхова компанія (цедент) за договорами страхування майна від вогневих ризиків має 

два облігаторних договори перестрахування на базі ексцедента сум. Частина ризику, що 

перевищує місткість першого і другого ексцедента, перестрахована факультативно на 

квотній основі: 

 
Необхідно визначити частки участі сторін у страховій відповідальності за договорами 

перестрахування: облігаторному і факультативному і навести результати рішення у табл.  

 
 

Задача 5 

Страховий портфель із страхування майбутнього врожаю перестрахований у поточному 

році за договором ексцедента збитковості (стоп лосс). 

 
Необхідно визначити форму перестрахування і частку участі перестраховика у покритті 

поточної збитковості. 

 
Додаткові завдання для підготовки до практичного заняття: підготовка рефератів: 
1. Тенденції розвитку світового ринку перестрахування. 

2. Історія розвитку перестрахування 

 
Форми контролю знань – обговорення питань, рефератів; тестування. 
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Рекомендована література до теми практичного заняття: (перелік джерел інформації, які 

допоможуть студенту підготуватися до заняття, отримати додаткову наукову інформацію, 
поглибити знання з окремих питань). 

 

Законодавчі та нормативні акти:  

1.Про страхування : Закон України від 7 бер. 1996 р. № 85/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 10.12.2019). 

Основна та допоміжна література:  

Основна: 

1. Александрова М. М., Петрук О. М., Уллубієва К. К. Страхування : навч.-мет. посіб. 

Житомир : ЖДТУ, 2011. 184 с. 

2. Вовчак О. Д. Страхування : навч. посіб. Вид. 3-тє, стереотипне. Львів: Новий Світ-2000, 2006. 

480 с. 

3. Дьячкова Ю. М. Страхування : навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 240 с. 

4.Плиса В. Й. Страхування : підруч. Київ : Каравела, 2010. 472 с. 

5.Страхування : підруч.  /  за ред.  В. Д. Базилевича. Київ : Знання, 2008. 1019 с. 

6.Страхування: підруч. / кер. авт. кол. і наук.ред. С. С. Осадець. Київ : КНЕУ, 2006. – 599c. 

7. Страхування: теорія та практика: навчальний посібник / Н. М. Внукова та ін. ; за заг. ред. Н. 

М. Внукової. Харків: Бурун Книга, 2004. 376 с. 

Допоміжна: 

1.Безугла В. О., Постіл І. І., Шаповал Л. П. Б 40 Страхування: навч. пос. – К.: Центр учбової 

літератури, 2008. 582 с. 

2.Говорушко Т. А., Стецюк В. М. Страхування: навч. посіб. / за ред. Т. А. Говорушко.  Львів : 

Магнолія 2006, 2014. 328 c. 

3.Ткаченко Н. В.  Страхування : навч. посіб. Київ: ЛіраК, 2007. 376 с. 

Інтернет ресурси: 

1.Нормативні акти України – www.nau.kiev.ua 

2.Форіншурер – Інтернет-журнал про страхування: https://forinsurer.com/ 

3.Страхування України – Інтернет-проект: https://www.ukrstrahovanie.com.ua/ 

 

Обладнання заняття, ТЗН - 
 

Укладач(і):____________  Гринчишин Ярослав Миколайович, к.е.н., доцент 
                           (підпис)                          (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
http://www.nau.kiev.ua/
http://forinsurer.com/


 21 

План практичного заняття № 5 
 

Тема 11. Доходи, витрати та прибуток страховика 

Тема 12. Перестрахування і співстрахування 
                              (назва тем відповідно до РПНД) 
 
Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки   

забезпечуючі: Мікроекономіка. Макроекономіка. Ризикологія. 
забезпечувані: Моделювання економіки. 

 

Мета і завдання практичного заняття 

Засвоїти порядок аналізу фінансово-економічної  діяльності та оцінки фінансової 

надійності страхових організацій 
 

Питання для перевірки базових знань за темою практичного заняття: 
1.Які основні види доходів страховика? 

2.У чому полягає специфічність формування доходів від страхової діяльності? 

3.Які основні види витрат страхової компанії? 

4.Які фактори впливають на склад та рівень витрат на здійснення страхової діяльності? 

5.Які податки сплачують страхові компанії? 

6.Чи є різниця в оподаткуванні доходів з ризикового страхування і доходів зі страхування 

життя? 

7.  Що розуміють під фінансовою надійністю страховика?  

8.  Поясніть взаємозв’язок понять фінансова надійність, стійкість та платоспроможність.  

9.  Які існують умови забезпечення платоспроможності?  

10.   Як оцінюється платоспроможність страховика?  

11. Яким є склад страхових резервів страховика.  

12. Яке значення мають страхові резерви для забезпечення фінансової стійкості страховика.  

13. Яким чином розраховується резерв незароблених премій.  

14. Назвіть порядок розрахунку резерву заявлених, але не виплачених збитків.  

15. Як визначається розмір резерву збитків, які виникли, але не заявлені.  

16. У чому полягають особливості формування резервів щі страхування життя. 

17. Який зміст поняття фінансового стану страховика? 

18. У чому полягає зміст поняття «фінансова надійність страховика»? Які чинники 

впливають на її забезпечення? 

19. Визначте поняття «фінансова стійкість страховика» та назвіть методи її забезпечення. 

20. Доведіть необхідність та розкрийте значення оцінки фінансового стану страховика. 

21. Які показники оцінки фінансового стану страховика? 

22. Як впливає тарифна політика страховика на його фінансову стійкість?  

23. Як оцінюється платоспроможність страхових компаній відповідно до вимог Solvency II?  

 

План практичного заняття: 

 

Задача 1 

Страхова компанія здійснює інші види страхування, ніж страхування життя. 

Надходження страхових премій дорівнюють 1,2 млн. грн, перестраховикам сплачено 280 тис. 

грн. Страхові виплати − 890 тис. грн, у тому числі компенсовано перестраховиками 120 тис. 

грн. Визначіть нормативний показник платоспроможності. 
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Задача 2 

Статутний фонд страхової компанії складає 5,8 млн.грн., резерви й фонд − 1,4 млн 

грн, технічні резерви − 6, 7 млн грн, кредиторська заборгованість − 230 тис. грн, дебіторська   

заборгованість − 0,98 млн грн, грошові кошти в касі − 25 тис. грн, на поточному рахунку − 

1,1 млн. грн. Визначіть коефіцієнт загальної ліквідності. 

 

Задача 3 

 Страхова компанія отримала страхові премії на суму 51 млн. грн. Величина страхових 

резервів на кінець періоду становить 20 млн. грн. Сума страхових відшкодувань за звітний 

період – 20,5 млн. грн. Витрати на ведення страхової справи – 10 млн. грн. Визначте 

показники фінансової стійкості страхової компанії: рівень страхових виплат, коефіцієнт 

фінансової стійкості (Кф.с.), прибуток від страхової діяльності (Пс.д.). 

 

Задача 4 

Визначте платоспроможність страхової компанії, що займається ризиковим страхуванням на 

підставі таких даних: − валюта балансу – 10000 тис. грн.; − нематеріальні активи – відсутні; − 

технічні резерви – 7500 тис. грн.; − надходження страхових премій за попередні 12 місяців – 

18000 тис. грн.; − сума премій, сплачених перестраховикам – 200 тис. грн.; − виплата 

страхового відшкодування за попередні 12 місяців – 9500 тис. грн.; − страхові виплати, 

сплачені перестраховиками – 150 тис. грн. 

 

Задача 5 

Визначити відношення між фактичним і нормативним запасом платоспроможності 

страховика, який здійснює ризикові види страхування, за вихідними даними:  

Показники Сума, тис. грн. 

Сума премій, що надійшли протягом року 275100 

Сума довгострокових зобов’язань і забезпечень 236200 

Сума поточних зобов’язань і забезпечень 13200 

Сума премій переданих у перестрахування 70950 

Валюта балансу 530380 

Сума нематеріальних активів 10830 

Сума сплаченого страхового відшкодування 110500 

Частка страхових сум компенсованих перестраховиками  19700 

 

Задача 6 

Визначити відношення між фактичним і нормативним запасом платоспроможності 

страховика, який здійснює ризикові види страхування, за вихідними даними:  

Показники Сума, тис. грн. 

Сума премій, що надійшли протягом року 154100 

Сума довгострокових зобов’язань і забезпечень 245150 

Сума поточних зобов’язань і забезпечень 13250 

Сума премій переданих у перестрахування 80400 

Валюта балансу 520400 

Сума нематеріальних активів 10800 

Сума сплаченого страхового відшкодування 242000 

Частка страхових сум компенсованих перестраховиками  20100 

 
Додаткові завдання для підготовки до практичного заняття: підготовка рефератів: 
1. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні та в країнах Європейського Союзу.  

2. Методика оцінки фінансового стану страхових компаній у країнах Європейського Союзу.  

 
Форми контролю знань – обговорення питань, рефератів; тестування. 
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Рекомендована література до теми практичного заняття: (перелік джерел інформації, які 
допоможуть студенту підготуватися до заняття, отримати додаткову наукову інформацію, 

поглибити знання з окремих питань). 

 

Законодавчі та нормативні акти:  

1.Про страхування : Закон України від 7 бер. 1996 р. № 85/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 10.12.2019). 

2.Вимоги до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика : 

затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг від 4 лют. 2014 р.  № 295. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0344-14 (дата звернення 10.12.2019). 

3.Методика формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування 

життя затверджена розпорядженням Державної 

комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 

17 груд. 2004  р. № 3104. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0019-05 (дата звернення 

10.12.2019). 

4.Методика формування резервів із страхування життя : затверджена розпорядженням 

Державної комісії, з регулювання ринків 

фінансових послуг України від 27 січн. 2004 р. № 24. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0198-04?lang=ru (дата звернення 10.12.2019). 

5.Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій 

страховика : затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 7 черв. 2018 р. № 850. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/z0782-18 (дата звернення 10.12.2019). 

Основна та допоміжна література:  

Основна: 

1. Александрова М. М., Петрук О. М., Уллубієва К. К. Страхування : навч.-мет. посіб. 

Житомир : ЖДТУ, 2011. 184 с. 

2. Вовчак О. Д. Страхування : навч. посіб. Вид. 3-тє, стереотипне. Львів: Новий Світ-2000, 2006. 

480 с. 

3. Дьячкова Ю. М. Страхування : навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 240 с. 
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