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ВСТУП 
 

Страхування будучи економічною категорією, включає сукупність форм і 

методів формування цільових фондів грошових коштів та їх використання, 

також є способом відшкодування збитків, які зазнала фізична або юридична 

особа, за допомогою їх розподілу між багатьма особами (страховою 

сукупністю). 

Страхування надає можливість істототно зменшити навантаження на 

витратну частину бюджетів фізичних осіб, юридчиних осіб та держави; сприяє 

соціально-економічній стабільності в суспільстві, будучи елементом 

соціального захисту населення; оптимізує діяльність суб’єктів господаоювання 

за рахунок централізованих фондів фінансових ресурсів; забезпечує 

компенсацію збитків, завданих юридичним і фізичним особам у результаті 

настання несприятливих подій ; є джерелом внутрішніх довгострокових 

інвестицій в економіку держави.  

«Організаційно-правове забезпечення страхової діяльності  в Україні» є 

дисципліною в програмах підготовки фахівців юридичних спеціальностей, 

управління та адміністрування у вищих навчальних закладах. Мета її вивчення 

полягає у наданні студентам глибоких теоретичних знань та практичних нави-

чок з питань страхування, розуміння поняття страхового права, правових аспек-

тів сфери страхування, застосування яких надає можливість ефективно викори-

стовувати цю сферу правових відносин як механізм подолання ризиків у прак-

тичній діяльності. Вивчення дисципліни ґрунтується на засвоєних студентами 

базових знаннях в галузі римського приватного права, цивільного та сімейного 

права та зобов’язального права. 

Володіння знаннями основ страхування в сучасних умовах має ітсотне 

значення, оскільки допомагає зробити правильний  вибір ділового партнера , 

забезпечити підвищення фінансової  стійкості власного бізнесу , самостійно 

розробити програми зниження ризиків , що виникають у процесі здій снення 

підприємницькоі ̈діяльності.  

Страхування, з одного боку, це економічні відносини, при яких 

страхувальник сплатою грошового внеску забезпечує собі чи третій особі в разі 

настання події, обумовленої договором або законом, виплати страховиком, 

який утримує певний обсяг відповідальності і для її забезпечення поповнює та 

ефективно розміщує резерви, здійснює превентивні заходи щодо зменшення 

ризику і в разі необхідності перестраховує частину останнього. З іншого боку, 

це система економічних відносин між конкретними суб’єктами 

господарювання, де з одного боку виступають страхувальники, з іншого – 

страховики. Страхування також – це система обмінно-перерозподільних 



відносин щодо формування та використання колективних страхових фондів на 

принципах солідарної відповідальності. 

Метою та завданням навчально-методичного посібника є формування у 

студентів теоретичних та практичних навичок з питань страхової діяльності та 

розвитку творчого та інтелектуального потенціалу студентів. В методичних 

вказівках викладені основні теоретичні аспекти страхових відносин, а також 

зібрані запитання, тести, завдання для роботи студентів та практичні завдання.  

Страхування – сукупність особливих замкнутих перерозподільних 

відносин між його учасниками з приводу формування за рахунок внесків 

страхових фондів, призначених для відшкодування матеріального й іншого 

збитку підприємствам, організаціям і фізичним особам. 
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ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

 

Тема 1. Теоретичні основи страхового права. 

 

Питання до теми: 

 

1. Сутність страхування.  

2. Поняття страхового права 

3. Функції та принципи страхування 

4. Історія виникнення страхування. 

 

 

1. Сутність страхування.  

 

Починаючи вивчення даної теми, необхідно розглянути понятття 

страхування. Відповідно страхування є основною правовою формою 

фінансового захисту в економічно розвинутих країнах. Досвід розвитку 

страхування в розвинутих країнах свідчить, що добре налагоджена страхова 

справа активно сприяє розв’язанню соціальних проблем. У давні часи люди 

добре усвідомлювали це, будуючи спеціальні приміщення для зберігання 

провізії на випадок можливої небезпеки. Неможливо не брати до уваги ті 

архітектурні знахідки, які є підтвердженням історичної зрілості страхування. 

Страхування – одна з найдавніших категорій у сфері суспільних відносин. 

Вважається, що первинні форми страхування виникли ще у давнину, за 2 тис. 

років до н. е. (зокрема, в законах вавилонського царя Хаммурапі передбачалось 

укладання угоди між учасниками торговельного каравану про сумісну 

відповідальність за збитки, яких зазнавав будь-хто з його членів внаслідок 

розбійного нападу). 

Закон України «Про страхування» дає таке визначення страхуванню: 

«Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових ін-

тересів 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 пре-

мій) та доходів від розміщення коштів цих фондів». 

Страхування, як особливий вид фінансової діяльності, має конкретні при-

значення, які сприяють ефективному цілеспрямованому використовуванню 

страхових послуг як дієвого інструменту в конкретних сегментах ринкової еко-

номіки. Основні призначення страхування – захисне, накопичувальне, інвести-

ційно-зберігальне, розподільче, стабілізуюче, міжнародне фінансове. 



2. Поняття страхового права 

 

Страхове право – це сукупність норм права, що регулюює суспільні 

відносини щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі 

настання певних подій (страхових випадків), визначених договором 

страхування або чинним законодавством. 

Предмет страхового права є суспільні відносини, що виникають у процесі 

страхової діяльності, тобто діяльності з формування, розподілу та використання 

спеціальних страхових фондів, створюваних для захисту майнових інтересів 

фізичних і юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого само-

врядування. У предмет правового регулювання страхового права входить ши-

рокий комплекс суспільних відносин. 

Вивчаючи питання страхування слід виходити з того, що це наука, 

об’єктом якої є специфічні економіуо праові відносини, що складаються у 

процесі передачі юридичними і фізичними особами за певну плату 

матеріальних і фінансових витрат спеціалізованій організації, яка в разі 

настання обумовленої в договорі події здійснює відповідні грошові 

відшкодування иплати. 

У страховому праві використовуються імперативний та диспозитивний 

методи. Особливість використання даних методів у страховому праві проявля-

ється у співвідношенні їх використання. Так, згідно з чинним законодавством 

страхова компанія повинна отримати ліцензію на заняття страховою діяльністю 

у уповноваженого органа. Ця норма імперативного і не має виключень, водно-

час страховик на свій розсуд обирає види страхування, якими буде займатися і 

на які отримає ліцензію, а страхувальник на власний розсуд обирає страховика 

з яким укласти договір.  

 

3. Функції та принципи страхування 

 

Змісту страхування розкриваться в його функціях:  

– ризикова; 

– створення й використання страхових резервів (фондів); 

– заощадження коштів; 

– превентивна; 

– інвестиційна. 

Ризикова функція полягає в передачі страховикові за певну плату матері-

альної відповідальності за наслідки ризику, зумовленого подіями, перелік яких 

передбачено чинним законодавством або договором зі страхувальником. 



Функція створення й використання страхових резервів полягає у накопи-

ченні страховиком певного капіталу, достатнього для забезпечення покриття 

збитків (у разі їх виникнення), заподіяних страхувальникові стихійним лихом, 

нещасним випадком або іншою страховою подією. 

Формування страхових резервів – основа діяльності страховика, який 

концентрує кошти страхувальників, а потім використовує їх для покриття зби-

тків, розподіляючи, таким чином, між усіма страхувальниками наслідки стра-

хової події, яка сталася з одним із них. 

Функція заощадження коштів передбачає накопичення коштів страхува-

льника його внесками, частками певного значення, обумовленими у договорі 

страхування, і, у випадку відсутності страхових подій за час дії такого догово-

ру, повернення заощаджуваних коштів страхувальнику (особисте страхування) 

чи чогось іншого згідно з умовами страхування (як правило, майнові види).  

Превентивна функція полягає у фінансуванні заходів для запобігання 

страховій події, обумовленій договором страхування. 

Інвестиційна функція сприяє покращенню стану грошового обігу, підви-

щенню купівельної спроможності національної валюти, збільшенню інвести-

ційних можливостей країни. 

Принципи страхування (страхового права) в теорії поділяють на основні 

та спеціальні (специфічні). Основні принципи, властиві не тільки страховому 

праву, а й іншим економіко-правових інститутів. Спеціальні – принципи, 

характерні виключно для відносин страхування. 

 

4. Історія виникнення страхування. 

 

Поява страхових товариств пов’язана із зародженням капіталістичних ві-

дносин, і насамперед на морському транспорті та в торгівлі, де, до речі, було 

нагромаджено досвід різних моделей захисту власників суден і вантажів на ви-

падок їх знищення, пошкодження або пограбування під час рейсу. 

Механізм морського страхування в початковий період будувався на дого-

ворі бодмереї. Сутність договору полягала в тому, що кредитор виплачував 

страхувальникові страхову суму, а потім у разі благополучного закінчення пла-

вання, тобто за відсутності страхового випадку, кредиторові поверталась аван-

сована сума плюс премія за бодмерею.  

Особливо активно страхування починає впроваджуватися в період розви-

тку капіталістичної економіки. Поряд з морським поширюється вогневе страху-

вання, від нещасних випадків, а також страхування життя. 

Особливо інтенсивно розвиваються всі форми і види страхування в XX 

столітті. У сучасному капіталістичному світі воно стало невіддільним атрибу-



том ринкової економіки. 

У третє тисячоліття страхування ввійшло як одна з найбільш розвинених і 

ефективних сфер діяльності. Про це свідчить, зокрема, й те, що суми надхо-

джень страхових премій у світі щороку зростають вищими темпами, ніж вало-

вий внутрішній продукт. Привертає увагу й украй нерівномірний розвиток 

страхового бізнесу. Справді, понад 55 % усіх страхових надходжень припадає 

майже порівну на дві країни – США та Японію, ще 29 % – на держави Європей-

ського союзу. Частка решти країн світу – 16 %, у тому числі України – лише 

0,01 %.  

До набуття Україною статусу незалежної держави страхування здійсню-

валося тут згідно з економічними, соціальними та правовими умовами, що іс-

нували у відповідний період у Київській Русі, царській Росії, а згодом – у ко-

лишньому СРСР. 

Починаючи з 1991 року, після припинення існування СРСР, Україна стала 

самостійно вирішувати всі питання організації страхової діяльності. Хоч у 1993 

році і був прийнятий Декрет КМ України «Про страхування», який став факти-

чно першим базисним законодавчим актом і забезпечив системне правове регу-

лювання страхової діяльності в Україні, але він міг розглядатися лише як про-

міжний законодавчий акт. Прийняття 7 березня 1996 року Закону України «Про 

страхування» заповнило законодавчі прогалини. Останнім часом було прийнято 

багато змін до Закону України «Про страхування»: було введено зміни щодо 

норм, які в основному фіксують правове положення страховиків, визначення 

страхування, видів обов’язкового страхування і т. ін. Однак страхування ще 

знаходиться в процесі становлення і розвитку у зв’язку з відсутністю достат-

нього досвіду на страховому ринку України, а також відповідної інфраструкту-

ри.  

 

 

  



Тема 2. Класифікація страхування. 

 

Питання до теми: 

 

1. Основні підходи до класифікації страхування. 

2. Класифікація страхування за об’єктами: галузі, підгалузі та види стра-

ху. 

3. Форми проведення страхування. Обов’язкове та добровільне страху-

вання. 

4. Перестрахування. Співстрахування. 

 

1. Основні підходи до класифікації страхування. 

 

Багатогранність та різноманітність об’єктів страхування, різних категорій 

страхувальників, а також широкий спектр страхових відносин передбачають 

необхідність класифікації страхування. 

Класифікація страхування – це система поділу страхування на сфери дія-

льності, галузі, підгалузі та види, які розміщені таким чином, що кожна наступ-

на ланка класифікації є частиною попередньої. 

В основу такої класифікації страхування покладені два критерії: 

- відмінність в об’єктах страхування; 

- відмінність в обсягах страхової відповідальності. 

Перший критерій являється загальним, другий – відноситься тільки до 

майнового страхування. 

Так, розрізняють класифікацію страхування: 

а) за історичними ознаками (пов’язана з етапами розвитку страхуван-

ня); 

б) за економічними ознаками: 

- спеціалізація; 

- об’єкти страхування; 

- рід небезпек; 

- статус страхувальника; 

- статус страховика; 

в) за юридичними ознаками; 

- вимоги міжнародних угод і внутрішнього законодавства; 

- форма проведення (під якою фактично розуміються підстави виникнен-

ня). 

Класифікація за історичною ознакою пов’язана із виділенням етапів роз-

витку та появи тих чи інших видів страхування, включає поділ страхування за 

такими видами: 

- морське страхування (з XIV ст.); 

- страхування життя (з XVI ст.); 

- страхування від вогню (з XVII ст.); 

- страхування від нещасних випадків (з XIX ст.); 

- страхування транспортних засобів (з XX ст.). 



2. Класифікація страхування за об’єктами: галузі, підгалузі та види 

страху. 

 

Класифікація за об’єктами є найбільш поширеною й узагальненою. 

Об’єкт страхування є головним чинником, від якого залежить характер та осно-

вні умови договору страхування. Вона передбачає виділення галузей, підгалу-

зей і видів страхування. Усі ланки такої класифікації розташовані так, що кож-

на наступна ланка є частиною попередньої. Вища ланка – галузь; середня – під-

галузь; нижча – вид страхування. При цьому всі ланки охоплюють обов’язкову 

та добровільну форми проведення страхування. 

За Об’єкт страхування виділяють: майнове страхування;особисте страху-

вання;страхування відповідальності. 

Для конкретизації страхових інтересів окремих учасників страхування 

проводиться виділення з галузей окремих підгалузей і видів страхування. 

Страхування майна юридичних осіб як підгалузь майнового страхування 

включає: страхування наземного транспорту; страхування тварин; страхування 

багажу і вантажу; страхування авіатранспорту;страхування урожаю сільського-

сподарських культур.  

Страхування майна фізичних осіб включає такі види: страхування буді-

вель; страхування транспорту КАСКО; страхування майна на подвір’ї; страху-

вання тварин; страхування породистих собак; страхування на випадок ремонту. 

Страхування життя включає:змішане страхування життя;страхування 

життя дітей; страхування пенсій; страхування життя (до певного віку); шлюбне 

страхування. 

Страхування від нещасних випадків включає:індивідуальне та колектив-

не: 

Медичне страхування включає:страхування на випадок хвороби; страху-

вання вагітних; страхування варикозного розширення вен; страхування нижніх 

і верхніх кінцівок. 

Страхування цивільно-правової відповідальності включає:страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; 

екологічне страхування; страхування відповідальності товаровиробників за 

якість продукції. 

Страхування заборгованості включає: страхування кредитних ризиків; 

страхування експортно-імпортних операцій; страхування біржових операцій. 

Страхування комерційних ризиків включає: страхування невиконання до-

говірних зобов’язань; страхування переривів; страхування на випадок простоїв; 

страхування недопоставок; страхування технічних ризиків; страхування на ви-

падок введення нової техніки, технології тощо.  



Страхування фінансових ризиків включає: страхування недоотриманого 

прибутку;страхування обумовленого рівня рентабельності; страхування депо-

зитних вкладень; страхування валютних ризиків. 

Залежно від мети страхування поділяють на комерційне та соціальне. 

 

3. Форми проведення страхування. Обов’язкове та добровільне страхуван-

ня. 

 

Відповідно до вимог чинного законодавства страхування проводиться в 

обов’язковій та добровільній формах. 

При аналізі страхових відносин слід розрізняти відносини, що виникають 

у сфері добровільного страхування і регулюються в основному цивільно-

правовим договором страхування на приватно-правових засадах та відносини 

обов’язкового страхування, в регулюванні яких превалює публічно-правовий 

підхід. 

Обов’язкове страхування встановлюється законами України шляхом вне-

сення змін до Закону України «Про страхування» і ґрунтується на принципах 

обов’язковості як для страхувальника, так і для страховика. Поширюється на 

випадки, коли відшкодування збитку зачіпає інтереси не тільки конкретної осо-

би, але і суспільні. При проведенні обов’язкового страхування, згідно із зако-

нодавством, страховик зобов’язаний застрахувати відповідні об’єкти, а страху-

вальники – вносити належні страхові платежі. 

Для здійснення обов’язкового страхування Кабінет Міністрів України 

встановлює порядок і правила його проведення, форми типового договору, осо-

бливі умови ліцензування, максимальні розміри страхових сум, тарифи та ме-

тодику актуальних розрахунків. 

 

4. Перестрахування. Співстрахування. 

 

Відповідно до ст. 12 Закону «Про страхування» перестрахування – це 

страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначе-

них договором умовах ризику виконання всіх або частини своїх обов’язків пе-

ред страхувальником в іншого страховика (перестраховика). Страховик, який 

уклав договір перестрахування, залишається відповідальним перед страхуваль-

ником у повному обсязі згідно із договором страхування (ч. 2 ст. 987 ЦК Украї-

ни). Ч. 15 ст. 30 Закону України «Про страхування» встановлює вимогу до 

страховиків, які взяли на себе страхові зобов’язання в обсягах, що перевищу-

ють можливість їх виконання за рахунок власних активів, перестрахувати ризик 

виконання зазначених зобов’язань у перестраховиків-резидентів або нерезиден-

тів. 

Перестрахування є окремою сферою страхової діяльності. Його вважають 

страхуванням самих страховиків. Розвиток конкурентного ринку страхування в 

передбачає створення справедливої системи розподілу ризику між страховика-



ми, що працюють на ринку. Таку систему справедливого розподілу ризику ви-

ражає механізм перестрахування. 

Співстрахування – це страхування одного об’єкта кількома страховиками 

(ст. 10 Закону України «Про страхування»). Необхідність у співстрахуванні іс-

нує за тими самими причинами, що і в перестрахуванні. Проте ж різниця в то-

му, що при співстрахуванні відповідальність за ризик розподіляється між стра-

ховиками, а при перестрахуванні вся відповідальність перед страхувальником 

зберігається за одним страховиком, який, у свою чергу, перестраховує частину 

своєї відповідальності в іншого страховика або професійного перестраховика, а 

страхувальник може і не знати про існування договору перестрахування. Дого-

вір про співстрахування має містити умови, що визначають права та обов’язки 

кожного страховика. Відповідно до ч. 2 ст. 986 ЦК України одному зі співстра-

ховиків за погодженням між співстраховиками може бути доручено представ-

ництво всіх інших у взаємовідносинах зі страхувальником, але відповідають 

вони перед останнім лише в розмірі визначеної частки. 

 

 

  



Тема 3. Учасники страхових правовідносин 

 

Питання до теми: 

 

1. Учасники страхових правовідносин. 

2. Характеристика страхувальника. 

3. Страхова організація. Вимоги для отримання страхової ліцензії. 

4. Правила страхування. 

5. Поняття страхового ринку та його структура. 

 

1. Учасники страхових правовідносин. 

 

У широкому сенсі до суб’єктів страхового ринку відносяться законодавчі 

і нормотворчі органи, органи нагляду , страхувальник, страховик , страхові 

посередники , об’єднання страховиків . У вузькому сенсі до суб’єктів відносять 

тільки страховика і страхувальника – безпосередньо сторін договору 

страхуваення, без яких неможливо існування зобов’язання зі  страхування.  

Страховики можуть утворювати спілки, асоціації та інші об’єднання для 

координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення 

спільних програм, якщо їх утворення не суперечить законодавству України. 

Об’єднання страховиків діють на підставі статутів і набувають прав юридичної 

особи після їх державної реєстрації, водночас не займаються страховою 

діяльністю. 

Страховики, яким дозволено займатися страхуванням авіаційних і 

морських ризиків, можуть створити відповідно Авіаційне страхове бюро та 

Морське страхове бюро, які мають бути юридичними особами і утримуватися 

за рахунок коштів страховиків. Прикладами об’єднань страховиків є Ліга 

страхових організацій України, Асоціація Ллойда і інші об’єднання. 

На ринку страхування також діють посередники, які поділяються на 

прямих і непрямих. 

Прямими посередникама є страховий брокер та страховий агент. 

Страховий агент – фізична або юридична особа, яка діє від імені і за 

дорученням страховика як його представник і виконує частину його страхової 

діяльності (складання договору страхування, отримання страхової премії, 

здійснення робіт, пов’язаних з виплатою страхових відшкодувань). Агент діє в 

інтересах страховика і отримує від нього винагороду у вигляді комісійних. 

Фактично він є позаштатним співробітником страхової компанії. 

Страховий брокер–це юридична або фізична особа суб’єкт 

підприємницької діяльності, яка здійснює посередницьку діяльність на 



страховому ринку від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка 

має потребу в страхуванні як страхувальник. 

Брокерська діяльність спрямована на визначення потреб замовника в 

отриманні страхових послуг, консультуванні, наданні допомоги в розробці 

умов договору страхування, пошуку страховиків, що відповідають вимогам 

страхувальника, веденні переговорів та укладанні договорів страхування за 

дорученням страхувальника, здійсненні розрахунків за договорами 

страхування, підготовці документів для врегулювання питань про збитки в разі 

настання страхової події. 

Непрямими страховими посередниками є актуарій, аварійний комісар, 

сюрвейєр, диспашер і деякі інші суб’єкти. 

Актуарій – фахівець, який здійснює актуарні (математетичні) розрахунки 

на підставі відповідної статистики настання страхових випадків для цілей 

обчислення страхових тарифів страховика і умов здійснення ним роботи по 

формуванню та оптимізації страхового портфеля. Актуарій повинен мати 

відповідну кваліфікацію, що відповідає вимогам Держфінпослуг України, 

підтверджену свідоцтвом встановленого зразка. 

Аварійний комісар – особа, яка визначає причини страхового випадку та 

встановлює причину, характер, розміри збитків страхувальника. Він здійснює 

діяльність на підставі договору зі страховиком і також обов’язково повинен 

мати спеціальну кваліфікацію, певну Держфінпослуг України. 

Сюрвейер – експерт, що оглядає транспортний засіб і вантаж і дає 

висновок про його стан, пошкодженнях при аварії, експлуатаційних 

характеристиках і т.д. Він залучається до роботи власником засобу, 

фрахтувальником, вантажовласником, страховиком. Сюрвейер оформляє акт 

огляду відповідного об’єкта або складає аварійний сертифікат про завдані 

збитки – основний документ для вирішення спорів і оплати збитків. Він також 

повинен мати відповідну кваліфікацію. 

Диспашер – фахівець страховика або незалежна особа зі складання 

розрахунків складних збитків по складним страховими випадками (наприклад, 

при масовій аварії транспорту) і правильному розподілу частин цих складних 

збитків між усіма зацікавленими сторонами. 

 

2. Характеристика страхувальника. 

 

Страхувальник – фізична або юридична особа, яка передає страховій 

компанії ризик настання несприятливих подій щодо свого життя, здоров’я, 

майна та інших об’єктів страхування. Страхувальниками визнаються юридичні 



особи та дієздатні громадяни, які уклали із страховиками договори страхування 

або є страхувальниками згідно із законодавством України. 

Підтвердження реальної можливості виконання зобов’язання 

страхувальником зебезпечується, правом страховика запросити у 

страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені 

аудитором (аудиторською фірмою) та інші документи для оцінки страхового 

ризику (ч. 1 ст. 18 Закону України «Про страхування»). Страховик в свою , то 

чергу, повинен пред’явити, якщо буде вимагати страхувальник, ліцензію на 

здійснення окремих видів страхування.  

Особа, яка виявила намір забезпечити свій майновий інтерес страхуван-

ням, повинна володіти страховим інтересом. У науці пропонується розуміти 

страхувальників, як юридичних та дієздатних фізичних осіб, які володіють 

страховим інтересом щодо предмету договору страхування та уклали зі страхо-

виком договір страхування, або є страхувальниками відповідно до законодавст-

ва України. Водночас слід зауважити, що страхувальниками можуть виступати 

як власники майна, які дійсно володіють страховим інтересом та несуть ризик 

їх втрати, так і орендатори, позичкоотримувачі, які у разі укладення договору 

страхування не володіють страховим інтересом і укладають його на користь 

власника майна, який володіє заснованим на законі або договорі інтересі збе-

реження майна. Отже, в порівнянні із вигодонабувачем, який завжди має воло-

діти страховим інтересом, страхувальник може ним і не володіти. 

Страхувальники можуть укладати із страховиками договори про страху-

вання третіх осіб (застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків, перед-

бачених законодавством. Страхувальники також мають право при укладанні 

договорів страхування призначати громадян або юридичних осіб (вигодонабу-

вачів для отримання страхових виплат, а також замінювати їх до настання стра-

хового випадку, якщо інше не передбачено договором. 

 

3. Страхова організація. Вимоги для отримання страхової ліцензії. 

 

ЦК визначає страховика як юридичну особу, спеціально створену для 

здійснення страхової діяльності, яка одержала у встановленому порядку 

ліцензію на здійснення страхової діяльності. Вимоги, яким мають відповідати 

страховики, встановлюються законом (ч. 1 ст. 984 ЦК). 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про страхування» страховиками 

визнаються фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, 

командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю і 

здійснюють страхову діяльність на підставі відповідної ліцензії. Слова 

«страховик», «страхова компанія», «страхова організація» та похідні від них 



дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які мають 

ліцензію на здійснення страхової діяльності. 

Розкриваючи питання поняття страхових організацій та вимоги для 

отримання страхової ліценцзії, проведення страхової діяльності, слід звернути 

увагу, що предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише 

страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, 

розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Дозволяється ви-конання 

зазначених видів діяльності у вигляді надання послуг для інших страховиків на 

підставі укладених цивільно-правових правочинів, надання послуг (виконання 

робіт), якщо це безпосередньо пов’язано із зазначеними видами діяльності, а 

також будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб 

страховика. 

Встановлено, що мінімальний розмір статутного фонду (гарантійного 

депозиту) страховика, який займається видами страхування іншими, ніж 

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

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

обмінним курсом валюти України (ст. 30 Закону України «Про страхування»). 

Фізичні та юридичні особи з метою страхового захисту своїх майнових 

інтересів можуть створювати товариства взаємного страхування, які не мають 

на меті одержання прибутку, і тому не є суб’єктами підприємницької 

діяльності. 

 

4. Правила страхування. 

 

Загальні умови та порядок здійснення страхування визначаються прави-

лами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до 

вимог Закону України «Про страхування». Правила страхування 

визначаютьумови та порядок здійснення конкретного виду страхування, 

встановлюються та розробляються страховиком самостійно для кожного виду 

страхування окремо і підлягають реєстрації в уповноваженому органі при 

видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду страхування (згідно зі ст. 

6 Закону України «Про страхування»). 

Правила страхування регулює організаційні, фінансові, правові та інші 

відносини між страховиком і страхувальником при укладанні договорів 

конкретного виду страхування. Правила містять характеристику певного виду 

страхування, який страховик вправі здійснювати на підставі цих правил 

страхування згідно з отриманою ним ліцензією. 

Відповідно до ч. 3 ст. 16 Закону України «Про страхування» договір 

страхування укладається відповідно до правил страхування, з умовами яких 



страховик зобов’язаний ознайомити страхувальника під час укладення догово-

ру страхування (на вимогу п. 1 ч. 1 ст. 988 ЦК України, ст. 20 Закону України 

«Про страхування»).  

Страхувальнику як стороні договору страхування законом гарантується 

право на ознайомлення з правилами здійснення страховиком страхування. 

Законодавство України про страхування не передбачає спеціальних пра-

вових норм щодо процедури (порядку) ознайомлення страхувальника з умова-

ми та правилами проведення страховиком конкретного виду добровільного 

страхування. 

 

5. Поняття страхового ринку та його структура. 

 

Страховий ринок є особливм соціально-економічним середовищем, 

певною сферою економічних відносин, в якій об’єктом купівлі-продажу 

виступає страховий захист, формуються попит і пропозиція на 

неї.Об’єктивними умовами існування страхового ринку є суспільна потреба у 

страхових послугах та наявність страховика, здатного її задовольнити. На рин-

ку відбувається суспільне визнання страхової послуги, а його головною функ-

цією є акумуляція та розподіл страхового фонду. А тому страховий ринок ще 

визначають як інструмент розподілу страхового фонду для забезпечення стра-

хового захисту фізичних та юридичних осіб. 

Виділяють класифікації страхових ринків за галузевою ознакою, за 

територіальним аспекті, інституціональним аспектом. 

У теорії сформовано кілька класифікацій страхових ринків: 

1) в інституціональному аспекті страхові ринки поділяють на акціонерні, 

корпоративні, взаємні ринки і ринки за участю виключно державних страхових 

компаній; 

2) в територіальному аспекті діють місцеві (регіональні), національні 

(внутрішні) і світовий (зовнішній) ринки; 

3) за галузевою ознакою страхові ринки прийнято поділяють на ринок 

особистого страхування, майнового страхування, страхування відповідальності 

і страхування економічних ризиків.  

Національний страховий ринок – це сфера діяльності національних та 

іноземних страхових компаній всередині окремої країни. 

Регіональний страховий ринок це сфера діяльності страхових компаній 

окремих регіонів. 

Міжнародний страховий ринок – це сукупність національних та регіона-

льних страхових ринків. Обговорення та вирішення глобальних питань міжна-

родного страхування здійснюється міжнародними страховими союзами ( Між-



народним союзом морського страхування, Міжнародним союзом авіаційних 

страховиків та ін.). 

До головних суб’єктів страхового ринку відносять страховиків, 

страхувальніків, страхових посередників та других учасников. Головне місце 

среди них займають страховики та страхувальники. Іншими учасниками 

страхових відносин є: застраховані особи, об’єднання страховиків, 

перестраховики, товариства взаємного страхування, органи державного нагляду 

за страховою діяльністю, професійні оцінювачі ризиків (андерайтери, 

сюрвеєри), оцінювачі збитків (аварійні комісари, аджастери, диспашери). 

 

 

  



Тема 4. Зобов’язання із страхування 

 

Питання до теми: 

 

1. Поняття договору страхування 

2. Укладання договору страхування. 

3. Права та обов’язки сторін договору страхування 

4. Умови договору страхування. Франшиза  

5. Відмова від здійснення страхової виплат 

6. Відповідальність сторін у разі порушення договору. 

7. Регрес та суброгація.  

8. Недійсність договору страхування. 

 

1. Поняття договору страхування. 

 

Договір страхування – це угода двох сторін (страховика і страхувальника) 

про здійснення певного правового результату – забезпечення майнових інте-

ресів особи-страхувальника щодо об’єкту страхової охорони (майна) за рахунок 

сплати ним до настання обумовленої події (страхового випадку) страхового 

внеску, після настання якої особа-страховик виплачує страхове відшкодування. 

Страхувальник зобов’язаний при укладенні договору страхування надати 

страховикові інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне зна-

чення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-які 

зміни страхового ризику, а також повідомити страховика про інші договори 

страхування, укладені щодо об’єкта, який страхується. Якщо страхувальник не 

повідомив страховика про те, що об’єкт уже застрахований, новий договір 

страхування є нікчемним. 

Законодавство пов’язує набрання чинності з моментом внесення страху-

вальником першого страхового платежу, якщо інше не встановлено договором, 

що означає його реальній характер. Відтак це законодавче положення є диспо-

зитивним. Якщо в договорі не буде передбачене інше, тобто набрання чинності 

з моменту досягнення згоди сторонами, договір страхування повинен розгляда-

тися як реальний. Разом з цим, враховуючи конструкцію норми ст. 983 ЦК 

України, автор не виключає існування консенсуальних договорів страхування.  

 

2. Укладання договору страхування. 

 

Факт укладення договору страхування може посвідчуватися страховим 

свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування. 

Зазвичай для укладення договору страхувальник подає страхувальнику 

письмову заяву за формою, встановленою страховиком, або іншим чином 



заявляє про свій намір укласти договір страхування. Страховик має право 

вимагати у страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, 

підтверджені аудитором ( аудиторської фірмою ), та інші документи, необхідні 

для оцінки страховиком страхового ризику. 

Договір набуває чинності з моменту внесення першого страхового 

платежу, якщо інше не передбачено самим договором. 

Договір страхування укладається відповідно до правил страхування, з 

умовами яких страховик зобов’язаний ознайомити страхувальника під час ук-

ладення договору страхування. Страхувальнику як стороні договору страху-

вання законом гарантується право на ознайомлення з правилами здійснення 

страховиком страхування. 

Страхувальник зобов’язаний при укладенні договору страхування надати 

страховикові інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне зна-

чення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-які 

зміни страхового ризику, а також повідомити страховика про інші договори 

страхування, укладені щодо об’єкта, який страхується. Якщо страхувальник не 

повідомив страховика про те, що об’єкт уже застрахований, новий договір 

страхування є нікчемним. 

Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх 

істотних умов договору. Істотними умовами необхідними для укладення дого-

вору страхування є умови про предмет договору страхування, страховий випа-

док, розмір грошової суми, в межах якої страховик зобов’язаний провести ви-

плату у разі настання страхового випадку (страхова сума), розмір страхового 

платежу і строки його сплати, строк договору та інші умови, визначені актами 

цивільного законодавства (ст. 982 ЦК України). 

Відповідно до ст. 983 ЦК України та ч. 3. ст. 18 Закону України «Про 

страхування» пов’язує набрання чинності з моментом внесення страхувальни-

ком першого страхового платежу, якщо інше не встановлено договором, що 

означає його реальній характер. Відтак це законодавче положення є диспозити-

вним. Якщо в договорі не буде передбачене інше, тобто набрання чинності з 

моменту досягнення згоди сторонами, договір страхування повинен розгляда-

тися як реальний. Разом з цим, враховуючи конструкцію норми ст. 983 ЦК 

України, автор не виключає існування консенсуальних договорів страхування.  

 

3. Права та обов’язки сторін договору страхування  

 

Зміст зобов’язання як правовідношення  складають права та обов’язки 

його сторін. Зміст прав та обов’язків визначається сторонами за їх розсудом з 



урахуванням положень актів цивільного законодавства, які містять перелік 

обов’язків сторін, що для них є імперативними. 

Окремі обов’язки страховика та страхувальника передбачені ст. ст. 988, 

989 ЦК України, та конкретизуються безпосередньо у договорі.  

Обов’язками страхувальника є своєчасне внесення страхових платежів у 

розмірі, встановленому договором; надання страховикові інформацію про всі 

відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового 

ризику при укладенні договору, і надалі інформувати його про будь-які зміни 

страхового ризику; повідомити страховика при укладенні договору про інші 

договори страхування, укладені щодо об’єкта, який страхується. 

Страхувальник повинен піклуватися про застраховане майно, 

дотримуватися встановлених умов договору страхування щодо його зберігання 

(схоронності). Зниження дбайливості страхувальника може викликати у 

страховика припущення, що страховий випадок відбувся не випадково, а був 

викликаний недбалістю страхувальника. Заінтересованість страхувальника в 

зберіганні свого застрахованого майна має чіткий відбиток при страхуванні 

майна не на повну реальну вартість (нижче страхової оцінки). У такому разі при 

настанні страхового випадку ризик несуть обидва контрагенти залежно від 

обраної системи страхування (пропорційна або система першого ризику). 

Характеризуючи права та обов’язки сторін, слід зупинитися на порядку 

здійснення страховиком страхової виплати при настанні страхового випадку в 

строк. Підставами для здійснення такої виплати є заява страхувальника (його 

правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) і страховий 

акт (аварійний сертифікат), який складається страховиком або уповноваженою 

ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком (ст. 

990 ЦК). Як тільки страховику стане відомо про настання страхового випадку 

(необов’язково від страхувальника), він зобов’язаний вжити відповідних 

заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного 

здійснення страхової виплати страхувальнику (або вигодонабувачу). Страховик 

вправі самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку, 

робити запити про відомості, пов’язані із страховим випадком, до 

правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших органі-зацій, що 

володіють інформацією про обставини страхового випадку.  

За результатами проведеного розслідування страховик визнає факт 

настання страхового випадку, який фіксується у страховому акті (аварійному 

сертифікаті). Настання страхового випадку не є безумовною підставою для 

здійснення страхової виплати. Закон (ст. 991 ЦК; ст. 26 Закону) передбачає 

підстави, за наявності яких страховик звільняється від обов’язку здійснення 



страхової виплати. Такі обставини переважно пов’язуються з поведінкою 

страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування. 

 

4.Умови договору страхування.Франшиза. 

 

За правилом, встановленим п. 1 ст. 628 ЦК України, зміст договору ста-

новлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, 

які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства. 

Істотними умовами необхідними для укладення договору страхуванняє 

умови про предмет договору страхування, страховий випадок, розмір грошової 

суми, в межах якої страховик зобов’язаний провести виплату у разі настання 

страхового випадку (страхова сума), розмір страхового платежу і строки його 

сплати, строк договору та інші умови, визначені актами цивільного законодав-

ства (ст. 982 ЦК України). 

Франшизою є частина збитків, що не відшкодовується страховиком за до-

говором страхування. 

Умова про франшизу включається в договір страхування з метою звіль-

нення страховика від обов’язку розслідувати і оплачувати дрібні збитки, що  з 

економічної точки зору  можуть вимагати витрат, порівняних з розміром збит-

ку, що відшкодовується. Франшиза, залишаючи на відповідальності самого 

страхувальника або вигодонабувача частину можливого збитку, спонукає їх 

більш дбайливо ставитися до застрахованого майна і більш жорстко дотриму-

ватися різних правил поведінки. 

Франшизу прийнято поділяти на умовну та безумовну. При умовній фра-

ншизі відшкодування виплачується повністю в розмірі заподіяних збитків, але 

лише у випадку, коли розмір збитків перевищує франшизу; при безумовній 

франшизі виплачується тільки частина відшкодування, що перевищує франши-

зу. 

 

5. Відмова від здійснення страхової виплати 

 

Настання страхового випадку не є безумовною підставою для здійснення 

страхової виплати. Закон України «Про страхування» (ст. 991 ЦК; ст. 26 

Закону) передбачає підстави, за наявності яких страховик звільняється від 

обов’язку здійснення страхової виплати. Такі обставини переважно 

пов’язуються з поведінкою страхувальника або особи, на користь якої укладено 

договір страхування. 

Відмова страховика у здійсненні страхових виплат або страхового відш-

кодування може бути здійснена за наступними підставами: навмисні дії страху-



вальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямовані 

на настання страхового випадку; вчинення страхувальником-громадянином або 

іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочи-

ну, що призвів до страхового випадку;подання страхувальником завідомо не-

правдивих відомостей про об’єкт страхування або про факт настання страхово-

го випадку;одержання страхувальником повного відшкодування збитків за до-

говором майнового страхування від особи, яка їх завдала;несвоєчасне повідом-

лення страхувальником без поважних на те причин про настання страхового 

випадку або створення; створення страховикові перешкод у визначенні обста-

вин, характеру та розміру збитків;наявності інших підстав, встановлених зако-

ном.  

Перелік підстав не є вичерпним і конкретним договором страхування мо-

жуть бути передбачені також інші підстави для відмови у здійсненні страхової 

виплати, якщо це не суперечить закону. 

Правилами страхування може передбачатись, що страхувальник який 

своєчасно не оформив настання страхового випадку через порушену криміна-

льну справу проти нього, має право подати заяву про відновлення  пропущених 

строків та отримати страхове відшкодування. 

Не підлягає виплаті страхове відшкодування, якщо кримінальну справу 

порушено за обставинами, якими правилами страхування передбачається від-

мова у здійсненні страхового відшкодування. 

 

6. Відповідальність сторін у разі порушення договору. 

 

Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення 

страхової виплати (страхового відшкодування) шляхом сплати страхувальнику 

неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страху-

вання або законом (ст. 992 ЦК України та п. 3 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про 

страхування»). 

До відносин страхування, у разі порушення зобов’язання, коли страхува-

льником є фізична особа, можуть застосовуватись Закон України «Про відпові-

дальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань»  

У разі невиконання страхувальником своїх обов’язків, то ст. 26 Закону 

України «Про страхування» передбачені підстави відмови страховика у виплаті 

страхового відшкодування, які однак можуть бути оскаржені страхувальником 

у судовому порядку.  

У випадку відшкодування збитків у cтраховому зобов’язанні cлід розріз-

няти: 1) обов’язок cтраховика по виплаті cтрахового відшкодування, в рамках 

виконання cтраховиком cтрахового зобов’язання; 2) та збитки, що виникають у 



зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням сторонами страхового зо-

бов’язання. Cаме за невиконання або неналежне виконання cторонами 

cтрахового зобов’язання наcтає цивільно-правова відповідальніcть. 

У випадку неналежного виконання зобов’язання (при простроченні ви-

плати страхового платежу або страхового відшкодування) в договорі передба-

чається пеня (у відсотках) від несплачених платежів за кожний день простро-

чення (згідно із ст. 992 ЦК України та п. 3 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про 

страхування»). 

 

7. Регрес та суброгація. 

 

Справедливість вимагає, щоб відповідальна за збитки особа відшкодувала 

страховикові понесені ним витрати на виплату і наділяє страховика, що випла-

тив відшкодування, правомзвернутися до винної особи, яка несе відповідаль-

ність за збитки, про відшкодування своїх витратна виплату страхового відшко-

дування. Тобто від страхувальника або вигодонабувача право вимагати відшко-

дування шкоди переходить до страховика. Цей перехід права вимоги у доктрині 

страхового права називається суброгацією. Саме шляхом укладеннязі страхува-

льником договору суброгаціїможе бути забезпечена платоспроможність стра-

ховика в рамках окремогострахового правовідношення. 

За задумом законодавця негативні майнові наслідки цивільного правопо-

рушення, хто б не сплатив їх потерпілому, зрештою все ж повинні обтяжити 

заподіювача збитків. Тому закон, зобов’язуючи страховика відшкодувати стра-

хувальникові (вигодонабувачу) такі збитки, в той же час передбачає перехід до 

страховика відповідного права страхувальника (вигодонабувача) по відношен-

ню до заподіювача, тобто суброгацію. 

Цивільний кодекс України і Закон України «Про страхування» не закріп-

люють таке поняття, як суброгація в страхуванні, але існує норма, що фіксує 

перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за за-

подіяні збитки (ст. 993 ЦК України, ст. 27 Закону).  

За загальним правилом зобов’язання може бути виконане не тільки самим 

боржником, а й третіми особами. У цьому випадку кредитор має прийняти ви-

конання, запропоноване за боржника третьою особою. При належному вико-

нанні зобов’язання воно припиняється як виконане, оскільки кредитор одержав 

те, що йому належало, і тому не може більше нічого зажадати від боржника. 

Суброгація як виконання зобов’язання за боржника третьою особою зі 

вступом зазначеної особи у права кредиторає підставою заміни кредитора. 

Принципова різниця між регресом і суброгацією в тому, що регрес при-

пускає існування двох зобов’язань: перше – основне (головне), яке виконує 



третя особа, і друге – виникаюче на основі, у зв’язку з виконанням першого, 

похідне (регресне) зобов’язання. Суброгації полягає у  зміни осіб в зо-

бов’язанні, існує єдине (воно ж первинне) зобов’язання, з якого страхувальник, 

що одержав страхове відшкодування, вибуває, а на його місце встає страховик, 

що виплатив це відшкодування. І при регресі, і при суброгації кредитор втра-

чає право вимоги до боржника. Але при регресі це відбувається тому, що ви-

никає абсолютно інше самостійне зобов’язання з своїми сторонами, де зо-

бов’язання, в якому кредитор був стороною, виступає лише передумовою ви-

никнення нового права. При суброгації кредитор («первинний кредитор») ви-

буває із зобов’язання, принаймні щодо належного йому права вимоги до бор-

жника, і на його місце стає особа, що виконала на його користь, тобто відбува-

ється правонаступництво.  

 

8. Недійсність договору страхування. 

 

Відповідно до діючого цивільного законодавства договір страхування 

може бути як нікчемним, так і визнаним недійсним в судовому порядку, що за-

лежить від конкретної ситуації. 

Договір страхування буде визнаний нікчемним, якщо: він укладений в ус-

ній формі (ч. 2 ст. 981 ЦК України); новий договір страхування об’єкта, що 

страхується, за умови, що страхувальник не повідомив страховика про те, що 

об’єкт застрахований (п. 3 ч. 1 ст. 989 ЦК України); він не відповідає загальним 

умовам дійсності правочинів (а саме: невідповідність закону або іншим право-

вим актам;уявний чи удаваний характер договору;укладення договору з метою, 

яка суперечить основам правопорядку і моральності;укладення договору з неді-

єздатним громадянином;укладення договору під впливом помилки, обману); 

укладений з умовами страхування протиправних інтересів, збитків від участі в 

іграх, лотереях і парі, а також витрат, до яких може бути примушена особа з 

метою звільнення заручників (ст. 928 ГК України). 

Договір страхування також визнається судом недійсним: якщо договір 

страхування укладено після настання страхового випадку; якщо об’єктом дого-

вору страхування є майно, яке підлягає конфіскації.  

Наслідки недійсності договору страхування визнаються загальними пра-

вилами про наслідки недійсності правочинів, тобто ст. 216 ЦК України. Засто-

сування до договорів страхування загальних наслідків недійсності правочинів 

(а саме, двосторонньої реституції), встановлених ЦК України, означає повер-

нення страховиком страхувальникові отриманих страхових платежів. Страхова 

виплата, здійснена страховиком на користь страхувальника, в разі недійсності 

договору страхування також підлягає поверненню.  



Тема 5. Майнове страхування 

 

Питання до теми: 

1. Поняття та види майнового страхування. 

2. Страхування майна від вогню 

3. Особливості страхування майна від крадіжок. 

4. Страхування автотранспортних засобів каско КАСКО. 

5. Страхування творів мистецтва, предметів колекціонування та антик-

варіату.  

6. Титульне страхування. 

 

1. Поняття та види майнового страхування.  

 

Майнове страхування пов’язане з володінням, використанням і 

розпорядженням майном страхувальника. Майнове страхування трактується як 

галузь страхування, в якій об’єктом страхових правовідносин виступає майно в 

різних видах; його економічне призначення – відшкодування збитку, що виник 

унаслідок страхового випадку. Застрахованим може бути майно що як є 

власністю страхувальника, так і знаходиться в його володінні, користуванні, 

розпорядженні. Страхувальниками виступають не тільки власники майна, але і 

інші юридичні і фізичні особи, що несуть відповідальність за його збереження. 

Майнове страхування об’єднує різні підвиди страхування, які можуть 

бути розділені на дві групи ‒ страхування майна юридичних і фізичних осіб. 

Страхування майна юридичних осіб включає страхування будівель, споруд, 

устаткування, транспорту, вантажів і багажу, урожаю, технічних ризиків, 

фінансових ризиків і інших майнових ризиків. Страхування майна громадян 

включає страхування транспортних засобів каско, нерухомості, домашнього 

майна, майна господарств, домашніх тварин, творів мистецтва та предметів 

колекціонування, та інших видів майна.  

За договором майнового страхування можуть бути, покриті наступні 

майнові інтереси: ризик (втрати) загибелі, недостачі або пошкодження певного 

майна; ризик збитків в підприємницькій діяльності із-за порушення своїх 

зобов’язань контрагентами підприємця або із-за зміни умов цієї діяльності по 

незалежних від підприємця обставинах, зокрема ризик неотримання очікуваних 

доходів ‒ підприємницький ризик. 

 

2. Страхування майна від вогню. 

 

Аналізучи ризики пов’язані зі страхуванням майна, необхідно розглянути 

питання страхування від вогню (у міжнародній практиці застосовується назва 



«FLEXA»), під яким розуміється відшкодування збитку від раптових і 

непередбачених випадків пожежі або вибуху, а також деяких інших випадкових 

і непередбачених подій (ризиків), додаткових щодо ризиків пожежі та вибуху, 

що призвели до спалаху застрахованого майна (страхування «від вогню та 

інших випадків»). Під поняттям «пожежа» слід розуміти неконтрольоване 

горіння, яке спричинило матеріальний збиток. Страхові компанії 

відшкодовують також збитки, які виникли внаслідок безпосередньої дії вогню 

(пожежі), а також дії побічних явищ (тиск повітря або газу, тепло, дим). 

Страхуванню підлягають: будівлі, споруди, передавальні пристрої, сило-

ві, робочі та інші машини, обладнання, транспортні засоби, риболовецькі судна, 

знаряддя лову, об’єкти незавершеного будівництва, інвентар, готова продукція, 

сировина, товари, матеріали та інше майно. 

 

3. Особливості страхування майна від крадіжок. 

 

Страхувальниками у майновому страхуванні від крадіжки майна можуть 

бути юридичні й (або) фізичні особи.  

Викраденням визначається – як втрата, застрахованого майна в результаті 

крадіжки, грабежу, розбою, а також знищення, пошкодження застрахованого 

майна в результаті спроб цих дій. 

Крадіжкою – є таємне викрадення застрахованого майна, поєднане з про-

никненням у житло, інше приміщення чи сховище, де знаходиться застраховане 

майно, при цьому якщо зловмисник:проникає в приміщення, де знаходиться 

застраховане майно, зламуючи з використанням або без використання техніч-

них засобів двері, вікна, грати, ставні, стіни, підлогу або стелю; зламує в межах 

приміщень предмети, що використовуються як сховища майна, з використан-

ням або без використання технічних засобів, або відчиняє їх за допомогою під-

роблених ключів;вилучає предмети із замкнутих приміщень, куди він раніше 

проник звичайним шляхом,де таємно продовжував залишатися до їх зачинення 

і використовував технічні засоби, коли залишав приміщення;виявлений у мо-

мент крадіжки (на місці злочину) і перешкоджає поверненню вкраденого май-

на, застосовуючи силу чи здійснюючи опір;проник у приміщення, застосовую-

чи підроблені ключі (підробленими ключами вважаються ключі, виготовлені за 

дорученням або з відома осіб, які не мають права розпоряджатися справжніми 

ключами);проник в приміщення за допомогою справжнього (оригінального) 

ключа або відчинив справжнім ключем майно, що зберігається там, за умови, 

що він заволодів ключем у результаті крадіжки зі зламом, грабежу чи розбою.  

 

 



4. Страхування автотранспортних засобів  КАСКО.  

 

Страхування КАСКО – є підвидом страхування наземного транспортного 

засобу (крім залізничного) від збитку, зокрема, дорожно-транспортної пригоди, 

погодних умов, протиправних дій третіх осіб та викрадення.  

Відмінністю страхування транспортних засобів  КАСКО від ОСАЦВ 

(обов’язковий поліс страхування цивільної відповідальності перед третіми осо-

бами) полягає в тому, що КАСКО є добровільним вид страхування транспорт-

ного засобу від збитку. У випадку дорожно-транспортної пригоди, де винуват-

цем є власник поліса,КАСКО покриє відновлювальні роботи щодо транспорт-

ного засобу У випадку ОСАЦВ – якщо страхувальник є винуватцем дорожно-

транспортної пригоди, решта учасників аварії отримають компенсацію від його 

страхової компанії. Однак відновлювальні роботи для автотранспортного засо-

бу такий поліс страхування не забезпечує покриє. 

Зазвичай поліс КАСКО покриває такі страхові ризики: збиток внаслідок 

дорожно-транспортної пригоди;викрадення транспортного засобу;збиток вна-

слідок протиправних дій третіх осіб;збиток внаслідок пожежі;збитки внаслідок 

стихійних лих;збитки внаслідок падіння предметів на транспортний за-

сіб;пошкодження скла. 

Договір страхування транспортних засобів КАСКО зазвичай не покриває 

такі ризики як:втрата експлуатаційних якостей автомобіля (незначні відколи 

лакофарбового покриття, потертості та подряпини лобового скла без сколів, 

подряпини і плями в салоні автомобіля тощо);крадіжка коліс, ковпаків, запасок, 

акумулятора, молдингів, номерних знаків, антен, емблем, скла зовнішніх дзер-

кал (крім викрадення разом з транспортом);крадіжка обладнання з салону тран-

спортного засобу, без наявності слідів злому;викрадення додаткового облад-

нання, якщо воно не було вказано в договорі. 

 

5. Страхування творів мистецтва, предметів колекціонування та антиква-

ріату  

 

Страхування творів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріа-

ту набуває поширення та актуалізується на ринку страхування у світі.  

Страхувальниками на ринку страхування творів мистецтва виступають:а) 

юридичні особи (галереї, виставкові комплекси, антикварні магазини; великі 

банки, фінансові корпорації (корпоративні колекції); Міністерство культури 

України і (або) уповноважені музеї, галереї, організації, які виступають за 

дорученням Міністерства культури України); б) фізичні особи (приватні 

колекціонери; арт-дилери). 



При розгляді питання страхування творів мистецтва, предметів 

колекціонування та антикваріату слід окреми охарактеризувати коло 

специфічних ризиків, притаманних даному підвиду страхування: ризик втрати 

права власності; ризик реституції; ризик знецінення внаслідок дії покривається 

страхуванням ризику; ризик непередбачених витрат. 

Договір страхування творів мистецтва покриває предмети, які є:  

- постійним колекціями або окремими твори мистецтва, що постійно 

знаходяться в місці перебування; 

- колекціями або окремими твори мистецтва, що переміщуються за 

умовами договору «від стінки до стінки» або «від цвяха до цвяха» з моменту 

коли предмет переміщується з постійного місця перебування, до повернення на 

таке місце, на час транспортування, перебування на виставці або реставрації.  

 

6. Титульне страхування. 

 

Титульне страхування являє собою страхування майнових інтересів 

страхувальника, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням 

майном, від ризиків втрати майна в результаті заперечування або припинення 

права власності на нього внаслідок недійсності правочину, вчиненого 

страхувальником (вигодонабувачем) з метою придбання цього права, або 

витребування майна з володіння страхувальника (вигодонабувача), що є 

добросовісним набувачем, або інших вимог третіх осіб, а також ризиків 

обмеження права власності. 

Дослідження «історії титулу», тобто перевірка документів раніше укладе-

них правочинів, стало зароджуватись у XIX ст. по мірі розвитку ринку нерухо-

мості, коли укладені правочини стали оскаржуватися через введення в оману 

покупця щодо законності придбаного майна, а учасники ринку перестали дові-

ряти обіцянкам та почали вимагати надання спеціальнихдокументів про неру-

хомість. Високі ризики втрати нерухомості вплинули на актуальність та розпо-

всюдженість страхування титулу, перетворивши в надійний засіб стабілізації 

ринку нерухомості і гарантією для його учасників у світі. В США переважна 

більшість угод з нерухомістю укладається за умови страхування титулу.  

Договори титульного страхування укладаються щодо об’єктів вторинного 

ринку нерухомості коли власнику майна не відома історія володіння об’єктом: 

осіб попередніх власників, виникаючих проблеми, конфліктів та розбіжностей з 

приводу житла у попередніх господарів, страховик проводить експертизу 

історії нерухомості, на підставі якої приймає рішення щодо прийняття об’єкту 

на страхування  та розрахунку тарифу. Для прийняття рішення щодо укладення 

договору страховик проводить перевірку документів, що підтверджують право 



власності на нерухомість, оцінку нерухомого майна, кредитного договору та 

договору застави якщо нерухомість купувалася за кредитні кошти. 

На ринку США та Європи окремі страхові компанії пропонують послугу 

титульного страхування творів мистецтв, предметів колекціонування та антик-

варіату. 

 

  



Тема 6. Страхування відповідальності 

 

Питання до теми: 

 

1. Поняття та види страхування цивільної відповідальності.  

2. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних 

засобів.  

3. Страхування професійної відповідальності. 

4. Страхування цивільної відповідальності власників зброї. 

 

1. Поняття та види страхування цивільної відповідальності 

 

Страхування відповідальності є однією з найскладніших галузей страхо-

вої діяльності. Воно виникло і це на початку 20х років XIX ст., а в Україні най-

більшого розвитку набуло на початку 90-х років XX ст. 

За економічним змістом страхування відповідальності відіграє подвійну 

роль: з одного боку – захищає майнові інтереси самого страхувальники, а з дру-

гого – потерпілого (третьої особи) на випадок неплатоспроможності того, хто 

завдав збиток. 

В основу страхових відносин при страхуванні відповідальності покладено 

норми вітчизняного та міжнародного права, які закріплені у Законах України та 

постановах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпоря-

дженнях уряду України, міжнародних конвенціях та угодах. Цивільним кодек-

сом України передбачена відповідальність особи, яка завдала шкоди життю, 

здоров’ю і майну третьої особи. Законом України «Про страхування» визначено 

об’єкт страхування відповідальності, яким можуть бути майнові інтереси, 

пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її 

майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі. 

Основна відмінність страхування відповідальності від інших видів 

страхування, виражається, в тому, що об’єктом страхування виступає 

відповідальність перед третіми особами, збитки які можуть настати внаслідок 

дій чи бездіяльності страхувальника. Суб’єктами страхування відповідальності 

мають бути не менше трьох зацікавлених осіб: страховик – представник 

інтересів страхової компанії; страхувальник, який страхує свою матеріальну 

(моральну) відповідальність перед третіми особами на випадок настання 

страхової події й власне третя особа або вигодонабувач на користь якого й 

укладається договір страхування відповідальності. 

Економічна сутність надання страхових послуг з даного виду страхування 

пов’язана з цивільно-правовою відповідальністю страхувальника (громадян та 

юридичних осіб) за будь-які дії, адже в умовах ризикогенного середовища 



переважна більшість видів людської діяльності приховує у собі істотну 

небезпеку для життєдіяльності третіх осіб. Страхування відповідальності 

спрямоване на вирішення двох основних питань: по-перше, захист майнових 

прав осіб, постраждалих у результаті дії або бездіяльності страхувальника; по-

друге, захист фінансового стану самого страхувальника. 

Страхуванню відповідальності властиві певні особливості, а саме: 

договором страхування визначені лише дві особи, вигодонабувач залишається 

невідомим; при укладанні договору страхування встановлюється, як правило, 

максимальна межа страхової відповідальності у межах якої страховик здійснює 

відшкодування третім особам у разі настання страхової події; страхові тарифи 

розраховуються на один об’єкт страхування. 

 

2. Страхування відповідальності власників автотранспортнихзасобів.  

 

Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів – один із найпоширеніших і няйпопулярніших різновидів 

страхування відповідальності в усьому світі. Прийнято вважати: що 

страхування цивільно-правової відповідальності виникло в кінці 20-х років XIX 

ст. у Данії. Воно забезпечує виплату потерпілому грошового відшкодування в 

розмірі суми, яка була б стягнута з власника транспортного засобу за цивільним 

позовом на користь третьої особи за шкоду життю та здоров’ю, а також за 

пошкодження або загибель належного їй майна, які виникли внаслідок аварії 

або іншої дорожно-транспортної пригоди з вини страхувальника. 

В Україні страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів регулюється Законом України «Про страхування» 

Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів», який набрав 

чинності 1 січня 2005 pоку 

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів є 

обов’язковим на території всіх країн Європи. Відсутність у власника 

транспортного засобу страхового поліса такої відповідальності вважається 

серйозним правопорушенням, яке карається штрафом або навіть тюремним 

ув’язненням. 

Суть обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів полягає у захисті майнових інтересів 

осіб, постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах, які сталися з вини 

страхувальників. 

Страховим випадком вважається подія (дорожньо-транспортна 

пригода)яка сталася з вини страхувальника та внаслідок якої настає його 



цивільно-правова відповідальність за заподіяну за участю забезпеченого 

транспортного засобу шкоду майну, життю та здоров’ю третіх осіб.  

 

3. Страхування професійної відповідальності. 

 

Страхування професійної відповідальності, яке  пов’язано з можливістю 

пред’явлення претензій особам за наслідки помилок, допущених під час 

виконання ними професійних обов’язків, передбачених у договорі страхування. 

Страхування відповідальності спрямовано на надання страхового захисту на 

випадок висунення страхувальнику третіми особами (вигодонабувачами) 

вимог, заявлених згідно з нормами чинного законодавства щодо відшкодування 

майнової шкоди. Слід назвати такі різновиди страхування професійної 

відповідальності: страхуванні цивільно-правової відповідальності приватних 

нотаріусів, митних брокерів,бухгалтерів, аудиторів, експертів, фінансистів, 

інженерів, хірургів, фармацевтів, стоматологів, тощо. 

Особливість страхування професійної відповідальності полягає у тому, 

що страховик зобов’язується згідно з договором страхування виплатити 

страхувальнику компенсацію за позовом третьої сторони за шкоду, заподіяну їй 

страхувальником через недбалість або помилку при виконанні ним своїх 

професійних обов’язків. 

Основою для висування позовів с халатність, помилки, пов’язані з 

виконанням професійної діяльності, що призводить до фінансових втрат або 

погіршення стану здоров’я клієнтів або третіх осіб. Відповідальність 

страховика настає у тому випадку, якщо вина страхувальника доведена. 

Виділяють такі групи ризиків, на випадок яких і проводиться страхування 

професійної діяльності: 

– ризики, пов’язані зі заподіянням шкоди життю і здоров’ю, тобто 

можливість завдання тілесних пошкоджень. Сюди відносять: страхування 

професійної відповідальності хірургів, стоматологів, фармацевтів, 

косметологів, масажистів тощо; 

–  ризики, пов’язані зі заподіянням матеріальної шкоди. Сюди відносять: 

страхування професійної відповідальності інженерів, експертів, адвокатів, 

бухгалтерів, аудиторів, нотаріусів, фінансистів та ін. 

 

4. Страхування цивільної відповідальності власників зброї. 

 

Як об’єкт цивільних правовідносин зброя являє собою індивідуально ви-

значену річ, права на яку набуваються у спеціально визначеному порядку, яка 



призначена для ураження живої або іншоі ̈цілі та не має іншого виробничого чи 

господарсько-побутового призначення. 

Відповідно до п. 29 ст. 7 Закону України «Про страхування» страхування 

цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому 

законному володінні зброю (у тому числі нагородну), за шкоду, яка може бути 

заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи викорис-

тання цієї зброї є обов’язковим видом страхування. 

Такий вид страхування здійснюється на підставі Порядку та Правил про-

ведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян Украї-

ни, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка 

може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання 

чи використання цієї зброї затвердженими постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 березня 2002 р. № 402. 

Об’єктом страхування відповідальності власників чи користувачів зброї  є 

майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов’язані з відшкодуванням 

страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров’ю  та/або майну фізич-

них і юридичних осіб, внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.  

Ризики, що покриваються страховим захистом: 

 смерть фізичної особи; 

 інвалідність фізичної особи I, II або III групи; 

 втрата працездатності фізичною особою; 

 пошкодження (знищення) майна фізичної чи юридичної особи. 

У разі настання страхового випадку страхувальник зобов’язаний у три-

денний термін після отримання інформації про страховий випадок повідомити 

про це страховика. 

Договір страхування може бути укладений на строк від одного до трьох 

років. 

 

 

 

  



Тема 7. Страхування на транспорті 

 

Питання до теми: 

 

1. Поняття та види морського страхування.  

2. Страхування морських суден каско. 

3. Страхування відповідальності судновласника перед третіми особами. 

4. Страхування вантажів. 

5. Страхування ризику втрати фрахту та юридичних витрат. 

6. Право на абандон. 

7. Авіаційне страхування. 

 

1. Поняття та види морського страхування.  

 

Об’єктами транспортного страхування виступають: засоби транспорту без 

вантажів  каско-страхування; вантажі без страхування транспорту  карго-

страхування. 

Транспортне страхування об’єднує різновиди страхування від небезпек, 

які виникають на шляхах морського, річкового, наземного, повітряного та 

змішаного сполучення. 

Морське страхування, будучи галузю страхування, стосується судів 

морського та річкового флоту, а також судів змішаного плавання типу річка-

море. Розрізняють договірне морське страхування і морське страхування в 

клубах (товариствах) взаємного страхування судновласників. 

Морське страхування можна визначити як систему відносин, яка спрямо-

вана на відшкодування майнових збитків від морських небезпек та надання до-

помоги учасникам морської пригоди від непередбачуваних випадковостей. Ці 

відносини знаходять письмове закріплення в умовах договору морського стра-

хування спираючись на відповідну законодавчу базу (морське право, міжнаро-

дне приватне та публічне право, страхове право та ін.). 

Морське страхування є невід’ємним елементом суспільного життя, яке 

супроводжує всі міжнародні морські перевезення та надає судновласникам (пе-

ревізникам) певні фінансові гарантії в самих різних непередбачених обстави-

нах. 

Мета морського, як і будь-якого страхування, полягає у відшкодуванні 

збитку, понесеного ким-небудь з числа застрахованих осіб, шляхом розкладан-

ня збитків між всіма страхувальниками. Разом з тим морське страхування, єди-

не по своїй економічній суті, в ході свого історичного розвитку одержало вті-

лення в різних правових формах: як у вигляді договору, в якому страхувальни-

ку протистоїть страховик, що переносить за винагороду в свою майнову сферу 



збитки страхувальника (договірне страхування), так і шляхом об’єднання стра-

хувальників, що створюють майновий фонд для відшкодування збитків, які за-

знав хто-небудь з них (взаємне страхування). 

Проте, слід підкреслити, що всі відмінності, які притаманні тим або ін-

шим різновидам морського страхування, торкаються лише організаційної сто-

рони і зовсім не чіпають його економічної природи, що залишається в обох ви-

падках незмінної: постановка страхувальника в таке майнове положення, в 

якому він би опинився, якби страховий випадок не наступив. 

У сфері морського страхування діють спеціалізовані організації – 

товариства взаємного страхування. Товариство взаємного страхування є 

організаційною формою об’єднання страхових інтересів, учасники якого 

одночасно виступають в якості страховика та страхувальника. Відмінною 

рисою взаємного страхування є безприбутковий або некомерційний, характер 

операцій і однорідність складу учасників товариства взаємного страхування.  

Як правило, товариства взаємного страхування здійснюють всі операції за 

рахунок свого страхового фонду. Всі члени товариства зобов’язані робити 

внески в порядку, терміни, розмірах і способами, передбаченими Статутом 

товариства. Розрізняють товариства взаємного страхування: за географічною 

ознакою (міжнародні, національні, регіональні, районні); за спеціалізацією 

(надають послуги страхування одного виду або декількох видів, майнове та 

особисте страхування); за обсягом операцій  від невеликих районних 

товариств взаємного страхування вогневих ризиків у Франції та Голландії до 

великих товариств взаємного страхування життя в Японії і США. 

 

2. Страхування морських суден каско. 

 

Основним видом морського страхування обґрунтовано вважається стра-

хування корпусу та механізмів судна. Воно відоме під назвою Hull and 

Мachinery Insurance (скорочено Н&М). У вітчизняній практиці страхування для 

позначення цього виду страхування найчастіше використовується вираз «стра-

хування каско» судна (похідне від німецького Kasko). 

Страхування каско судна забезпечує відшкодування збитку, заподіяного 

судну та/або певному майну третіх осіб внаслідок володіння та експлуатації су-

дна, та який стався (збиток) з випадкових і непередбачених причин протягом 

узгодженого періоду страхового захисту. 

Згідно з умовами стандартного полісу страхування каско відшкодовують-

ся збитки та витрати судновласника, яких він зазнав в результаті заподіяння 

шкоди безпосередньо судну, майну третіх осіб, а також витрат, пов’язаних із 

заподіянням вказаних видів шкоди.  



1.Збиток, заподіяний безпосередньо судну – найкрупніша група ризиків, 

згідно з умовами страхування якої передбачається відшкодування витрат та ви-

датків судновласника, понесених в результаті (А) повної загибелі судна та/або 

(В) часткової аварії. 

А.Повна загибель судна (Total Loss), включає три види морських подій: 

– пропажа судна без вісті; 

– фактична повна загибель судна; 

– конструктивна повна загибель судна – судно вважається загиблим конс-

труктивно, якщо передбачувані витрати по його відновленню та/або порятунку 

разом із супутніми витратами дорівнюють або перевищують його страхову вар-

тість. 

В. Часткова аварія (пошкодження та поломка корпусу судна, механізмів 

та устаткування). Будь-яке пошкодження та поломка корпусу судна, його меха-

нізмів, машин, устаткування, надбудови, елементів гвинтово-рульової групи і т. 

ін., що не підпадає під поняття загальної аварії, вважається частковою аварією. 

2. Збиток, заподіяний третій стороні. 

3. Витрати, пов’язані із запобіганням і зменшенням розміру збитку, 

включаючи витрати по його розслідуванню і веденню. Ці ризики страхуються 

окремо від основного поліса і, як випливає з назви, є: 

 

3. Страхування відповідальності судновласника перед третіми особами. 

 

Страхування відповідальності судновласника перед третіми особами є 

однією з найважливіших форм страхування судновласника. Страхування відпо-

відальності судновласника перед третіми особами є не стільки фінансово-

вигідним видом страхування, скільки життєво необхідним, тому що цей вид 

страхування покриває ризики заподіяння шкоди майну, людському життю та 

здоров’ю на морі, а також покриває величезні ризики по заподіянню шкоди на-

вколишньому середовищу. 

Страхування відповідальності судновласника перед третіми особами – 

вид цивільно-правових відносин між певними фізичними або юридичними осо-

бами (страхувальниками-судновласниками), з одного боку, та певними юриди-

чними особами (страховиками), з іншого, що встановлюються у зв’язку із пот-

ребою забезпечення захисту певних майнових інтересів від негативних наслід-

ків настання певної події, пов’язаних з обов’язками страхувальника в порядку, 

встановленому законодавством України, інших держав або нормами міжнарод-

ного права, відшкодувати збиток або здійснити інші заходи у зв’язку із завдан-

ням шкоди майну, здоров’ю або життю третіх осіб унаслідок експлуатації су-

ден, що належать страхувальнику. 



Ризики, що приймаються при страхуванні відповідальності судновласни-

ка перед третіми особами, можна поділити на три великі групи: 

1) відповідальність перед третіми (фізичними) особами; 

2) відповідальність при зіткненні з іншими суднами; 

3) відповідальність перед вантажовідправником по вантажах. 

1) Відповідальність перед третіми (фізичними) особами. Згідно із цим ви-

дом страхування страховик відшкодовує судновласнику витрати, понесені ним 

у зв’язку з похороном, госпіталізацією і лікуванням третіх осіб, що знаходяться 

на борту судна, за умови, що збиток став результатом недбалості, упущень або 

невмілого поводження з вантажем на борту застрахованого судна. Компенсації 

підлягають також збитки, що виникли в результаті втрати або пошкодження 

особистих речей, що належать цим особам. Не відшкодовуються претензії у 

зв’язку з втратою готівки, документів, дорогоцінних або рідкісних металів або 

коштовних каменів, цінних паперів і т. ін. 

 

4. Страхування вантажів. 

 

Вантажі, що перевозяться за договором морського перевезення, –  най-

поширеніші об’єкти морського страхування. Страховий інтерес у вантажі 

з’являється у будь-якої особи, яка може зазнати збитків від загибелі або пошко-

дження вантажу. Як правило, це власники вантажу –  продавці та покупці. Вони 

виступають як страхувальники залежно від видів договорів купівлі-продажу 

товару з використанням морських суден. 

Правилами страхування вантажів передбачені три основні види умов до-

говору страхування – «з відповідальністю за всі ризики», «з відповідальністю за 

часткову аварію», «без відповідальності за   пошкодження,   окрім   випадків   

загибелі». 

Міжнародна правозастосовча практика морського страхування вантажів 

враховує специфічні ризики, супроводжуючі перевезення вантажів морським 

шляхом. В основі пропонованих страхувальникові умов морського страхування 

вантажів лежать рекомендаційні норми, що розробляються Інститутом лондон-

ських страховиків (Institute of London Underwriters – ILU). Вказані норми спи-

раються також на норми міжнародного морського права і, в першу чергу, на ряд 

міжнародних конвенцій, прийнятих під егідою Міжнародної морської організа-

ції. 

Хоча пропоновані норми Інституту лондонських страховиків є рекомен-

даційними, проте відступ від цих норм створює перешкоди при розміщенні ри-

зиків, що супроводжують морське страхування вантажів на міжнародному 

(особливо лондонському) страховому ринку. Тому ці правила морського стра-



хування вантажів узяті за основу вітчизняними страховими компаніями, що 

пропонують аналогічні послуги вантажовласникам. 

Можливо, що договір морського страхування вантажного або вантажно-

пасажирського судна та вантажу, що перевозиться на борту, укладається одно-

часно. 

Страхування військових ризиків та страйкових ризиків (War and Strikes 

Risks Cover) є самостійним видом майнового страхування судна. Оскільки вій-

ськові ризики є виключенням із стандартного поліса каско та правил клубів 

взаємного страхування, то у більшості випадків страхування військових ризиків 

здійснюється додатково до вказаних основних полісів судна. При цьому праг-

нуть поєднати терміни дії поліса каско і поліса по військових ризиках – для 

спрощення процедури проходження страхування і порядку здійснення фінансо-

вих розрахунків 

 

5. Страхування ризику втрати фрахту та юридичних витрат. 

 

Страхування ризику втрати фрахту (Loss of Hire / Earnings – LOH / LOE) є 

одним із різновидів страхового покриття, яке напряму пов’язане із страхуван-

ням каско судна.  

Страхування втрати фрахту є досить дорогим видом страхування. Часто 

підданим видом страхування помилково розуміється грошове відшкодування 

фрахту/прибутку судновласника у разі простою судна з будь-якої причини. Або 

страхування ризику несплати фрахту (вибір ненадійних партнерів–це ризик ко-

мерційний, який не підлягає страхуванню). 

Насправді страхування втрати фрахту відшкодовує неодержаний дохід 

судновласника за період аварійного простою судна в ремонті, викликаного 

тільки страховою подією: пошкодженням або поломкою якої-небудь його час-

тини або механізму. У разі повної загибелі судна (фактичної або конструктив-

ної) дія даного виду страхування припиняється. Також можливе його включен-

ня в страхове покриття військових ризиків. 

Найпоширенішими умовами, на яких здійснюється страхування втрати 

фрахту – це застреження А. В. S. Лондонського морського ринку. 

Вид морського страхування юридичних витрат – Freight, Demurrage and 

Defence (FD&D) – припускає укладення договорів страхування, де об’єктом 

страхування виступають фрахт, демередж та судово-позасудові витрати страху-

вальника з приводу морської пригоди, які виникли з причини заявлених претен-

зій з боку третіх осіб. 

Цей вид страхування є похідним від страхування Protection and Indemnity 

Insurance. Суть цього страхування – забезпечити кваліфіковану допомогу суд-



новласнику при виникненні конфліктних ситуацій: спорів із фрахтівниками, 

бункерними компаніями, судноремонтними заводами, рятівниками, агентами, 

страховими компаніями, митними службами та іншими представниками влас-

тей, а також спорів у зв’язку із купівлею, продажем або заставою суден. 

 

6. Право на абандон. 

 

Абандоном (Abondement) називають відмову страхувальника або вигодо-

набувача від своїх прав на застраховане майно на користь страхової компанії з 

метою одержання страхової виплати в розмірі повної страхової суми. Як прави-

ло, абандон застосовується при зникненні майна, коли його власник передає 

права на нього страховикові, а той платить йому повну страхову суму. Якщо 

майно найдеться, то належати воно буде вже страховій компанії. Однак засто-

сування абондона не носить абсолютного характеру, тобто, при наявності пев-

них обставин страхувальникові буде відмовлено в реалізації цього права. 

Право на абандон закріплене в ст. 271 КТМ України, який надає право 

страхувальникові або вигодонабувачу за договором морського страхування зая-

вити страховикові про відмову від своїх прав на застраховане майно (абандон) і 

одержати всю страхову суму. 

Зміст інституту абандону полягає у наступному. По-перше, він дозволяє 

спростити розрахунки між сторонами договору морського страхування й знач-

но полегшує тягар доказування, покладене на страхувальника/вигодонабувача. 

Як відомо, страхові компанії відшкодовують лише документально підтвердже-

ний збиток страхувальника або вигодонабувача. Якщо ж страхувальник або ви-

годонабувач відмовляються від прав на застраховане майно, вони повинні дове-

сти тільки наявність кожної з обставин, перерахованих у п. 1 ст. 271 КТМ Укра-

їни. Тому, коли судно пропало безвісти й про його загибель не можна зібрати 

доказів, абандон є єдиним способом компенсації втрат страхувальника або ви-

годонабувача.  

По-друге, абандон дозволяє страхувальникові або вигодонабувачеві зві-

льнитися від видатків, пов’язаних із застрахованим майном. В силу загального 

правила, передбаченого ст. 322 ЦК України страховик, що став власником за-

страхованого майна, несе тягар його утримання, зокрема видатки по його під-

йому, буксируванні тощо.  

 

7. Авіаційне страхування. 

Об’єктами авіаційного страхування виступають: каско страхування повіт-

ряних суден; страхування відповідальності авіаперевізника та карго-

страхування. 



Засоби повітряного транспорту через характер та умови їх експлуатації 

значною мірою піддаються різного роду ризикам. Тому в страхуванні повітря-

них суден зацікавлені як їх власники, так і громадяни й організації, що корис-

туються послугами цього виду транспорту. 

Договори страхування повітряних суден страхові компанії укладають з їх 

власниками (користувачами, орендарями), що можуть виступати в ролі страху-

вальників. Під повітряним судном розуміють типову конструкцію: планер, дви-

гуни, устаткування і спорядження судна (крім пально-мастильних та інших ви-

даткових матеріалів). 

Об’єктом страхування є майновий інтерес, пов’язаний з володінням та екс-

плуатацією повітряного судна. Страхуванням відшкодовуються збитки від за-

гибелі чи пошкодження повітряного судна з будь-якої причини під час польоту, 

підрулювання, перебування на землі чи на воді. 

Страхування відповідальності авіаперевізника. Експлуатація засобів повіт-

ряного транспорту дуже часто пов’язана з можливістю заподіяння шкоди жит-

тю і здоров’ю третіх осіб. І в даному випадку відповідальність авіаперевізника 

настає згідно з чинним законодавством. У зв’язку з цим дуже важливо завдяки 

механізму страхування захистити інтереси як потерпілого, так і авіаперевізни-

ка. 

Страхування відповідальності авіаперевізника передбачає захист майнових 

інтересів юридичних і фізичних осіб при настанні певних подій, зокрема, при 

виникненні обов’язку авіаперевізника згідно з чинним законодавством відшко-

дувати збитки від шкоди, заподіяної майновим інтересам третіх осіб при екс-

плуатації повітряних суден (літаки, вертольоти, засоби малої авіації, міні-

лайнери, планери та ін.). 

 

 

  



Тема 8. Особисте страхування. Страхування життя. Медичне страхування 

 

Питання до теми: 

 

1. Особисте страхування. 

2. Страхування на дожиття, на випадок смерті, змішане.  

3. Медичне страхування.  

4. Особисте страхування в країнах ЄС. 

 

1. Особисте страхування. 

 

Особисте страхування  галузь страхування, де в якості об’єктів 

страхування виступають життя, здоров’я та працездатність людини . 

Особисте страхування – це форма захисту від ризиків, які загрожують 

життю людини, його працездатності, здоров’ю. Особисте страхування своєю 

назвою зобов’язано тому, що предметом даного страхування є людина (особа),а 

в якості застрахованої – фізична особа. В міжнародній практиці має назву «пер-

сональне страхування». 

Особисте страхування – це страхування, за допомогою якого здійснюєть-

ся страховий захист сімейних доходів громадян або зміцнення досягнутого ни-

ми сімейного добробуту.  

Об’єкти особистого страхування – життя, здоров’я, працездатність люди-

ни. Конкретними подіями, на випадок яких воно проводиться, є дожиття стра-

хувальника або застрахованого до закінчення строку страхування, обумовлено-

го віку або події, наступ його смерті або втрата ним здоров’я від обумовлених 

подій (нещасних випадків). 

На відміну від об’єктів майнового страхування об’єкти особистого стра-

хування не мають вартості. Життя чи смерть не можуть бути об’єктивно оціне-

ні.  Тому при особистому страхуванні не відбувається відшкодування матеріа-

льних збитків, а виплачується грошова компенсація відповідно до договору 

страхування, що направлено на вирівнювання втрат у сімейних доходах внаслі-

док негативних наслідків страхових подій. 

Суб’єктами особистого страхування є страховик, страхувальник, застра-

хована особа, вигодонабувач, призначуваний на випадок смерті страхувальника 

або застрахованої особи. Страхувальниками  в особистому страхуванні можуть 

виступати як фізичні, так і юридичні особи, а застрахованими можуть бути ли-

ше  фізичні особи. В якості застрахованих осіб можуть виступати як дієздатні, 

так і недієздатні громадяни. При особистому страхуванні страхувальник може 

одночасно бути і застрахованою особою. 



Мета особистого страхування – захист інтересів громадян – реалізується 

у формі забезпечення їх певними сумами, зазначеними у договорі страхування, 

при настанні негативних ситуацій у житті громадян. 

Особисте страхування може проводитися в обов’язковій і добровільній 

формі. 

 

2. Страхування на дожиття, на випадок смерті, змішане.  

 

Страхування життя є видом особистого страхування, який передбачає 

обов’язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором 

страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено 

договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до закінчення 

терміну дії договору страхування і (або) досягнення застрахованою особою 

зазначеного договором віку. Умови договору страхування життя можуть також 

передбачати обов’язок страховика здійснити страхову виплату у разі настання 

нещасного випадку, який стався із застрахованою особою, та (або) хвороби 

застрахованої особи. У разі, якщо при настанні страхового випадку 

передбачено регулярні послідовні довічні страхові виплати (страхування 

довічної пенсії), обов’язковим є передбачення у договорі страхування ризику 

смерті застрахованої особи протягом періоду між початком дії договору 

страхування та першою страховою виплатою з числа довічних страхових 

виплат. 

Слід звернути увагу, що більшість видів страхування життя є 

накопичувальним (крім смерті і втрати здоров’я і працездатності), тобто 

страхова компанія зобов’язується виплатити суму після закінчення терміну 

договору. 

Змішане страхування життя дає змогу поєднувати в одному договорі і на 

одну особу страхування на випадок дожиття і на випадок смерті. Змішане 

страхування життя – вид страхування життя, поєднує в одному договорі кілька 

простих видів особистого страхування. За кордоном змішане страхування 

життя охоплює страхування на дожиття в поєднанні зі страхуванням на випадок 

смерті.  

Страхувальник, який укладає договір змішаного страхування життя, не 

тільки забезпечує, а й створює накопичення, маючи впевненість у тому, що в 

будь-якому разі не втратить своїх внесків. 

До переваг змішаного страхування життя відносяться:менша сума стра-

хової премії при укладенні даного виду договору, що покриває кілька ризиків 

одночасно; можливість отримання застрахованою особою або вигодонабувачем 

страхової виплати у розмірі повної страхової суми незалежно від можливої ная-



вності факту отримання страхового забезпечення по страхуванню від нещасних 

випадків в період дії договору; поєднання короткострокового страхування (від 

нещасних випадків) з довгостроковим (накопичувальним), чим забезпечується 

сталість величини страхової суми. 

 

3. Медичне страхування.  

 

Особливої уваги заслуговує питання медичного страхування як  

особливої організаційної форми соціального захисту інтересів населення з 

охорони здоров’я, мета якої гарантувати громадянам при виникненні 

страхового випадку отримання медичної допомоги за рахунок накопичених 

коштів (в тому числі у державній та муніципальній системах охорони здоров’я) 

і фінансувати профілактичні заходи (диспансеризацію, вакцинацію і ін.). Це вид 

страхування, при якому в разі необхідності надання медичних послуг страховик 

(страхова компанія) бере на себе оплату витрат на лікування страхувальника. 

Сучасний стан фінансування охорони здоров’я України є вкрай 

недостатнім і не створює передумов для здійснення якісної медичної допомоги 

в необхідних обсягів по мах, особливо для соціально незахищених верств 

населення. Тому введення медичного страхування є певною гарантією для 

таких громадян. 

Медичне страхування розуміється як вид особистого страхування на ви-

падок втрати здоров’я від хвороби або внаслідок нещасного випадку,та  

пов’язане із компенсацією витрат громадян, які обумовлені одержанням медич-

ної допомоги, а також інших витрат, спрямованих на підтримку здоров’я. 

Договір медичного страхування визначається як домовленість між стра-

хувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання 

в разі настання страхового випадку оплатити медичні послуги, а страхувальник 

зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначений термін та виконувати 

інші умови договору.  

Медичне страхування поділяють на безперервне страхування здоров’я і 

тимчасове страхування виїжджаючих за кордон. Традиційно медичне 

страхування також поділяється на обов’язкове  і добровільне.  

 

4. Особисте страхування в країнах ЄС 

 

У багатьох країнах особисте страхування використовується як інструмент 

накопичення грошових коштів. У зв’язку з цим законодавство багатьох країн 

передбачає поділ страхування життя і страхування інших ризиків по окремим 

страховим товариствам. 



Впродовж багатьох десятиліть і аж до теперішнього часу англійський 

страховий ринок диктував правила і умови страхування. Англійські правила 

страхування лягли в основу національних страхових умов багатьох країн світу. 

У Європі та США дуже популярні програми unit-linked, що представляють 

собою мікс з накопичувального страхування та інвестицій у фондовий ринок. 

Вони більш дохідні, ніж класичні поліси накопичувального страхування, хоча і 

трохи більш ризиковані. На жаль, в Україні програми unit-linked поки недосту-

пні – через слабку розвиненість фондового ринку і відсутності спеціального за-

конодавства. 

У Великобританії приріст надходжень в страхові компанії йде в основному 

за рахунок страхування життя, збільшення попиту на яке викликане розширен-

ням асортименту страхових послуг і пропозицією високоприбуткових полісів, 

що відповідають потребам клієнтів. 

Французький ринок страхування життя є одним з найбільших в Європі і 

його розширення є наслідком послідовного розвитку. Приріст зібраних страхо-

вих внесків зі страхування життя   стабільний і зберігається на рівні 9% в рік. 

Окремий внесок в розвиток особистого страхування дає широке поширення у 

Франції в останні роки страхування здоров’я. Схожі тенденції має німецький 

ринок особистого страхування: приріст зібраних премій зі страхування життя і 

здоров’я становить там близько 5% в рік. 

Зарубіжний досвід, свідчить, що страховики можуть пропонувати страху-

вальникам універсальні та спеціалізовані страхові поліси медичного страхуван-

ня. 

Універсальний поліс медичного страхування як передбачає ті випадки 

(стан здоров’я), медична допомога при яких не потребує спеціального лікуван-

ня або консультацій лікарів вузьких спеціальностей. Перелік страхових випад-

ків може бути уніфікований, а може визначатися за згодою між страховиком і 

страхувальником з можливою участю клінічної обслуговуючої бази. Організа-

ція страхового захисту за універсальним полісом може полягати у зверненні до 

послуг сімейного лікаря. Таких лікарів готують спеціальні медичні установи. 

Спеціалізовані страхові поліси дають змогу скористатися медичними пос-

лугами лікарів із вузьких спеціалізацій або брати під страховий захист лише 

певний стан здоров’я (вагітність, пологи, інфікування вірусом СНІД і т. ін.). 

Спеціалізовані медичні поліси здебільшого укладають особи, які вже захворіли, 

або ті, що мають схильність до певних захворювань. 

 

 

  



Тема 9. Окремі різновиди страхування  

 

Питання до теми: 

 

1. Страхування підприємницких ризиків. 

2. Стархування об’єктів інтелектуальної власності. 

3. Страхування ризику терористичних дій, воєнних дій та масових 

заворушень. 

4. Страхування в сфері інформаційних технологій. 

5. Страхування у галузі спорту.  

 

1. Страхування підприємницких ризиків. 

 

Страхування тісно пов’язане з підприємницькою діяльністю, оскільки во-

на неможлива без ризику. 

Страхування підприємницьких ризиків охоплює всю підприємницьку дія-

льність страхувальника, яка пов’язана з вкладенням грошових та інших ресур-

сів у виробництво, виконанням робіт або наданням послуг і на цій основі отри-

манням доходу. Відповідальність страховика полягає у відшкодуванні страху-

вальнику втрат, що виникли внаслідок непередбачених несподіваних умов у 

здійсненні підприємницької діяльності. 

У процесі здійснення підприємницької діяльності підприємець може за-

знавати втрат через ушкодження або знищення засобів виробництва, невико-

нання контрагентами умов договорів, зниження заздалегідь обумовленого рівня 

рентабельності, а також через необхідність компенсувати шкоду, заподіяну на-

йманим працівникам унаслідок нещасного випадку на виробництві, а також 

споживачам продукції цього підприємства. 

Разом із цим, найбільший вплив на підприємницьку діяльність мають такі 

види ризиків. 

Політичні ризики – це можливість виникнення збитків чи скорочення ро-

змірів прибутку, які є наслідком державної політики. їх можна умовно поділити 

на ризики: націоналізації й експропріації без відповідної компенсації, розірван-

ня контракту через дії влади країни, де знаходиться компанія-контрагент, вій-

ськових дій тощо. Своєю чергою, політичні ризики можуть бути національни-

ми, регіональними та глобальними. 

Технічні ризики визначаються особливостями організації виробництва; 

наявністю превентивних заходів (регулярної профілактики обладнання, заходів 

безпеки); можливостями та періодичністю проведення ремонту обладнання. 

Вони належать до групи внутрішніх ризиків, оскільки їх виникнення залежить 

від діяльності самого підприємства. 



Поширеним видом страхування кредитів є страхування «делькредере», 

яке полягає в тому, що страховик за визначену страхову премію бере на себе 

зобов’язання у разі неповернення кредиту страхувальникові погасити його 

замість третьої особи, що взяла кредит. У такій формі організації страхових 

відносин кредитори відіграють роль страхувальників і застрахованих 

одночасно, а тому страхові відносини обмежуються лише стосунками між 

страховиком та страхувальником. Делькредерне страхування складається з двох 

груп страхових відносин: страхування товарних кредитів та страхування 

фінансових кредитів. 

 

2. Стархування об’єктів інтелектуальної власності 

 

Страхування об’єктів інтелектуальної власності стало розвиватися в США 

та Західній Європі в останні десятиріччя XX ст. одночасно з активізацією інно-

ваційного процесу та комерціалізацією відносин, пов’язаних зі створенням, ви-

користанням та обігом об’єктів права інтелектуальної власності. Попри те, що 

даний вид страхування є досить новим, страхування інтелектуальної власності в 

США та Західній Європі – є сформованим сегментом страхового ринку, хоча з 

не великими обсягами премій. 

Під страхуванням інтелектуальної власності зазвичай розуміється сукуп-

ність видів страхування, в яких об’єкт страхування пов’язаний зі створенням, 

використанням або обігом результатів інтелектуальної діяльності, а також з на-

данням консалтингових або посередницьких послуг на ринку інтелектуальної 

власності. Передбачається страхування на випадок встановлення контрафакт-

ного використання інтелектуальної власності іншими особами, прав інтелекту-

альної власності в разі їх втрати в разі звинувачень у використанні чужих ре-

зультатів і досягнень (страхування відповідальності або непередбачених ви-

трат). 

Покриття страхування інтелектуальної власності може включати наступні 

підвиди страхування: 

1) майна, у тому числі страхування документів, що підтверджують права 

на об’єкти права інтелектуальної власності; 

2) ризиків, що виникають при проведенні процедурі реєстрації; 

3) професійної відповідальності патентних повірених (у разі використання 

їх послуг); 

4) відповідальності оцінювачів об’єктів права інтелектуальної власності; 

5) фінансових ризиків; 

6) судових витрат; 



7) від непередбачених витрат на випадок контрафактного використання 

об’єктів права інтелектуальної власності та понесених збитків у зв’язку з поя-

вою на ринку товарів-аналогів; 

8) відповідальності за випадкове і ненавмисне використання об’єктів права 

інтелектуальної власності; 

9) ризику втрати прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 

10) від електронних і комп’ютерних злочинів; 

11) політичних ризиків. 

За об’єктами права інтелектуальної власності виділяють три основних ти-

пи майнової шкоди, які обумовлюють покриття таких страхових інтересів: 

втрата прав інтелектуальної власності та неотримання очікуваного доходу; су-

дові витрати пов’язані із захистом прав страхувальника, через несанкціоноване 

використання його об’єктів права інтелектуальної власності третіми особами; 

судові витрата, пов’язані із захистом у разі звинувачення в неправомірному ви-

користанні об’єктів права інтелектуальної власності іншими правовласниками. 

 

3. Страхування ризику терористичних дій, воєнних дій та масових 

заворушень. 

Сучасний розвиток людства характеризується зростанням кількості та 

масштабів терористичних актів, що відбулися за останні роки у всьому світу. 

Так, найбільш розвинені країни світу постраждали від різкого збільшення 

скоєних терористичних актів та випадків смерті в результаті їх настання у 

останні декілька років. Зростаючий рівень ризику терористичних актів та 

забезпечення глобальної безпеки неодноразово стають ключовими темами 

обговорення на  нарадах Всесвітнього економічного форуму в 2015 та 2016 

роках. Одним із провідних напрямів подолання наслідків терористичних актів 

та масових заворушень на сьогодні є страхування.  

Слід окремо зазначити, що терористичний акт , як спеціальний страховий 

ризик, став розглядатись у міжнародному контексті після подій  у США 11 

вересня 2001 року. Із падінням хмарочосів-близнюків Всесвітнього 

торгівельного центру у Нью -Йорку не лише загинули люди та були зруй новані 

будинки, а й завершилась епоха страхування від терористичних актів май на та 

особи за замовчуванням, коли страхувальники, укладаючи договір страхування, 

автоматично отримували страхове покриття збитків таких подій . З цього часу 

страхові компанії виключили збитки від терористичних актів або заходів щодо 

його запобігання зі страхового забезпечення, що раніше провадилося на умовах 

покриття всіх ризиків.  



Слід звернути увагу, що проблеми та складнощі страхування ризику 

терористичних актів у міжнародному контексті обумовлена відсутністью 

єдиного розуміння поняття тероризму. 

Вивчення та розгляд питань пов’язаних із страхуванням ризику 

терористичних дій необхідно проводити у нерозривном зв’язку із страхуванням 

ризиків масових заворушень та воєнних дій. 

 

4. Страхування в сфері інформаційних технологій. 

В умовах інформаційного суспільства, одним з ефективних методів 

компенсації шкоди, що сталася внаслідок втрата, спотворення даних в наслідок 

кібер злочинів, несанкціонованих дій третіх осіб, впливу вірусів, збоїв 

апаратних систем, помилок програмного забезпечення, некваліфікованих і 

навмисних дій персоналу стає страхування. 

Страхування інформаційних ризиків покликано покрити збитки, що 

сталися внаслідок: дії вірусів, хробаків і троянських коней; комп’ютерних атак 

з боку зовнішніх зловмисників (хакерів); розкрадання грошових коштів в 

електронній формі зовнішніми зловмисниками; несанкціонованих дій з боку 

власних співробітників компанії; збоїв систем через помилки при їх 

проектуванні, розробці, створенні, встановленні, налаштуванні та експлуатації; 

тимчасового припинення діяльності внаслідок будь-якого з перерахованих 

вище страхових випадків. 

Страхування інформаційних ризиків підприємства є способом захисту ін-

формації в рамках фінансово-економічного забезпечення системи захисту інфо-

рмації, заснований на наданні забезпечення страховиком гарантій суб’єктам 

інформаційних відносин по відшкодуванню матеріального збитку в разі на-

станні загрози інформаційної безпеки. 

Об’єктами страхування у галузі інформаційних технологій  виступають 

майнові інтереси пов’язані із: 

1) інформаційними активами: інформація (для якої існує ймовірність втра-

ти без можливості відновлення), загальне та спеціальне програмне забезпечен-

ня, бази даних, електронні документи, інформаційні ресурси; 

2) електронними даними, що знаходяться в базах жаних, файлових серве-

рах и других носіях (CD ROM, DVD и т.д.); 

2) фінансовими активами в електронній формі (в тому числі в системах 

клієнт-банк), біллінгові системи; 

3) технічними засобами: комп’ютерне (в тому числі Web-сервери), телеко-

мунікаційне та інше обладнання; 

4) із відповідальністю перед третіми особами; 

5) витратами на переривання комерційної діяльності.  



Мета системи страхування інформаційних ризиків – це створення механіз-

му відшкодування фінансових витрат власникам інформаційних активів через 

втрату, втрати, крадіжки інформації, шахрайства та несанкціонованих дій тре-

тіх осіб, збоїв і помилок в технічних і програмних засобах, навмисних і ненав-

мисних дій персоналу і інших причин. 

 

5. Страхування у галузі спорту.  

Набирє актульності питання страхування у галузі спорту, яке включає 

покриття ризиків пов’язаних із організацією спортивних заходів, яке включає: 

страхування від нещасних випадків та медичне страхування 

спортсменів;страхування ї  особистого май на спортсменів , спортивного 

інвентарю й  обладнання команд від вогню, псування водою та крадіжки; 

цивільну відповідальність організаторів спортивних змагань або учасників 

спортивних правовідносин (гравців, суддів, тренерів, вболівальників тощо) 

перед третіми особами на випадок смерті, каліцтва чи іншого ушкодження 

здоров’я, повноі ̈ або часткової  втрати працездатності третіх осіб з вини 

організаторів змагань, а так само у зв’язку зі знищенням або пошкодженням 

майна при проведенні змагань з вини організаторів; страхування на випадок 

скасування, відстрочення, перенесення спортивних заходів з причин, що не 

залежать від учасників та організаторів змагань.  

До випадків, що можуть з статись зі спортсменами, відносять: 

- травми по шляху проходження на спортивні заходи і назад на транспорт-

них засобах; 

- аварії безпосередньо під час навчально-тренувальних процесів або прове-

дення спортивних змагань; 

- нещасні випадки через нанесення тілесних ушкоджень іншою особою,  

або навмисного вбивства під час участі в спортивному заході; 

- ушкодження здоров’я при стихійних лихах (землетрус, ураження блиска-

вкою, зсуви, селі, повені, урагани та ін.); 

- травми, теплові удари, опіки, пошкодження в результаті контакту з тва-

ринами і комахами і т.д . 

Статистика професійних захворювань та травм серед спортсменів, не ве-

деться, що створює складнощі для визначення, кількості спортсменів які отри-

мали  страхові виплати і які випадки відбуваються найчастіше.  

Відповідно до п. 1 ст. 7 Закону України «Про страхування» та ст. 43 Зако-

ну України «Про фізичну культуру та спорт» спортсмени вищої категорії підля-

гають обов’язковому страхуванню яке здійснюється згідно із Порядком та умо-

вами обов’язкового державного страхування спортсменів вищих категорій за-

тверджених Постановою Кабінету міністрів Украін̈и від 31 травня 1995 № 378.  



Тема 10. Окремі питання судової практики у справах, що виникають з 

договорів страхування 

 

Питання до теми: 

 

1. Спори, що виникають у зв’язку із укладенням договорів страхування 

2. Спори, що виникають у зв’язку із порядоком здійснення страхових 

виплат  

3. Спори, що виникають стосовно розміру страхової виплати та шкоди, 

заподіяної застрахованому майну 

4. Можливість поширення на відносини страхування норм Закону «Про 

захист прав споживачів»  
5. Спори щодо відшкодування збитків у порядку суброгації 

 

1. Спори, що виникають у зв’язку із укладенням договорів страхування. 

 

Договір страхування – це письмова угода між страхувальником і страхо-

виком, відповідно до якої страховик бере на себе зобов’язання у разі настання 

страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій осо-

бі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укла-

дено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страху-

вальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та ви-

конувати інші умови договору. 

Отже, договір страхування є двостороннім, оплатним, строковим, консен-

суальним. Його також можна віднести до договорів про надання послуг та на 

користь третьої особи. 

Стосовно моменту набрання чинності договором страхування, тобто здій-

снення першого платежу, слід враховувати, що коли він здійснюється готівкою, 

то цей факт має підтверджуватися видачею встановленого законодавством роз-

рахункового документа – квитанції, касового чека тощо. При сплаті першого 

платежу у безготівковій формі договір набирає чинності з дати надходження 

коштів на рахунок страховика, якщо сторони не домовилися про інше в догово-

рі. 

Форма договору страхування є письмовою, причому недотримання цієї 

вимоги, встановленої ст. 981 ЦК, робить такий договір нікчемним. Проте в 

цьому випадку слід пам’ятати положення ч. 2 ст. 218 ЦК: якщо договір укладе-

но усно і одна зі сторін здійснила платіж, а інша прийняла його, то позивач мо-

же звернутися до суду з позовом про визнання договору дійсним. Інакше дого-

вір є недійсним з моменту його укладення і жодних цивільно-правових наслід-

ків, крім наслідків недійсності договору, не породжує. 



Відповідно до ч. 1 ст. 981 ЦК, ч. 2 ст. 18 Закону України «Про страхуван-

ня» факт укладення договору страхування може посвідчуватися страховим сві-

доцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування. 

У судах страхувальники нерідко посилаються на те, що вони не були 

ознайомлені з правилами страхування, хоча, як правило, у договорах зазначено, 

що страхувальник із правилами ознайомлений. Такий обов’язок, закріплений у 

ст. 20 Закону № 85/96-ВР, не завжди виконується страховиком. Зрозуміло, що 

для ознайомлення з правилами страхування, які є багатосторінковим докумен-

том, містять значний обсяг специфічної інформації та термінології, незрозумі-

лих для широкого загалу, недостатньо лише разового ознайомлення з ними в 

умовах обмеженого часу та можливостей під час укладення договору. Для пов-

ного ознайомлення із зазначеними правилами необхідно видати клієнту копію у 

постійне користування. 

 

2. Спори, що виникають у зв’язку із порядком здійснення страхових ви-

плат  

 

Страховий випадок – це подія, передбачена договором страхування або 

законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок страховика 

здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, 

застрахованій або іншій третій особі. Яка саме подія визнається страховим 

випадком має бути детально зазначено у договорі страхування. 

Учасники страхових правовідносин нерідко ототожнюють поняття «стра-

хова виплата» і «страхове відшкодування», проте закон їх розмежовує. Стра-

ховою виплатою вважають грошову суму, яка виплачується страховиком від-

повідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку. 

Страховим відшкодуванням є страхова виплата, яка здійснюється страхови-

ком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхуван-

ня відповідальності при настанні страхового випадку. 

Рішення про відмову у здійсненні страхової виплати приймається страхо-

виком у строк, не більший за передбачений договором і правилами страхуван-

ня, та повідомляється страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням 

причин відмови. Така відмова може бути оскаржена в судовому порядку. 

Вирішуючи спори щодо відмови страховика у здійсненні страхової ви-

плати за договорами страхування, суди керуються як ст. 991 ЦК, так і ст. 26 За-

кону «Про страхування», в яких перелічені підстави для відмови майже іденти-

чні. При цьому відповідно до ст. 991 ЦК страховик має право відмовитися від 

здійснення страхової виплати у разі: 



– навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої укладено до-

говір страхування, якщо вони були спрямовані на настання страхового випадку, 

крім дій, пов’язаних із виконанням ними громадянського чи службового 

обов’язку, вчинених у стані необхідної оборони (без перевищення її меж), або 

щодо захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації; 

– вчинення страхувальником або особою, на користь якої укладено дого-

вір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку; 

– подання страхувальником завідомо неправдивих відомостей про об’єкт 

страхування або про факт настання страхового випадку; 

– одержання срахувальником повного відшкодування збитків за догово-

ром майнового страхування від особи, яка їх завдала; 

– несвоєчасного повідомлення страхувальником без поважних на те при-

чин про настання страхового випадку або створення страховикові перешкод у 

визначенні обставин, характеру та розміру збитків; 

– наявності інших підстав, встановлених законом. 

 

3. Спори, що виникають стосовно розміру страхової виплати та шкоди, за-

подіяної застрахованому майну.  

 

Визначаючи розмір заподіяної шкоди при страхуванні наземного транс-

порту, суди у разі виникнення спору щодо визначення розміру заподіяної шко-

ди, як правило, виходять із фактичної (реальної) суми, встановленої висновком 

судової автотоварозначної експертизи, або відповідними документами станції 

технічного обслуговування, на якій проводився ремонт автомобіля. 

Подекуди до виплати заявляється сума ремонту автомобіля з урахуванням 

податку на додану вартість. Ця сума, виходячи з умов договорів, укладених на 

підставі чинного законодавства та правил, розроблених кожною страховою 

компанією, виплачується останньою або стягується судом після надання доку-

ментів про такі витрати.  

Крім того, постановивши стягнути страхове відшкодування, суди не зав-

жди звертають увагу, що страхові компанії, зазвичай, в умовах договору не бе-

руть на себе відповідальність за втрату товарного вигляду транспортного засо-

бу та до розміру страхового відшкодування включають відсоток зносу. Інколи 

суди не звертають уваги на франшизу та її розмір, встановлений відповідно до 

умов договору. 

Під франшизою відповідно до ст. 9 Закону України «Про страхування» 

слід розуміти як частину збитків, що не відшкодовуються страховиком згідно з 

договором страхування. Крім того, застосування франшизи передбачено у ст. 



12 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповіда-

льності власників наземних транспортних засобів». 

Розмір франшизи, що визначений у зазначеному Законі, встановлюється 

при укладенні договору обов’язкового страхування цивільно-правової відпові-

дальності та не може перевищувати 2 % від ліміту відповідальності страховика. 

На практиці у більшості договорів страхування, встановлюється більший роз-

мір франшизи. Однак ці умови договорів страхувальниками не оспорюються. 

У разі ДТП, що сталася з особою, цивільно-правова відповідальність якої 

була застрахована, шкоду було заподіяно майну, то згідно з вимогами абз. 2 п. 

12.1 ст. 12 та п. 37.5 ст. 37 Закону «Про обов'язкове страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» компен-

сувати позивачу суму франшизи у повному обсязі має страхувальник або особа, 

відповідальність якої застрахована. Ухвалюючи рішення про стягнення зі стра-

ховика розміру франшизи, деякі суди допускають помилкові висновки про 

включення франшизи до суми майнового збитку та стягнення її зі страховика. 

 

4. Можливість поширення на відносини страхування норм Закону «Про 

захист прав споживачів»  

 

Поширеним є випадки прямого чи опосередкованого застосування до 

страхових відносин Закону від 12 травня 1991 р. № 1023-XII «Про захист прав 

споживачів». Це стосується насамперед питань про підсудність за місцем про-

живання споживача або за місцем заподіяння шкоди, виконання договору, зві-

льнення від сплати судового збору, можливості вимагати відшкодування мора-

льної (немайнової) шкоди. 

Суди, задовольняючи такі позови, мотивують свої рішення тим, що стра-

хування згідно з п. 9 ст. 4 Закону від 12 липня 2001 р. № 2664-ІІІ «Про фінансо-

ві послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» є різновидом 

фінансових послуг. Суди також посилалися на п. 2 постанови Пленуму Верхов-

ного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 5 «Про практику розгляду цивільних 

справ за позовами про захист прав споживачів», відповідно до якого Закон 

України «Про захист прав споживачів» не визначає певних меж своєї дії, та до 

відносин, які ним регулюються, належать, зокрема ті, що виникають із догово-

рів страхування. 

Деякі суди, вирішуючи спори цієї категорії, не поширювали на спірні 

правовідносини, що випливають з договорів страхування та відповідно врегу-

льовані спеціальними законами, положення Закону України «Про захист прав 

споживачів» з огляду на те, що предметом спору є не якість страхових послуг, а 

права та обов’язки сторін згідно з умовами договору страхування. Тобто має 



місце протилежна судова практика, зокрема щодо визначення підсудності розг-

ляду справ зазначеної категорії. 

Аналіз цивільних справ свідчить про те, що суди, розглядаючи такі спори, 

по-різному вирішують позовні вимоги про відшкодування моральної шкоди. 

В одних випадках позовні вимоги про відшкодування моральної шкоди 

суди задовольняють на підставі ст. 22 Закону України «Про захист прав спожи-

вачів», згідно з якою при задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує 

питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди, або на підставі ч. 

1 ст. 1167 ЦК, відповідно до якої моральна шкода, завдана фізичній або юриди-

чній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовуєть-

ся особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених ч. 2 

цієї статті, або на підставі ст. 23 ЦК, за змістом якої особа має право на відшко-

дування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. 

В інших – позовні вимоги про відшкодування моральної шкоди залиша-

ються без задоволення з таких підстав: вони не ґрунтуються ні на законі, ні на 

договорі; договірні відносини, які мають місце, не передбачають відшкодуван-

ня моральної шкоди; з посиланням на ст. 23 ЦК з тих підстав, що не було дове-

дено порушення відповідачем прав та охоронюваних законом інтересів позива-

ча або заподіяння душевних страждань внаслідок відмови у здійсненні виплати 

страхового відшкодування. 

 

5. Спори щодо відшкодування збитків у порядку суброгації 

 

Відповідно до цивільного законодавства шкода, завдана майну та особис-

тим немайновим правам фізичної або юридичної особи, відшкодовується в пов-

ному обсязі особою, яка її завдала. Відшкодування шкоди потерпілому можли-

ве у двох випадках: 1) внаслідок невиконання контрагентом потерпілого своїх 

договірних зобов’язань; 2) внаслідок дій особи, що не пов’язана з потерпілим 

будь-якими договірними відносинами (деліктна відповідальність). 

Якщо дії третьої особи, якими страхувальнику спричинені збитки, є стра-

ховим випадком, то у такого потерпілого (страхувальника за договором страху-

вання) є дві можливості відшкодування шкоди: за рахунок безпосереднього за-

подіювача шкоди; за рахунок страховика шляхом отримання страхового відш-

кодування. Право вибору належить самому потерпілому. 

Перехід права вимоги від страхувальника (вигодонабувача) до страховика 

називається суброгацією. При суброгації нового зобов’язання із відшкодування 

збитків не виникає – відбувається заміна кредитора: потерпілий (а ним є стра-

хувальник або вигодонабувач) передає страховику своє право вимоги до особи, 



відповідальної за спричинення шкоди. Внаслідок цього страховик виступає за-

мість потерпілого. 

Аналіз матеріалів судової практики свідчить, що суди нерідко не розріз-

няють поняття «регрес» та «суброгація». 

Між зазначеними поняттями існують відмінності. За суброгації відбува-

ється лише зміна осіб у вже наявному зобов’язанні (зміна активного суб’єкта) зі 

збереженням самого зобов’язання. Це означає, що одна особа набуває прав і 

обов’язків іншої особи у конкретних правовідносинах. У процесуальному від-

ношенні страхувальник передає свої права страховику на підставі договору і 

сприяє реалізації останнім прийнятих суброгаційних прав. При регресі одне зо-

бов’язання замінює собою інше, але переходу прав від одного кредитора до ін-

шого не відбувається. 

Ці інститути мають різний режим правового регулювання. Так, регрес ре-

гулюється загальними нормами цивільного права, а для суброгації відповідно 

до ст. 993 ЦК встановлений особливий правовий режим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

 

Тема 1. Поняття страхування та страхового права.  

 

Питання до теми: 

 

1. Сутність страхування.  

2. Поняття страхового права 

3. Функції та принципи страхування 

4. Історія виникнення страхування. 

 

Задача1. 

Орлов уклав з ТОВ «Прогрес» договір купівлі-продажу на пільгових 

умовах через певний період часу імпортного автомобіля. Побоюючись 

майнових втрат, Орлов звернувся в страхову компанію, уклавши з нею договір 

страхування, який передбачав, що страховий випадок настає при ненаданні 

ТОВ «Прогрес» автомобіля і одночасній його відмові повернути кошти, 

попередньо внесені за оплату. 

У зв’язку з тим, що Орлову оплачений автомобіль не булопередано, він 

звернувся в страхову компанію з вимогою виплатити страхове відшкодування. 

Чи буде задоволена вимога Орлова? 

 

Задача 2. 

АТ «Брістоль» уклало зі Страховиком «Приват» договір добровільного 

страхування транспортного засобу відповідно до якого при пошкодженні 

автомобіля страхувальнику відшкодовуються збитки з урахуванням зносу 

частин, вузлів і агрегатів транспортного засобу. Через три місяці після 

укладення договору настав страховий випадок і страхувальник звернувся до 

страховика з вимогою виплатити страхове відшкодування розмір якого, на 

думку керівника АТ «Брістоль», необхідно визначити без урахування 

амортизаційного зносу частин, вузлів і агрегатів транспортного засобу. Вимога 

страхувальника було відхилено страховиком з посиланням на умови укладеного 

договору страхування 

Обгрунтована відмова страховика? 

 

Питання для самоперевірки: 

 

1. Надати характеристику законодавства України, що регулює страхову 

діяльність 



2. Визначити сутність страхування.  

3. Дайти розгорнутий аналіз функцій страхування, а саме : захисної, 

розподільчої, інвестиційної, стабілізуючої та міжнародної.  

4. Проаналізуйте принципи страхування: принцип майнового інтересу, 

принцип сумлінності сторін, принцип відшкодування, принцип 

безпосередньої причини, принцип суброгації, принцип сприяння 

страховика. 

 

  



Тема 2. Класифікація страхування. 

 

Питання до теми: 

1. Основні підходи до класифікації страхування 

2. Класифікація страхування за об’єктами: галузі, підгалузі та види стра-

ху 

3. Форми проведення страхування. Обов’язкове та добровільне страху-

вання 

4. Перестрахування. Співстрахування 

 

Задача 1. 

Підприємець Озимов, що займається переробкою та консервуванням 

овочів і фруктів, за договором майнового страхування застрахував у страховій 

організації ризик збитків від підприємницької діяльності через порушення 

зобов’язань контрагентами і виплатив перший страховий внесок. У розпал 

заготівельного сезону його контрагент-завод склотари затримав на 10 днів 

поставку скляних банок під консервовані огірки і компот зі слив. В результаті 

продукція, що підлягає переробці, згнила. Озимов зазнав великих збитків. 

Страхова організація виплатила Озімову страхове відшкодування і попросила 

від нього передачі права вимоги на відшкодування фактичних витрат від заводу 

склотари. 

В якій правовій формі можуть страхувати своє майно особи, які 

здійснюють підприємницьку діяльність? Чи переходить до страховика, який 

виплатив страхувальнику страхове відшкодування, право вимоги до особи, 

відповідальної за збитки? Якими правилами повинен керуватися страховик при 

здійсненні ним права вимоги? У чому полягає відмінність суброгации від цесії і 

відміну суброгации від регресу? 

 

Питання для самоперевірки  

 

1. Складіть перелік обов’язкових форм страхування згідно з чинним 

страховим законодавством. 

2. Перелічіть добровільні форми страхування згідно з чинним страховим 

законодавством. 

3. Опишіть стандартний підхід до класифікації страхування в країнах – 

членах ЄС. 

4. Проведіть порівняльний аналіз трьох галузей страхування: особисто-

го, майнового та страхування відповідальності з точки зору об’єктів стра-

хування. 

 



Тема 3. Учасники страхових правовідносин   

 

Питання до теми: 

 

1. Учасники страхових правовідносин. 

2. Характеристика страхувальника. 

3. Страхова організація. Вимоги для отримання страхової ліцензії. 

4. Правила страхування. 

5. Поняття страхового ринку та його структура. 

 

Задача 1. 

Фермер Чігірінов та СК «АСКА « в травні 2012 р уклали договір 

страхування врожаю полуниці на випадок його недобору. У листопаді Чігірінов 

звернувся до страховика за виплатою страхового відшкодування, представивши 

акт від 2 листопада 2012 р про недобір врожаю внаслідок його загибелі від 

проливних дощів, що мали місце у квітні по червень 2012 р Страховик відмовив 

у виплаті страхового відшкодування, мотивуючи це тим, що при укладенні 

договору страховий випадок настав, про що Чігірінов не міг не знати, оскільки 

в акті про недобір врожаю зазначено, що дощі, в результаті яких загинула 

полуниця, почалися в квітні. Разом з тим, відповідно до Закону України «Про 

страховння» подія, на випадок настання якої здійснюється страхування, 

повинно мати ознаки ймовірності та випадковості. Останній означає, що 

страхувальник повинен знаходитися в сумлінному невіданні щодо настання цієї 

події. Перераховані обставини, на думку керівника страховика, тягнуть 

визнання договору страхування недійсним, так як він не відповідає 

законодавству. Отримавши відмову у виплаті страхового відшкодування, 

Чігірінов вирішив звернутися в юридичну консультацію. 

Чи обгрунтовані доводи керівника страхової організації? Чи відсутня 

ознака випадковості у події на випадок настання якого проводилося 

страхування? 

 

Задача 2. 

АТ «Елемент» направило страховику заяву про страхування 

автотранспортного засобу на випадок його крадіжки або викрадення, на 

підставі якого страховик видав страхувальникові поліс, який підтверджує 

укладання договору добровільного страхування майна. 

В період дії договору автомобіль був пошкоджений на стоянці, внаслідок 

чого потребував проведення ремонту, на час якого АТ «Елемент» було змушене 

взяти в оренду інший автотранспортний засіб. Витрати на ремонт і оренду були 

подані страховикові до відшкодування. Страховик оплатив тільки витрати із 



ремонту автомобіля. У зв’язку з цим страхувальник звернувся до суду про 

стягнення суми заборгованості (орендної плати) і договірної неустойки за 

прострочення виплати страхового відшкодування. 

Чи настав передбачений договором страховий випадок? Чи є підстави для 

задоволення вимог страхувальника? Чи свідчить відшкодування частини 

збитків про зміну умов договору страхування в частині розширення переліку 

страхових випадків? 

 

Питання для самоперевірки  

 

1. В чому полягає сутність та завдання маркетингу в страхуванні. Дайте 

розгорнуту відповідь. 

2. Охарактеризуйте механізм  реалізації страхових послуг в Україні.  

3. Страхові посередники, їх роль на страховому ринку – реферат. 

4. Стан і перспективи розвитку страхового ринку в Україні – реферат. 

 
 

 

  



Тема 4. Зобов’язання із страхування 

 

Питання до теми: 

 

1. Поняття договору страхування 

2. Укладання договору страхування. 

3. Права та обов’язки сторін договору страхування 

4. Умови договору страхування. Франшиза  

5. Відмова від здійснення страхової виплат 

6. Відповідальність сторін у разі порушення договору. 

7. Регрес та суброгація. Перебіг строків позовної давності. 

8. Недійсність договору страхування. 

 

Задача 1. 

Коломієць уклав договір страхування майна, що знаходиться в його 

заміському будинку. Через двадцять днів після виплати першого страхового 

внеску Коломієць виявив, що в його будинок, зламавши двері, проникли злодії і 

винесли всі цінні речі, а що залишилися, в тому числі меблі, були пошкоджені. 

Незабаром в найближчому селищі були затримані грабіжники із викраденим  

майном Коломійця. На допиті вони зізналися, що обікрасти Коломієць вони 

вирішили після розмови з працівником страхової організації Свєтловим, який 

страхував в їхньому селищі птахофабрику. Коломієць зажадав від страхової 

організації страхової виплати і через недотримання таємниці страхування її 

працівником відшкодування матеріального збитку, пов’язаного з руйнівними 

діями затриманих осіб в його будинку. 

Чи правомірні заявлені вимоги? 

 

Задача 2. 

Індивідуальний підприємець Подавалов, проживає в селищі Мешелевка, 

уклав договір страхування майна (майстерня виробництва будівельних 

матеріалів) з АТ «Ангара», що знаходиться в місті Харків. В результаті пожежі, 

що був визначений як страховий випадок, застраховане майно було 

пошкоджено. Страхувальник звернувся до страховика із заявою про настання 

страхового випадку через десять місяців з моменту пожежі. Страховик 

відмовив у виплаті страхового відшкодування у зв’язку з несвоєчасністю 

повідомлення про страховий випадок. 

Чи правомірна відмова страховика? 

 

 

Питання для самоперевірки  



1. Охарактеризуйте терміни «страховий ризик», «страховий випадок», 

«страхове відшкодування», «страхові платежі», «страховий тариф», 

«страховий період» 

2. У якому порядку здійснюється обов’язкове страхування? 

3. Які виникають зобов’язання з добровільного страхування? 

 

  



Тема 5. Майнове страхування 

 

Питання до теми: 

 

1. Поняття та види майнового страхування.  

2. Страхування від вогню та крадіжок.  

3. Страхування автотранспортних засобів  КАСКО. 

4. Особливості страхування цінностей та творів мистецтва.  

5. Титульне страхування. 

 

Задача1.  

ТОВ уклало договори страхування на випадок пожежі складу де зберігався 

товар (холодильники, електропечі) з двома страховими компаніями. Страхові 

платежі ТОВ вносив регулярно та в строк. В період дії договору страхування 

холодильники були реалізовані товариством через торгову мережу, а частина 

електроплит продана кафе, дитячому садку та школам. Коли сталася пожежа, на 

складі зберігалися тільки партія електроплит, частина з яких стала 

непридатною до реалізації. ТОВ звернулося до страхових компаній з вимогою 

про відшкодування збитків. Страхові компанії, встановивши, що страхова сума 

заявлена ТОВ була завищена, зменшили виплату до реальної вартості, а у 

вимозі ТОВ про повернення частину сплачених страхових премій відмовили. 

Які правові наслідки перевищення страхової суми над страховою вартістю? 

Чи правомірні дії страхових компаній? В якому випадку страховик має право 

вимагати визнання договору недійсним? 

 

Задача2. 

Іванов та ТОВ «Страхування» уклали договір добровільного страхування 

автотранспортного засобу Toyota Prius. При укладанні договору страхування 

Іванов повідомив страховика про те, що на підставі договору з ТОВ 

«Автоконнекс» страхуються автомобіль який оснащується супутниковим 

пристроє. В період дії договору страхування автомобіль був викрадений зі 

стоянки і Іванов звернувся до ТОВ «Страхування» за виплатою страхового 

відшкодування. Однак сраховик відмовив у виплаті срахового відшкодування у 

зв’язку з поданням Івановим неправдивих відомостей про обслуговування та 

оснащення застрахованого майна супутниковим пристроєм. Іванов звернувся до 

суду з позовом до ТОВ «Страхування» про виплату страхового відшкодування. 

ТОВ «Страхування» пред’явило зустрічний позов до Іванова про визнання 

договору страхування недійсним. 

Чи будуть задоволені позовні вимоги ТОВ «Страхування»? Який обов’язок 



несе страхувальник на момент укладення договору страхування майна? Які 

правові наслідки невиконання цього обов’язку? 

 

Питання для самоперевірки  

 

1. Особливості здійснення страхування юридичних осіб всіх форм 

власності.  

2. Процедура здійснення страхування громадян. 

3. Класифікація страхування за статусом страхувальника і 

страховика:поняття та особливості. 

4. Ризикові види страхування: поняття та загальна характеристика – 

реферат. 

5. Страхування життя: основні напрямки та правова складова – реферат   

6. Перестрахування: визначення поняття та процедура здійснення. 

 

  



Тема 6. Страхування відповідальності 

 

Питання до теми: 

 

1. Поняття та види страхування цивільної відповідальності 

2. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних за-

собів.  

3. Страхування професійної відповідальності. 

4. Страхування цивільної відповідальності власників зброї. 

 

Задача1. 

ТОВ «Сибір» (страхувальник) застрахував лісовоз і перевозиться на 

ньому вантаж в АТ «Фрост» (страховик) на страхову суму 900 тис. р. АТ 

«Фрост» передало страхової компанії АТ «Ресурс» в факультативне 

перестрахування інтерес у страховій виплаті в сумі 550 тис. р. Договір 

страхування був укладений строком на чотири місяці (до 1 грудня поточного 

року). Ця ж дата була вказана як момент закінчення договору перестрахування. 

В результаті пошкодження льодом лісовоза і його вантажу обидва об’єкти 

втратили у вартості на суму 540 тис. р. Страховик визнав наступив випадок 

страховим, так як пошкодження вантажу льодом було передбачено в якості 

одного із страхових ризиків за даним договором, і повідомив про це 

перестраховикові. Страховий випадок стався 25 листопада, а всі необхідні для 

страхової виплати документи страховик отримав лише 1 грудня. 

Провівши виплату страхового відшкодування 5 грудня страховик 

звернувся до АТ «Ресурс» за отриманням відповідних сум по 

перестрахувальному договором. Однак перестрахувальник заявив, що у зв’язку 

з виплатою страхового відшкодування після закінчення терміну договору 

перестрахування підстав для задоволення вимог по перестрахувальному 

договором немає. 

АТ «Фрост» звернулося за захистом своїх вимог до суду. Яке рішення 

винесе суд? 

 

Задача 2. 

АТ «Одеса-Авіа» (страхувальник) уклало договір страхування належних 

йому повітряних суден від угону, а також загибелі і пошкодження під час 

транспортних польотів з АТ «страхова компанія», яка згодом уклала договір 

перестрахування з АТ «Гарантія». У травні 2012 р розбився один з літаків 

страхувальника в районі Талишських гір. АТ «Однсса-Авіа» звернулося з 

вимогою до страховика АТ «страхова компанія» виплатити страхове 



відшкодування. Страховик у виплаті відмовив, пославшись на укладений 

договір перестрахування, передбачаючий передачу страхових ризиків АТ 

«Гарантія» яка несе обов’язок страховик за повідомленням страхувальника 

щодо укладення договору перестрахування? Хто є відповідальним перед 

страхувальником по наданню страхових виплат? 

 

Питання для самоперевірки  

1. Страхування від крадіжок: дефініція крадіжки; основна і додаткові 

гарантії; виключення з основного покриття; фактори, що впливають на 

розмір тарифної ставки – реферат. 

2. Страхування збитків внаслідок перерв у виробництві: причини 

виникнення економічних втрат, основне поняття – реферат. 

3. Дати характеристику та визначити основну мету страхування 

непрямого фінансового збитку; період відшкодування; об’єкт 

страхування прибутку від простою; розрахунок збитків. 

4. Страхування предметів мистецтва. Проаналізувати ринок страхових 

послуг та дати заключну характеристику про об’єкти страхування. 

 

 

  



Тема 7. Особисте страхування. Страхування життя. Медичне страхування 

 

Питання до теми: 

1. Особисте страхування. 

2. Страхування на дожиття, на випадок смерті, змішане.  

3. Світовий досвід страхування у галузі.  

4. Медичне страхування.  

 

Задача1. 

Підприємець Ружников, який уклав зі страховою компанією договір 

особистого страхування терміном на три роки, протягом двох років регулярно 

сплачував страхові внески. Потім пішло банкрутство підприємця, потрясіння 

від якого було настільки сильне, що Ружников покінчив життя самогубством, 

викинувшись з вікна. 

Дружина Ружнікова, вигодонабувачем за що є договором, звернулася в 

страхову організацію за страховою виплатою. Однак отримала відмову, 

оскільки страховик заявив, що укладений з її чоловіком договір особистого 

страхування виключає ризик смерті застрахованої особи внаслідок самогубства 

зі страхового покриття. 

Чи звільняється страховик від виплати страхової суми за договором 

особистого страхування, якщо смерть застрахованої особи настала внаслідок 

його самогубства? Обгрунтована відмова страховика? 

 

Задача2. 

Підприємець Воронов застрахував у страховій компанії життя і здоров’я 

свого охоронця Родіонова при здійсненні ним охоронних дій. Страхова премія 

за договором повинна була бути виплачена в два терміни. Перший страховий 

внесок був виплачений своєчасно, а термін виплати другого страхового внеску 

був пропущений у зв’язку з тим, що Воронов був важко поранений, а 

охоронець убитий в результаті нападу невідомих осіб. 

Чи настав страховий випадок? Чи буде виплачено страхове відшкодування в 

разі несплати другого страхового внеску? 

 

Задача3. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Довіра» – уклало з 

громадянином Сизих договір страхування його життя і здоров’я. За умовами 

договору страхова виплата повинна бути проведена в разі смерті або 

захворювання, зазначеного в переліку, доданому до правил страхування. При 

медичному обстеженні, що передував укладенню договору, у передбачуваного 



страхувальника був виявлений цироз печінки. На думку лікарів, причиною 

цього захворювання були періодичні, вельми тривалі запої Сизих. 

Переконавшись в жалюгідному стані свого здоров’я, Сизих вирішив почати 

вести тверезий спосіб життя. Страховик, в свою чергу, погодився укласти з ним 

договір страхування, в який була включена обов’язок Сизих кинути пити. При 

цьому цироз печінки був виключений з переліку захворювань, при виникненні 

яких здійснюється виплата. 

Однак і після укладення договору Сизих продовжував зловживати 

спиртними напоями і через рік помер від цирозу печінки. Родичі Сизих 

зажадали від страховика зробити передбачену договором виплату. Страховик 

відмовився це зробити, пославшись на те, що причиною смерті стала поведінка 

самого Сизих, який в порушення договору продовжував пиячити і навмисне 

довів себе до смерті. Отже, був відсутній страховий випадок, який з точки зору 

закону повинен мати ознаки випадковості і ймовірності настання. Справу 

передано до суду. 

Чи є обгрунтованим відмова страховика? Яке рішення повинен винести суд? 

Чи зміниться рішення, якщо цироз печінки був залишений в переліку 

захворювань, при виникненні яких проводиться виплата? 

 

Питання для самоперевірки  

1 Розкрити сутність та особливості особистого страхування.  

2 Надайте ткатегорії  страхового захисту осіб, що від’їжджають за 

кордон?  

3 Охарактеризвати основні умовам добровільного медичного 

страхування.  

4 Перелічить основні системи організації  охорони здоров’я та дай те їм 

характеристику.  

5 Проаналізувати зарубіжний  досвід існуючих систем фінансування 

охорони здоров’я. 

6 Порівняйти системи фінансування охорони здоров’я в Украї ні та 

зарубіжних державах.  

 

 

  



Тема 8. Транспортне страхування.  

 

Питання до теми: 

1. Поняття та види морського страхування.  

2. Страхування морських суден КАСКО. 

3. Страхування відповідальності судновласника перед третіми особами. 

4. Страхування вантажів. 

5. Страхування ризику втрати фрахту та юридичних витрат. 

6. Право на абандон. 

7. Авіаційне страхування. 

 

Задача 1.  

Літак авіакомпанії «МАУ» при підльоті до остров трапився відрив у 

хвостовій частині колии здійснив посадку на воду. При рятуванні пасажирів 

зясувалося, що четверо з них загинули, тридцять сім отримали травми, багаж та 

речі які були при пасажирах (планшетні комп’ютери, телефони і ін.) були 

частково втрачені і пошкоджені. 

Хто має право на відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю 

пасажира повітряного судна, його багажу і знаходиться при пасажирі речей? 

Який мінімальний розмір страхової суми по обов’язковому страхуванню 

цивільної відповідальності перевізника перед пасажиром повітряного судна? 

Які обов’язки страхувальника при заподіянні шкоди життю, здоров’ю, а також 

багажу пасажира і знаходяться при пасажирі речей? 

 

Задача 2. 

Індивідуальний підприємець Виборів систематично перевозив вантажі з м 

Харків в м Одесу. Бажаючи уникнути майнових втрат при транспортуванні 

вантажу Виборів уклав договір майнового страхування з ВАТ «страхова 

компанія» на випадок розкрадання і пошкодження вантажу. Відповідно до 

договору транспортний засіб, що перевозить вантаж, може зупинятися тільки 

близько постів дорожньо-постової служби або на території стоянок, 

розкрадання вантажу під час стоянки в інших місцях не є страховим випадком. 

12 квітня 2013 р відбулося розкрадання вантажу на охороняється території кафе 

«Надія». У зв’язку з цим АТ «страхова компанія» відмовило у виплаті 

страхового відшкодування? Чи правомірна відмова страховика? 

 

Питання для самоперевірки  

1. Підстави для виплати страхового відшкодування.  



2. Зелена карта: основні цілі, необхідність, процедура оформлення. – 

реферат. 

3. Страхування відповідальності перевізників вантажу. Скласти типовий 

договір. 

4. Проаналізуйте основні підстави для настання негативних наслідків 

при перевезенні небезпечних вантажів. 

5. Розкрийте зміст страхового захисту відповідальності повітряного 

перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу та вантажу.  

6.  Від яких ризиків здійснюється космічне страхування?  

 

 

  



Тема 9. Окремі підвиди страхування  

 

Питання до теми: 

1. Страхування підприємницких ризиків. 

2. Стархування об’єктів інтелектуальної власності 

3. Страхування ризику терористичних дій, воєнних дій та масових 

заворушень. 

4. Страхування в сфері інформаційних технологій. 

5. Страхування у галузі спорту.  

 

Задача 1. 

Банк «Асторія» і Меньшикова уклали кредитний договір, відповідно до 

якого банк надав кредит на 120 місяців для покупки квартири. Видача кредиту 

була зумовлена обов’язком позичальника здійснити за свій рахунок 

страхування життя та втрати працездатності. Меньшикова уклала договір зі СК 

«Ренесанас», призначивши вигодонабувачем банк «Асторія». Як страхових 

ризиків договором особистого страхування визначені інвалідність 

застрахованої особи в результаті нещасного випадку; смерть застрахованої 

особи в результаті нещасного випадку. Під нещасним випадком договором 

передбачено факт но сталося, раптове, непередбачене по відношенню до 

застрахованій особі подія, що відбулася в період дії договору, що призвело до: 

смерть, травматичне пошкодження або інший розлад застрахованої особи. 

Після надання кредиту Меньшикова придбала квартиру. В результаті 

пожежі, що сталася через 3 місяці після придбання квартири, позичальник 

загинула. На вимогу банку виплатити страхову суму СК відповів відмовою, 

пославшись на акт судово-медичного дослідження трупа про те, що в крові 

загиблої знаходився алкоголь, що не дозволяє вважати цей випадок страховим 

згідно з договором страхування. 

Банк «Асторія» звернувся до суду з позовом про вимогу виплатити  

страхове відшодування. В ході судового розгляду з’ясувалося, що причиною 

смерті Меньшикова стало поєднання дії чадного газу і токсичних продуктів 

горіння у вогнищі пожежі. 

Яке рішення буде винесено судом? 

 

Задача 2. 

ТОВ «Феліні» (страхувальник) звернулося до суду з позовом до АТ 

«АСКА» (страховик) про стягнення страхового відшкодування за договором 

страхування, відсотків, передбачених ЦК України, за прострочення виплати 

страхового відшкодування, збитків у вигляді упущеної вигоди у зв’язку з 



невиконанням страховиком своїх договірних зобов’язань, а також витрат на 

оплату юридичних послуг. 

Страховик пред’явив зустрічний позов про визнання договору 

страхування недійсним. В судовому засіданні з’ясувалося наступне. ТОВ 

«Феліні» уклав договір майнового страхування з АТ «АСКА» 10 на суму млн. 

гривень на випадок протиправних дій; ушкодження вогнем в результаті 

стихійного лиха та аварії. 

11 травня 2012 року застраховане майно було знищено під час пожежі, 

причиною якого був грозовий розряд. Зазначений факт був підтверджений 

актом про пожежу, висновком органів державної пожежної служби та 

постановою про відмову в порушенні кримінальної справи. 

У відповідь на звернення страхувальника про виплату страхового 

відшкодування страховик відповів відмовою, вважаючи договір страхування 

недійсним у зв’язку з відсутністю у страхувальника інтересу в збереженні 

майна, так як ТОВ «Феліні» не було його власником, а лише орендувало його 

на підставі договору оренди від 3 Апреля 2012 року, укладеного строком на 10 

років. 

Страхувальник звернувся в юридичну консультацію з проханням дати 

письмовий висновок з наступних питань. 

Хто володіє законним інтересом, достатнім для страхування майна? Чи 

може виступати в якості страхувальника орендар майна? На кому лежить тягар 

доведення наявності (відсутності) інтересу в збереженні застрахованого майна? 

Дайте відповідь на поставлені страхувальником питання. 

Чи будуть задоволені вимоги ТОВ «Феліні», перераховані в задачі? 

 

Питання для самоперевірки  

1. Страхування кредитів під інвестиції, страхування товарних кредитів, 

страхування споживчих кредитів, страхування кредитів під заставу. 

2. Система страхового захисту депозитів, вимоги до застосування. 

3. Форми страхування кредитів. 

4.  Історичні аспекти страхування ризику воєних дій та массових 

заворушень. 

5. Практика страхування терористичних та воєнних дій на Сході 

України. 

6. Особливості страхування ризиків пов’язних з організацією масових 

заходів. 

 

  



Тема 10. Окремі питання судової практики у справах, що виникають з 

договорів страхування 

 

Питання до теми: 

 

1. Спори, що виникають у зв’язку із укладенням договору страхування 

2. Спори, що виникають у зв’язку із порядоком здійснення страхових 

виплат. 

3. Спори, що виникають стосовно розміру страхової виплати та шкоди, 

заподіяної застрахованому майну. 

4. Можливість поширення на відносини страхування норм Закону «Про 

захист прав споживачів». 

5. Спори щодо відшкодування збитків у порядку суброгації. 

 

Задача 1. 

Брін застрахував свій автомобіль Tesla в АТ «Ренесанс». Договір був 

укладений відповідно до чинних Правил добровільного страхування 

транспортних засобів від 16.02.2011 року, які є невід’ємною частиною 

Страхувальнику був виданий поліс від 12.06. 2011 року, в якому містився запис, 

про вручення йому Правил, завірений підписом Бріна, про ознайомлення з їх 

положеннями та згодою їх виконати. В період дії договору було здійснено 

викрадення застрахованого майна, в якому знаходилися реєстраційні 

документи. АТ «Ренесанс» відмовило в страховій виплаті посилаючись на те, 

що відповідно до Правил не відшкодовується збиток, викликаний розкраданням 

застрахованого транспортного засобу разом із залишеними в ньому 

реєстраційними документами. Брін звернувся з позовом до страхової 

організації про стягнення страхового відшкодування. 

Чи буде задоволено позов? В яких випадках страховик має право 

відмовити у страховій виплаті? 

 

Задача 2. 

Марков договір страхування належить йому дачі і господарських 

будівель, страхова сума яких склала 1, 5 млн. р. від ризиків, в число яких 

входив пожежа від будь-яких причин. В період дії договору страхування дача 

згоріла, і страховик виплатив Марков 700 тис. р., що не відповідало 

встановленій в договорі сумі. Марков звернувся в суд з позовом до страховика 

про стягнення страхового відшкодування та неустойки за несвоєчасну виплату 

страхового відшкодування. Представник страховика позов не визнав на тій 

підставі, що при укладанні договору Марков ввів страховика в оману, вказавши 



в якості об’єкта страхування баню, котрої немає в дійсності. При розгляді спору 

було встановлено, що при укладенні договору страхування страховик не 

виробляв огляд майна і не направляв страхувальнику ніяких письмових запитів 

про обставини, що мають істотне значення для визначення розміру возмо них 

збитків від настання страхового випадку. Сусіди Маркова по дачі, взванние до 

суду в якості свідків, заявили, що лазні у позивача не було. Згідно з висновком 

експертизи, нижні колоди дачного будинку прогнили, а його стіни не обшиті, 

дах потребує ремонту. На думку страховика, перераховані факти свідчать про 

значне завищення страхової вартості об’єкта страхування і намір позивача 

повідомити неправдиві відомості про нього. Адвокат Гусейнова, яка 

представляла інтереси Марков в суді заявила, що при страхуванні майна від 

різних ризиків допускається перевищення розміру страхової суми над 

страховою вартістю відповідно до ЦК України. 

Яке рішення повинен винести суд? 

 

Задача 3. 

Страховик звернувся до страхувальника з позовом про стягнення 

відсотків за прострочення сплати страхової премії. В обґрунтуванні своєї 

вимоги він вказав, що між ним і страхувальником було укладено договір 

страхування, в якому встановлений термін сплати страхової премії – не пізніше 

ніж через три дні з моменту підписання договору. Страхувальник же в 

порушення договору сплатив премію через місяць після підписання договору. 

Оскільки зобов’язання зі сплати премії є грошовим, прострочення сплати премії 

– це підстава для застосування відповідальності, встановленої ГК України. 

Чи буде задоволена вимога страховика? 

 

Питання для самоперевірки  

1. Поняття правил страхування. Поняття локального нормативного акту.  

2. Особливості набрання чинності договором страхування. 

3. Умови та порядок здійснення страхових виплат у судовому порядку. 

4. Особливості здійснення виплат третім особам, на користь яких 

укладено договір страхування. 

5. Співвідношення понять суброгація та регрес. 

 

 

 

 

  



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Тема 1. Поняття страхування та страхового права. 

 

Питання: 

1. Сутність страхування. Поняття страхового права. 

2. Функції та принципи страхування. 

3. Виникнення та основні віхи історії страхування. 

4. Тенденції розвитку страхування. 

 

Тести: 

Перерозподільчий характер страхових відносини полягає в тому, що 

вони як економічні відносини виникають на: 

1. стадії споживання матеріальних благ або використання їх грошової 

форми 

2. стадії безпосереднього виробництва матеріальних благ 

3. обміну матеріальних благ або перерозподілу їх грошової форми 

4. стадії споживання матеріальних благ. 

 

Предмет страхування – це: 

1. страхові випадки, що відповідають ознакам страхового ризику; 

2. страхові ризики як передбачувані події; 

3. страхові події, на випадок настання яких проводиться страхування. 

 

Комерційне страхування – це: 

1. будь-який вид підприємницької діяльності, основною метою якого є 

одержання прибутку; 

2. вид підприємницької діяльності, пов’язаний з формуванням і 

використанням спеціальних грошових фондів для компенсації збитків від 

настання страхових випадків; 

3. страхові відносини, що існували в Європі до XIV століття; 

4. страхові відносини, що існували у північній Європі до XIV століття. 

 

У разі перестрахуванні відповідальною особою перед 

страхувальником із виплаті страхового відшкодування виступає: 

1. перестрахова компанія; 

2. страховик і перестрахувальник; 

3. тстраховик, який уклав первинний договір страхування; 

4. ретроцессіонер. 

 

Термін «співстрахування» значить: 

1. передачу ризику іншому страховику; 

2. страхування ризику кількома страховиками; 

3. укладення додаткової угоди страховиком; 

4. передача ризику в ретроцессію. 



Тема 2. Класифікація страхування. 

 

Питання: 

1. Основні підходи до класифікації страхування. 

2. Класифікація страхування за об’єктами: галузі, підгалузі та види стра-

ху. 

3. Форми проведення страхування. Обов’язкове та добровільне страху-

вання. 

4. Перестрахування. Співстрахування. 

 

Тести: 

Обов’язковість договору страхування визначається: 

1. умовами договору страхування; 

2. волевиявленням страхувальника; 

3. волевиявленням страховика; 

4. Законом України «Про страхування». 

 

Класифікації страхування на галузі та підгалузі проодиться за 

критерієм: 

1. волевиявлення третіх осіб; 

2. волевиявлення вигодонабувача; 

3. відмінності в об’єктах страхування; 

4. відмінності у волевиявленні сторін страхової угоди. 

 

Перестрахування – це: 

1. передача частини або всього ризику іншому страховику; 

2. страхування одного ризику кількома страховиками; 

3. відмова від прийняття ризику на страхування; 

4. укладення договору страхування щодо не застрахованої частини майна. 

 

У разі передання страховиком прийнятого ризику в 

перестрахування: 

1. необхідно довести до відома страхувальника; 

2. страховик не зобов’язаний доводити до відома страхувальника; 

3. має бути зроблений запис в договорі страхування; 

4. необхідно направити лист вигодонабувачу. 

 

Сторона яка передає ризик за договором перестрахування 

називається: 

1. правонаступником; 

2. ретрецессіонером; 

3. цедентом (перестрахувальником); 

4. страхувальником. 

 

 



Договір перестрахування укладається між: 

1. між страховиком і страхувальником; 

2. між страховиком і перестрахувальником; 

3. між страхувальником і перестрахувальником; 

4. між страхувальником і ретроцессіонером. 

 

 

  



Тема 3. Суб’єкти страхування. Професійні учасники страхового ринку. 

 

Питання: 

1. Учасники страхових правовідносин 

2. Страхова організація. Вимоги для отримання страхової ліценцзії 

3. Укладання договору страхування.  

4. Правила страхування.  

5. Поняття страхового ринку та його структура. 

 

Тести: 

Страховики можуть створюватися: 

1. у вигляді акціонерних товариств та товариств з додатковою 

відповідальністьюзгідно із  Законом України «Про господарські товариства»; 

2. у формі господарських товариств; 

3. у будь-якій організаційно – правовій формі, передбаченій законом для 

комерційних організацій; 

4. у формі акціонерних, повних, командитних  товариств або товариств з 

додатковою відповідальністю згідно із  Законом України «Про господарські 

товариства». 

 

Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути: 

1. страхова, перестрахова  та банківська діяльність; 

2. страхування, перестрахування і фінансова діяльність; 

3. торгово-посередницька, виробнича і банківська діяльність; 

4. страхова та перестрахова діяльність. 

 

Якщо в договорі страхування не зазначено про вступу договору в 

силу, то договір вступає в силу: 

1. з моменту підписання його сторонами; 

2. з моменту сплати страхової премії в повному розмірі; 

3. з моменту сплати страхової премії або першого її внеску; 

4. з моменту надходження страхової премії на рахунок страховика. 

 

Договір страхування також визнається судом недійсним, якщо: 

1. договір страхування майна укладений без вказівки імені 

вигодонабувача; 

2. в договорі не вказана страхова премія; 

3. договірукладено після настання страхового випадку; 

4. в договорі не зазначено тариф. 

 

Гарантіями забезпечення фінансової стійкості страховика є: 

1. сума страхової премії, яка надходить за звітний період; 

2. розмір страхових виплат, що здійснюються страховиком за певний 

період часу; 



3. економічно обґрунтовані страхові тарифи, статутний фонд, страхові 

резерви та перестрахування; 

4. статутний фонд або гарантійний депозит. 

 

Англійська Lloyd’s є: 

1. товрариством взаємного страхування; 

2. асоціацією страховиків; 

3. товариством з обмеженою відповідальністью; 

4. акціонерним товариство. 

 

Страховиком є: 

1. фізична особа, вносить страхові внески; 

2. спеціально створена юридична особа, яка отримала державну ліцензію; 

3. спеціальний урядовий орган; 

4. суспільна організація. 

 

Вигодонабувачі – це 

1. страхувальники; 

2. особи, призначені для отримання страхової виплати; 

3. застраховані особи; 

4. страховики. 

 

Заява на страхування – це: 

1. волевиявлення страховика, який розробляє форму та зміст узгоджену 

ізНаціональою комісією з цінних паперів та фондового ринку; 

2. волевиявлення Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку про його рекомендації страховику; 

3. волевиявлення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

про рекомендації та пропозиції ; 

4. волевиявлення страхувальника. 

 

Мінімальний розмір статутного фонду (гарантійного депозиту) 

страховика, який який займається страхуванням життя складає: 

1. 10 млн євро за валютним обмінним курсом валюти України 

2. 3 млн євро за валютним обмінним курсом валюти України 

3. 1,5 млн євро за валютним обмінним курсом валюти України 

4. 15 млн євро за валютним обмінним курсом валюти України 

 

Мінімальний розмір статутного фонду (гарантійного депозиту) 

страховика, займається видами страхування іншими, ніж страхування 

життя складає: 

1. 1,5 млн євро за валютним обмінним курсом валюти України 

2. 3 млн євро за валютним обмінним курсом валюти України 

3. 1 млн євро за валютним обмінним курсом валюти України 

4. 10 млн євро за валютним обмінним курсом валюти України. 



Ким розробляються  правила страхування для кожного виду 

добровільного страхування? 

1. моторним (транспортним) страховим бюро Украін̈и; 

2. Лігою страхових організацій Украін̈и; 

3. страховиком; 

4. Національною комісія , що здій снює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг. 

 

Тема 4. Зобов’язання із страхування. 

 

Питання: 

1. Поняття договору страхування 

2. Укладання договору страхування. 

3. Права та обов’язки сторін договору страхування 

4. Умови договору страхування. Франшиза  

5. Відмова від здійснення страхової виплат 

6. Відповідальність сторін у разі порушення договору. 

7. Регрес та суброгація. Перебіг строків позовної давності. 

8. Недійсність договору страхування. 

 

Тести: 

Страховик має право відмовити у страховій виплаті: 

1. якщо страхувальник отримав виплати за відшкодування шкоди його 

здоров’ю; 

2. якщо страхувальник повідомить завідомо неправдиві відомості про 

об’єкт страхування; 

3. якщо страхувальник сприяв настанню страхового випадку; 

4. якщо страхувальник не сповістив про страховий випадок в орган 

страхового нагляду. 

 

Як називаються сума збитків, попередньо передбачених у договорі, 

які страховик не відшкодовує у разі настання страхового випадка? 

1. франчайзінг; 

2. суброгація; 

3. франшиза; 

4. цесія. 

 

Страховий випадок – це: 

1. подія, при настанні якого потерпілий повинен отримати відшкодування 

в порядку відшкодування шкоди; 

2. будь-яке стихійне лихо, яка завдала шкоду майну сосби; 

3. дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої пошкоджений 

автомобіль і завдано шкоди здоров’ю, особи яка знаходилися в ньому людей; 



4. подія,  передбачена договором страхування або  законодавством,  яка  

відбулася  і  з  настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату 

страхової суми  (страхового відшкодування)  

 

Для визнанная події страховим випадком, та виплати страхового 

відшкодування необхідно щоб її настання: 

1. призвело завдання шкоди людям та збитку майну; 

2. стало причиною видання законів щодо відшкодування шкоди особам 

або шкоди майну; 

3. було визнана страховим випадком за договором страхування; 

4. відбулося. 

 

Страхове відшкодування: 

1. не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав 

страхувальник; 

2. може бути вище фактичних збитків, якого зазнав страхувальник; 

3. може бути вище страхової суми р страхуввання відповідальності; 

4. може бути вище дійсної вартості майна страхувальника. 

 

Страховою виплатою називається: 

1. страхове відшкодування в страхуванні майна; 

2. грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов 

договору страхування  при настанні страхового випадку; 

3. страхове відшкодування в страхуванні відповідальності; 

4. внесення страхової премії в касу страховика. 

 

Суброгація – це: 

1. право страхувальника вимагати додаткової виплати у особи, винній в 

страховому випадку; 

2. право страхової компанії після проведення страхової виплати вимагати 

відшкодування у особи, винної в страховому випадку; 

3. право страхової компанії вимагати фінансової допомоги у держави; 

4. право страховика відмовити у страховій виплаті страхувальникові. 

 

До істотних умов договору страхування відносяться: 

1. характер події, на випадок якої укладено договір страхування; 

2. порядок забезпечення конфіденційності; 

3. порядок вирішення спорів; 

4. розмір страхової суми. 

 

Якщо страхова сума в договорі страхування менше вартості 

застрахованого майна, то чи повинен страховик здійснювати виплату в 

розмірі, меншому суми повного збитку майну: 

1. немає, повинен проводити в повному розмірі, але не більше страхової 

суми; 



2. так, якщо інше не обумовлено в договорі страхування; 

3. так повинен; 

4. за домовленістью сторін. 

 

При настанні страхового випадку страхувальник зобов’язаний: 

1. негайно повідомити про це страховика; 

2. може не повідомляти про це страховика; 

3. заявити в компетентні органи; 

4. розірвати договір страхування. 

 

Що відбувається із договором страхування у разі переходу прав на 

застраховане майно до іншої особи: 

1. договір страхування припиняється; 

2. особа, до якої перейшло застраховане майно, не повинноповідомляти 

про це страховика; 

3. особа, до якої перейшло майно, має право настраховий захист набутого 

майна; 

4. зменшується страхова сума за чинним договором страхування майна. 

 

У разі настання страхового випадку страхувальник зобов’язаний: 

1. повідомити про це страховика у встановлений договором строк; 

2. вжити заходів до відновлення пошкодженого майна до огляду його 

страховиком; 

3. заявити про настання події до представницьких органів за місцем 

проживання; 

4. повідомити про це компетентні органи (пожежні, поліція тощо.) 

 

За законом страховик має право відмовити у страховій виплаті: 
1. якщо страхувальник отримав виплату за відшкодування шкоди його 

здоров’ю; 

2. якщо страхувальник повідомиі завідомо неправдиві відомості про 

об’єкт страхування; 

3. якщо страхувальник не викликав аварійного коміссара; 

4. якщо страхувальник не повідомив про страховий випадок орган 

страхового нагляду. 

 

Як називаються сума збитків, попередньо прописаних в договорі, які 

страховик не буде відшкодовувати в разі виникнення страхового випадку? 

1. франчайзінг. 

2. суброгація. 

3. франшиза. 

4. цесія. 

 

  



Тема 5. Майнове страхування. 

 

Питаня: 

 

1. Поняття та види майнового страхування.  

2. Страхування від вогню та крадіжок. 

3. Страхування автотранспортних засобів  КАСКО 

4. Особливості страхування цінностей та творів мистецтва.  

5. Титульне страхування 

 

Тести: 

Що є предметом договоруу разі страхування прав власності на 

нерухомість: 

1. ризик неправильного оформлення права власності на нерухомість; 

2. ризик втрати нерухомості; 

3. ризик збитку страхувальника при втраті прав власності на нерухомість; 

4. майнові інтереси пов’язані із з володінням, користуванням і 

розпорядженням майном. 

 

Суб’єктами майнового страхування є: 

1. всі власники будь-якого майна; 

2. дієздатні фізичні особи, які уклали договори страхування майна; 

3. державні органи, що регулюють страхову діяльність; 

4. застраховані особи.  

 

Страховик не звільняється від проведення страхової виплати за 

договором майнового страхування у разі: 

1. управлінні транспортним засобом в стані сп’яніння; 

2. загибелі або пошкодженні майна в результаті випадків, зазначених у 

договорі та  правилах страхування страховика; 

3. майну страхувальника завдано додаткової шкоди в результаті 

неприйняття їм заходів для збереження цього майна; 

4. страхувальник або повнолітній член сім’ї навмисно наніс пошкодження 

застрахованому майну. 

 

При переході прав на застраховане майно від страхувальника до 

іншої особи договір страхування: 

1. припиняє дію; 

2. продовжує діяти; 

3. продовжує діяти за умови згоди страховика; 

4. права і обов’язки за договором переходять до цієї особи. 

 

Договір страхування майна може бути укладений особою: 

1. при наявності страхового інтересу цієї особи; 

2. родичем страхувальника; 



3. будь-якою особою, що виявить бажання укласти договір страхування 

відповідальності іншої особи на користь потерпілого; 

4. за дорученням страхувальника або вигодонабувача. 

 

Страхова сума у договорі страхуванні майна: 

1. повинна дорівнювати ринковій вартості цього майна; 

2. може перевищувати страхову вартість майна в обумовлених законом 

випадках; 

3. може бути нижче страхової вартості майна, але має не 

перевищувати; 

4. повинна дорівнювати вартості майна. 

 

Розмір страхової виплати за договорами майнового страхування: 

1. не може перевищувати страхову суму; 

2. повинен дорівнювати вартості робіт на відновлення; 

3. може перевищувати страхову суму в обумовлених законом випадках. 

4. повинен дорівнювати сумі збитку. 

 

Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування 

за договором майнового страхування, якщо страховий випадок настав 

внаслідок: 

1. навмисних дій або умисного злочину страхувальника; 

2. необережності страхувальника або повнолітнього члена його сім’ї; 

3. якщо страхувальник не надав страховикові страховий поліс; 

4. якщо страхувальник не надав страховикові перелік пошкодженого 

майна. 

 

 

  



Тема 6. Страхування відповідальності. 

 

Питання: 

 

1. Поняття та види страхування цивільної відповідальності 

2. Страхування відповідальності власників автотранспортних засобів.  

3. Страхування відповідальності виробника (продавця) товарів, 

виконавця робіт (послуг). 

4. Страхування професійної відповідальності. 

 

Тести: 

1. Види договорів обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності та територія дії договорів: 

1. каско; 

2. каско та карго; 

3. вітрішній та міжнародний; 

4. каско та ОСАЦВ. 

 

2. Який максимальний розмір страхової  суми  складає  за  шкоду,  

заподіяну  майну потерпілих: 

1. становить 50 тисяч гривень на одного потерпілого; 

2. становить 100 тисяч гривень на одного потерпілого; 

3. становить 150 тисяч гривень на одного потерпілого; 

4. становить 5 тисяч евро на одного потерпілого.  

 

3. Який максимальний розмір страхової  суми  складає  за  шкоду,  

заподіяну життю та здоров’ю потерпілих: 

1. становить 50 тисяч гривень на одного потерпілого; 

2. становить 100 тисяч гривень на одного потерпілого; 

3. становить 150 тисяч гривень на одного потерпілого; 

4. становить 5 тисяч евро на одного потерпілого.  

 

Що є страховим випадком при страхуванні відповідальності: 

1. страховий випадок що стався із майном та здоров’ям потерпілого; 

2. позов потерпілої особи; 

3. виникнення обов’язки застрахованого відшкодувати збиток; 

4. дорожньо-транспортна пригода, внаслідок  якої настає відповідальність 

особи, відповідальність якої  застрахована. 

 

У якому розмірі встановлюється франшиза при  відшкодуванні  

шкоди,  заподіяної  життю та/або здоров’ю потерпілих за договором 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності: 

1. у розмірі 2  відсотків  від страхової суми, в межах якого 

відшкодовується збиток; 



2. у розмірі 3  відсотків  від страхової суми, в межах якого 

відшкодовується збиток; 

3. за домоіленістью сторін;  

4. не застосовується. 

 

Контроль за наявністю договір ОСАЦВ  покадено на: 
1. органи Державну прикордонну службу України; 

2. підрозділиНаціональної поліції; 

3. МТСБУ; 

4. підрозділи Національної поліції та органи Державноїприкордонної 

служби України.  

 

Бонус-малус це: 

1. коефіцієнт, який застосовується страховиком для коригування премії; 

2. страховий випадок який виключає віповідальність страховика; 

3. страховий випадок який виключає віповідальність страхувальника; 

4. коефіцієнт, який застосовується для коригування франшизи. 

 

Абандон це: 

1. право страхувальника заявити страховику про відмову від своїх прав на 

все застраховане майно; 

2. право страховика відмовитись у виплаті страхового відшкодування за 

договором морського страхуваня; 

3. обов’язок страховика запросити передачу пошкодженого судна для 

огляду; 

4. право страховика вимагати передачу пошкодженого судна для огляду. 
 

 

 

  



Тема 7. Особисте страхування. Страхування життя. Медичне страхування. 

 

Питання: 

 

1. Особисте страхування. 

2. Страхування на дожиття, на випадок смерті, змішане.  

3. Світовий досвід страхування галузі.  

4. Медичне страхування.  

 

Тести: 

Вигодонабувача за договором особистого страхування має право 

замінити: 

1. страхувальник; 

2. застрахована особа; 

3. страхувальник з письмової згоди застрахованої особи; 

4. страхувальник за згодою страховика. 

 

Страхувальник має право замінити застрахована особа в договорі 

особистого страхування: 

1. повідомивши про це страховика; 

2. за згодою страховика; 

3. за згодою страховика і самої застрахованої особи; 

4. за згодою вигодонабувача 

 

Якщо в договорі особистого страхування не названий вигодонабувач, 

договір страхування: 

1. недійсний; 

2. вважається укладеним на користь страхувальника; 

3. вважається укладеним на користь членів сім’ї; 

4. вважається укладеним на користь спадкоємців за законом. 

 

Призначеного договором особистого страхування вигодонабувача не 

можна замінити, якщо: 

1. страхова премія сплачена повністю; 

2. страховик не згоден на заміну; 

3. вигодонабувачвиконав будь – який обов’язок за договором 

страхування, або пред’явив страховику вимогу про страхову виплату; 

4. вигодонабувач на згоден на заміну. 

 

Які види страхування є накопичувальними: 

1. добровільне медичне страхування; 

2. страхування від нещасного випадку; 

3. страхування додаткової пенсії (рента); 

4. страхування туристів. 

 



До особистого страхування не відноситься: 

1. страхування життя; 

2. пенсійне страхування; 

3. страхування цивільної відповідальності за завдання шкоди третім 

особам; 

4. страхування від нещасних випадків і хвороб. 

 

Мета особистого страхування полягає у: 

1. забезпеченні захисту особистого майна громадян; 

2. забезпеченні захисту майнових інтересів, пов’язаних з життям, 

здоров’ям і працездатністю застрахованої особи; 

3. забезпеченні захисту майнових інтересів, пов’язаних з життям і 

здоров’ям громадян; 

4. забезпеченні захист інтересів пов’язаних із задванням шкоди особам. 

 

Обов’язкове медичне страхування покриває: 

1. ризик загибелі; 

2. ризик нещасного випадку; 

3. ризик захворювання; 

4. ризик непередбачених витрат на лікування. 

 

Предметом змішаного страхування життя є: 

1. смерть застрахованого та дожиття застрахованого до закінчення 

договору страхування; 

2. втрата працездатності в результаті нещасного випадку; 

3. погіршення пенсійного забезпечення застрахованої особи; 

4. обов’язок відшкодувати збитки третім особам. 

 

Чи відомий страховику заздалегідь розмір виплати за договором 

страхування життя: 

1. завжди; 

2. ніколи; 

3. залежно від умов договору; 

4. залежно від умов договору та законодавства. 

 

У чому полягає випадковий характер довічного страхування життя, 

що має значення при укладанні договору страхування: 

1. дожиття застрахованого до певного віку; 

2. смерть застрахованого; 

3. тривалість життя застрахованого. 

4. дожиття застрахованого до певної обставини  у житті. 

 

Конкретний розмір страхової суми при добровільному особистому 

страхуванні: 

1. визначається угодою між страхувальником та страховиком; 



2. встановлюється закономУкраїни «Про страхування»; 

3. визначається положеннями ЦК України; 

4. регулюється та встановлюється попитом на ринку. 

 

 

  



Тема 8. Транспортне страхування. 

Питання: 

 

1. Види страхування на транспорті. 

2. Морське страхування. 

3. Товариства взаємного страхування. 

4. Види обов’язкового морського страхування 

5. Право на абандон. 

 

Тести: 

Страхування каско – це:  

1. страхування вантажів, багажу, що перевозяться транспортним засобом; 

2.  страхування вартості засобів транспорту (суден, літаків, залізничних 

вагонів, автомобілів) без урахування вантажів; 

3. страхування частин транспортного засобу від крадіжки; 

4. вірноі ̈відповіді не має.  
 

Страхування карго – це:  

1. страхування вантажів, багажу, що перевозяться транспортним засобом; 

2. страхування вартості засобів транспорту (суден, літаків, залізничних 

вагонів, автомобілів) без урахування вантажів; 

3. страхування частин транспортного засобу від крадіжки; 

4. вірноі ̈відповіді не має.  
 

Страхування морських суден в Украін̈і проводиться:  

1. в добровільній формі; 

2. обов’язковій формі. 

3. тільки в добровільній формі; 

4. в добровільній та обовʼязковій формах.  
 

Позовна давність за договорами морського страхування в Украї ні 

становить: 

1. необмежений термін; 

2. два роки; 

3. три роки; 

4. п’ять років.  

 

Договори страхуванням вантажів не зазвичай не покривають ризики 

повязані із: 

1. дефектиами самого вантажу;  

2. загибелю або пошкодження вантажу у наслідок стихійного лиха; 

3. військові ризики; 

4. впливом атмосферних температурних явищ на вантаж. 

 

 



Тема 9. Окремі види страхування. 

 

Питання: 

 

1. Страхування підприємницких ризиків. 

2. Стархування об’єктів інтелектуальної власності 

3. Страхування ризику терористичних дій, воєнних дій та масових 

заворушень. 

4. Страхування в сфері інформаційних технологій. 

5. Страхування у галузі спорту.  

 

Тести: 

Які ризики страхуються при страхуванні кредитів: 

1. ризик неповернення кредиту незалежно від причини; 

2. ризик неповернення кредиту через випадкові обставини 

підприємницької діяльності позичальника, обумовлені у договорі страхування; 

3. ризик неповернення кредиту через банкрутство позичальника; 

4. ризик неповернення кредиту через форс мажор.  

 

У чому відмінність підприємницького ризику від природного: 

1. він пов’язаний тільки з технічними аваріями; 

2. він не залежить від волі людей; 

3. він визначається, рішенням прийнятим підприємцем; 

4. він не залежить вд волі людини та на стану природи. 

 

Страховою сумою по страхуванню підприємницького ризику 

вважається: 

1. збитки від підприємницької діяльності, які страхувальник, як вірогідно, 

поніс би при настанні страхового випадку; 

2. дійсна вартість майна підприємця; 

3. страхова вартість майна підприємця та упущена вигода від 

підприємницької діяльності; 

4. вартість навідновлення майна. 

 

Ризиктерористичних дій є стандартним та покривається договорами 

страхування автоматично:  

1. жодній країні світу;  

2. Франції; 

3. США та Великобританії; 

4. США, Великобританії та Нідерландах. 

 

До обов’язкових видів страхування у галузі спорту відповідно до 

чинного законодавства відносять: 

1. страхування цивільної відповідальності організаторів спортивних 

змагань; 



2. страхування організаторів спортивних змагань від ризику 

террористичних дій; 

3. страхування спортсменів вищої категорії; 

4. страхування організаторів спортивних змагань від ризиків 

террористичних та воєних дій; 

 

 

  



Тема 10. Окремі питання судової практики у справах, що виникають з 

договорів страхування. 

 

Питання: 

 

1. Спори, що виникають у зв’язку із укладенням договору страхування 

2. Спори, що виникають у зв’язку із порядоком здійснення страхових 

виплат  

3. Спори, що виникають стосовно розміру страхової виплати та шкоди, 

заподіяної застрахованому майну 

4. Можливість поширення на відносини страхування норм Закону «Про 

захист прав споживачів»  
5. Спори щодо відшкодування збитків у порядку суброгації 

 

Тести: 

Правила страхування регулюють відносини: 

1. що складаються між співробітниками страхової компанії; 

2. між страховою компанією та страхувльником; 

3 між страховиком та Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку; 

4 між страховиками що спецілізуються у певній галузі страхування. 

 

Закон України «Про захист прав споживачів» у правозастосовчій 

практиці: 

1. поширюється на договір майнового страхування; 

2. поширюється страхування відповідальності; 

3. не поширюється на договір майнового страхування; 

4. відсутня усталена практика. 

 

Суброгація – це:  
1. діяльність страховика чи страхового посередника щодо залучення 

клієнтів і укладення нових договорів страхування; 

2. передання страхувальником страховикові права на стягнення 

заподіяноі ̈шкоди з третіх (винних) осіб у межах виплаченоі ̈суми; 

3. документ, що потверджує право страховика на проведення конкретних 

видів страхування;  

4. сума, на яку укладається договір особистого страхування.  

 

Чи зберігає чинність договір страхування май на, за яким виплачено 

страхове відшкодування?  

1. так, в розмірі різниці між страховою сумою, обумовленою договором, і 

сумою виплаченого страхового відшкодування; 

2. договір втрачає чинність; 



3. чинність договору зупиняється, якщо страхове відшкодування 

виплачено в розмірі повноі ̈страховоі ̈суми;  

4. залежно від умов договору.  

  



ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ТА КУРСОВИХ РОБІТ 

1. Авіаційне страхування і його особливості. 

2. Автотранспортне страхування і його особливості. 

3. Вимоги українського законодавства щодо договорів страхування життя. 

4. Вплив норм міжнародного права на формування  законодавчої та 

нормативної бази регулювання страхової діяльності в Україні. 

5. Державний нагляд за діяльністю суб’єктів страхового ринку в умовах його 

становлення. Напрями вдосконалення державної політики в галузі страхування. 

6. Досвід зарубіжних країн у страхуванні майна юридичних осіб. 

7. Доходи і витрати страховика: склад, економічний зміст і порядок 

визначення 

8. Економічна сутність і функції перестрахування. 

9. Інформаційні ресурси та їх вплив на функціонування страхової компанії. 

10. Класифікація за родом небезпеки на прикладі транспортного страхування. 

11. Класифікація за спеціалізацією страховика. Вимоги чинного законодавства 

до спеціалізації страхових компаній. 

12. Класифікація ризиків у різних видах страхування. 

13. Маркетинг у страхуванні та його призначення. 

14. Методи якісного та кількісного аналізу ризиків у страхуванні. 

15. Необхідність функціонування міжнародної системи «Зелена картка». 

16. Непропорційне перестрахування і його застосування. 

17. Об’єднання страховиків на страховому ринку України. 

18. Обов’язкові види особистого страхування та їх значення. 

19. Обчислення страхових тарифів для ризикових видів страхування. 

20. Організаційно-правові форми здійснення страхової діяльності в Україні. 

21. Основні принципи реалізації страхових продуктів. 

22. Особливості здійснення обов’язкового страхування в Україні.  

23. Передумови виникнення страхування. Способи здійснення страхування 

24. Передумови становлення класичного страхування в Україні. 

25. Платоспроможність страхової компанії та умови її забезпечення. 

26. Показники платоспроможності страховика: аналітичний огляд вимог 

чинного законодавства. 

27. Показники страхової статистики і їхнє визначення. 

28. Показники фінансових результатів діяльності страхової організації 

29. Порівняльна характеристика форм організації страхових фондів. 

30. Порівняльний аналіз сутності страхування та його функцій у вітчизняній 

та зарубіжній літературі. 

31. Порівняння страхового ринку України зі страховими ринками розвинутих 

країн світу. 

32. Порядок створення, функціонування та ліквідації страхової організації 

згідно чинного законодавства. 



33. Прибуток страховика та чинники його зростання. 

34. Призначення і функції менеджменту ризиків, способи керування 

страховими ризиками. 

35. Призначення класифікації страхування для наукових досліджень та 

практичної діяльності страхових компаній. 

36. Принципи страхування та їх подання в законодавстві України. 

37. Принципи управління страховою організацією. 

38. Реклама та її призначення для формування попиту на страхування. 

39. Розвиток страхового ринку України: стан, проблеми і перспективи. 

40. Роль страхових резервів у забезпеченні фінансової надійності страховика. 

41. Роль страхування в розвитку сучасних суспільних соціально-економічних 

відносин. 

42. Система оподаткування страхових компаній в Україні. 

43. Системи страхової відповідальності та особливості їхнього  застосування. 

44. Склад і призначення актуарних розрахунків для страхування життя. 

45. Склад і призначення ринкових інструментів на страховому ринку. 

46. Співстрахування та механізм його дії. 

47. Способи пропорційного перестрахування. 

48. Стан та перспективи розвитку державного регулювання страхової діяль-

ності в Україні. 

49. Стан та тенденції розвитку вітчизняного перестрахування. 

50. Страхове законодавство України: аналітичний огляд розвитку. 

51. Страхування відповідальності за забруднення довкілля. 

52. Страхування відповідальності товаровиробників вітчизняний та 

зарубіжний досвід. 

53. Страхування професійної відповідальності (зарубіжний досвід). 

54. Страхування ризиків діяльності фінансових установ. 

55. Страхування туристів, що від’їжджають за кордон.  

56. Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту в 

Україні. 

57. Структура страхового тарифу і призначення її компонентів. Види 

страхових премій. 

58. Сучасний стан особистого страхування в Україні. 

59. Фінансова надійність страховика та чинники її забезпечення. 

60. Форми проведення страхування: погляд у перспективу. 

61. Форми та види медичного страхування: виникнення та розвиток. 

62. Формування ринку майнового страхування в Україні. 

63. Функції і правовий статус прямих страхових посередників (страхових 

агентів та брокерів) в Україні та за кордоном. 

  



СЛОВНИК СТРАХОВИХ ТЕРМІНІВ 

 

А 

АБАНДОН (abandonment) – відмова страхувальника судна або вантажу 

від усіх прав власності на застрахований об’єкт на користь страховика за умови 

отримання від останнього всього належного страхового відшкодування. 

Застосовується в разі пропадання безвісти об’єкта страхування або економічної 

недоцільності усунення пошкоджень. 

АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ (aviation insurance) – страхування ризиків, 

пов’язаних із використанням авіаційної та космічної техніки. Іноді страхування 

космічних ризиків виділяється в окремий вид. До А. с. входить: страхування 

літаків, вертольотів та іншої авіаційної техніки від пошкодження й знищення: 

страхування відповідальності перед пасажирами і третіми особами за шкоду, 

заподіяну їх здоров’ю та майну; відповідальність власників повітряних суден як 

роботодавців; страхування деяких інших ризиків. 

АНДЕРРАЙТЕР (underwriter) – а) у страхуванні – висококваліфікована і 

відповідальна особа страховика, уповноважена виконати необхідні процедури 

по розгляду пропозицій і прийняттю ризиків на страхування (перестрахування); 

А. оформляє страхові поліси, оцінює ризик, визначає ставки премій та інші 

умови страхування; б) у банківській справі – особа, яка гарантує емітенту 

розміщення на ринку його облігаційної позики або пакета акцій на узгоджених 

умовах за спеціальну винагороду; в) маклер в операціях з цінними паперами. 

АНУЇТЕТ (annuity) – договір страхування пенсій або ренти, за яким 

виплачується визначена річна сума доходу протягом життя ануї-тента замість 

попередньої сплати одноразової страхової премії. 

Б 

БІНДЕР (binder) – тимчасова форма угоди між страхувальником і 

страховиком з приводу наступного укладання страхового договору. Б. 

здебільшого застосовується у зарубіжній практиці в разі, коли укладення 

договору вимагає тривалого часу на опрацювання нестандартних умов 

страхування. 

БОНУС (bonus) – знижка, що її надає страховик із суми страхової премії 

за оформлення договору страхування на особливо вигідних умовах. Б. 

визначається переважно у відсотках або промілле. 

БОНУС-МАЛУС (bonus-malus system) – система підвищень і знижок, що 

застосовується у страхуванні, здебільшого транспортних засобів. 

БРОКЕР СТРАХОВИЙ (insurance broker) – юридична або фізична особа, 

що має дозвіл виступати посередником між страхувальниками і страховиками. 

Б. с. діє від імені і за дорученням страхувальників. До його завдань входить 



пошук страхової компанії (компаній), де можна було б розмістити ризик на 

оптимальних умовах з погляду надійності страховика і розміру страхових 

премій. У разі страхового випадку Б.с. надає допомогу страхувальникові в 

отриманні відшкодування, а також залучається до розміщення ризиків, що 

передаються на перестрахування. Оплату за послуги Б. с. здійснює страховик. 

В 

ВИГОДОНАБУВАЧ (beneficiary) – особа, визначена страхувальником для 

отримання належних сум страхових виплат у разі, якщо страхувальник 

(застрахований) не буде здатний скористатися ними самостійно. 

Д 

ДИСКЛОУЗ (disclose) – прийнята в багатьох країнах норма страхового 

права, згідно з якою страхувальник зобов’язаний негайно сповістити 

страховика про будь-які чинники, що можуть мати істотне значення стосовно 

ризику, прийнятого на страхування. 

ДИСПАША (claims adjustment) – розрахунок витрат, пов’язаних із 

загальною аварією, який складає диспашер. Д. містить докладний виклад 

причин загальної аварії, а також розподіл їх між учасниками морських 

перевезень; виконується на підставі заяви зацікавленої особи і висновку 

диспашера про визнання аварії загальною. 

ДИСПАШЕР (ДЖАСТЕР) (average adjuster) – фахівець у галузі морського 

права, який здійснює розрахунки з розподілу витрат за загальною аварією між 

судном, вантажем і фрахтом. 

Е 

ЕКСЦЕДЕНТ (surplus) – залишок страхової суми, що створюється зверх 

власного утримання страховика або перестраховика і повністю надходить у 

перестрахування. 

ЕКСЦЕДЕНТ СУМИ (excess of sum) – ексцедентний договір 

перестрахування. Згідно з його умовами всі прийняті на страхування ризики, 

страхова сума яких перевищує власне утримання цедента, підлягають 

переданню на перестрахування в межах визначеного ліміту або ексцеденту, 

тобто суми власного утримання цедента (лінія), помноженої на обумовлене 

число раз саму на себе. 

З 

ЗАСТРАХОВАНИЙ (insured) – особа, яка бере участь в особистому 

страхуванні, об’єктом страхового захисту якого є життя, здоров’я і 

працездатність. 3. може бути одночасно і страхувальником. 3. має право у 

передбачених договором випадках отримати обумовлену страхову суму або 

виплати меншого розміру. 



«ЗЕЛЕНА КАРТКА» (green card) – назва однойменної системи 

міжнародних договорів і страхового свідоцтва про страхування цивільної 

відповідальності власників транспортних засобів, які виїжджають у країни – 

члени цієї системи. Дістала назву від кольору і форми полісу. Заснована в 1949 

році. У червні 1997 року до складу членів системи 3. к. прийнято Україну. 

ЗМІШАНЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ (combined personal insurance) – вид 

особистого страхування, в якому передбачається страхове покриття кількох 

несумісних ризиків. Найчастіше 3. с. ж. включає покриття на випадок смерті з 

будь-якої причини протягом строку дії договору, при дожитті до закінчення 

строку договору і при нанесенні шкоди здоров’ю внаслідок нещасного випадку. 

К 

КЕПТИВНІ СТРАХОВІ КОМПАНІЇ (captive insurance company) – 

компанії, що створюються промисловими, торговельними, банківськими та 

іншими структурами з метою задоволення їхніх потреб у страхових послугах. 

Це дає можливість досягати економії на страхових преміях. К. с. к. можуть 

обходитися без послуг посередників. 

КЛАУЗУЛА (clause) – застереження, що вносяться в договір страхування. 

КОВЕР-НОТА СТРАХОВА (cover note) – свідоцтво про страхування, яке 

видається брокером страхувальникові на знак підтвердження укладення 

договору страхування з переліком списку страховиків. К. с. не має юридичної 

сили, слугує лише довідковою інформацією. В обумовлений час брокер має 

вручити страхувальникові поліс. К. с. застосовується і в перестрахуванні, де 

може мати юридичну силу і замінювати сліп. 

Л 

ЛІГА СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (League of Insurance 

Organizations of Ukraine) – некомерційне об’єднання страховиків з метою 

обстоювання їхніх інтересів у владних структурах, сприяння розвитку 

страхового законодавства, підвищення кваліфікації персоналу та 

інформаційного забезпечення страхових компаній, налагодження контактів з 

відповідними об’єднаннями (асоціаціями) інших держав. 

ЛІЦЕНЗІЯ НА СТРАХОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ (insurance licence) – документ, 

що засвідчує право страхової компанії брати на страхування (перестрахування) 

страхові ризики певного виду. Видається Комітетом у справах нагляду за 

страховою діяльністю, має спеціальну форму і містить такі обов’язкові 

реквізити: повну і скорочену назви страховика та його юридичну адресу, 

перелік видів страхування з добровільного і обов’язкового страхування, назву 

території, на якій страховик і його філії мають право укладати договори 

страхування, термін дії, реєстраційний номер і дату видачі ліцензії, підпис 



керівника (або заступника) Укрстрахнагляду. У разі порушення страхового 

законодавства ліцензія може бути відкликана. 

ЛЛОЙД (Lloyd’s) – 1) міжнародний страховий ринок, розташований у 

Лондонському Сіті; корпорація (об’єднання) юридичне незалежних 

страховиків, кожний з яких самостійно приймає на страхування ризики, 

виходячи зі своїх фінансових можливостей. Кожний член Л. на забезпечення 

своєї діяльності має внести вагому суму у вигляді депозиту. Члени Л. об’єднані 

в синдикати, що їх очолюють андеррайте-ри. Останні приймають на 

страхування ризики від імені членів синдикату. Заснований в 1734 році. Нині є 

великим страховиком і перестраховиком, особливо морських, авіаційних, 

автомобільних нафтогазодобувних ризиків. Багато українських страховиків 

перестраховують ризики на Ллойдовському ринку. 

М 

МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ (property insurance) – галузь страхування, в 

якій об’єктом страхування є майно, що належить юридичним або фізичним 

особам. 

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ (medical insurance) – вид особистого 

страхування на випадок втрати здоров’я від хвороби або внаслідок нещасного 

випадку. М. с. застосовується з метою мобілізації та ефективного використання 

коштів на покриття витрат на медичне обслуговування страхувальників. М. с. 

може мати форми обов’язкового і добровільного страхування. Договори М. с. 

укладаються в груповому та індивідуальному порядку. Цей документ є 

гарантією отримання медичної допомоги в обсягах і на умовах, визначених 

чинним законодавством або правилами страхування. 

МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ (marine insurance) – один з найдавніших 

видів страхування. Охоплює страхування суден, вантажів і фрахту від різних 

видів небезпеки під час виконання рейсів. Головні ризики: збитки від вогню, 

блискавки, шторму та іншого стихійного лиха, від зіткнення суден, посадки 

судна на мілину, зникнення судна безвісти тощо. Крім того, М. с. покриває 

витрати за загальною аварією, а також втрати, зумовлені крадіжкою і пропажею 

вантажу. Обсяг відповідальності за М. с. визначається спеціальними умовами. 

МОТОРНЕ (ТРАНСПОРТНЕ) СТРАХОВЕ БЮРО УКРАЇНИ (МТСБУ) 

(Motor Insurers’ Bureau of Ukraine) – форма об’єднання страховиків, що 

здійснюють страхування цивільної відповідальності власників транспортних 

засобів. Створене в 1994 році. Страховики можуть входити до МТСБУ як повні 

або асоційовані члени. Вищим органом управління є загальні збори страховиків 

– членів Моторного бюро. Мета МТСБУ – координація діяльності його членів 

щодо оформлення страхування і покриття шкоди, нанесеної третім особам 

внаслідок дорожньо-транспортних пригод на території України, а також за її 



межами, реалізація договорів, конвенцій і домовленостей з уповноваженими 

організаціями по страхуванню цивільної відповідальності транспортних засобів 

інших країн. При МТСБУ для забезпечення виконання зобов’язань його 

членами перед страхувальниками і потерпілими створені страхові резервні 

фонди: фонд страхових гарантій; фонд захисту потерпілих. 

Н 

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК (accident) – пожежа, дорожньо-транспортна 

аварія, катастрофа, отруєння хімічними продуктами чи інша подія, що 

спричинила смерть або каліцтво застрахованої особи, пошкодження або 

знищення застрахованого майна. 

П 

ПЕРЕСТРАХОВИК (reinsurer) – страхова організація, яка приймає 

об’єкти в перестрахування. Компанія, яка здійснює виключно операції з пере-

страхування, називається професійним П. 

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ (reinsurance) – операція між двома страховими 

компаніями, при якій одна з них (цедент) передає від свого імені за певну плату 

частину ризику за договором, укладеним зі страхувальником, іншій компанії 

(перестраховикові). П. дозволяє розукрупнювати великі ризики, поділяючи їх 

між двома або кількома страховиками, що сприяє збалансованості страхового 

портфеля кожного з них. Завдяки П. підвищується фінансова надійність 

страховиків, зростає їхня загальна спроможність нарощувати обсяги страхових 

послуг. П. буває факультативним (за окремими угодами) і договірним 

(облігаторним). Останнє зобов’язує цедента передавати на перестрахування в 

межах визначеної суми всі ризики, характер і розмір яких визначений умовами 

договору. Є дві форми П. – пропорційна і непропорційна. 

ПОДВІЙНЕ СТРАХУВАННЯ (double insurance) – одночасне повне 

страхування одного й того самого об’єкта від одних і тих самих ризиків у 

кількох страховиків, через що страхова сума значно перевищує страхову 

вартість. При виявленні П. с. кожний страховик покриває страхувальникові 

збиток у межах страхової вартості об’єкта пропорційно до своєї частки в 

загальній страховій сумі. 

Р 

РЕГРЕС (regres) –право страховика на висунення у межах фактично 

сплаченої страхувальникові суми відшкодування збитку / претензії до третьої 

сторони, яка винна у страховому випадку, з метою отримання від неї 

компенсації за нанесену шкоду. 

РЕТРОЦЕСІЯ (retrocession) – процес подальшої передачі раніше 

прийнятих у перестрахування ризиків іншим перестраховикам. Р. досягається 

дробленням великих ризиків, розподілом відповідальності між дедалі більшою 



кількістю страховиків. Іноді частина таких ризиків може перейти до 

первинного страховика, якщо в договорі немає відповідного заперечення. 

С 

САМОСТРАХУВАННЯ (self-insurance) – ризик, який знаходиться на 

відповідальності самого страхувальника. С. – форма захисту майнових 

інтересів створенням децентралізованих резервних фондів (фондів ризику) 

безпосередньо на підприємствах та в організаціях. Здебільшого С. забезпечує 

покриття збитків, зумовлених малими ризиками. Щодо збитків за середніми та 

великими ризиками С. виявляється в застосуванні франшизи. 

СПІВСТРАХУВАННЯ (co-insurance) – страхування, при якому один і той 

самий ризик у певних частках страхують два або більше страховики, видаючи 

при цьому спільний або окремі поліси відповідно до суми, що становить частку 

кожного страховика. Якщо ризик розміщується серед страховиків не повністю, 

то одним із страховиків вважається страхувальник. Він несе відповідальність в 

обсязі незаст-рахованого ризику, не сплачуючи премії. 

СТРАХОВА ВАРТІСТЬ (insurable value) – вартість, що її встановлює 

страхувапьник, оцінюючи об’єкт страхування. С. в. не повинна бути вищою за 

справжню вартість майна на день укладення договору страхування. 

СТРАХОВА КОМПАНІЯ (insurance company) – юридичне оформлена 

одиниця підприємницької діяльності у формі акціонерного, повного, 

командитного товариства чи товариства з повною відповідальністю, яка має 

ліцензію на право брати на себе обов’язки страховика. В Україні більшість С. к. 

мають форму акціонерного товариства. 

СТРАХОВА ПОДІЯ (loss) – подія, передбачена договором страхування 

або чинним законодавством, з настанням якої виникає обов’язок страховика 

відшкодувати завдані цією подією збитки або виплатити страхове забезпечення 

страхувальникові (застрахованій особі, ви-годонабувачеві). 

СТРАХОВА ПРЕМІЯ (ВНЕСОК, ПЛАТІЖ) (insurance premium) – плата 

страхувальника страховикові за те, що той зобов’язався відшкодувати 

страхувальникові у разі виникнення матеріальні збитки, завдані застрахованому 

майну, або виплатити страхову суму при настанні певних подій. С. п. 

сплачується одноразово до вступу в дію договору страхування або періодично в 

передбачені ним строки. Розмір С. п. залежить від страхового тарифу (брутто-

ставки) і страхової суми, періоду страхування та іноді від деяких інших 

факторів. 

СТРАХОВА СУМА (sum insured) – межа грошових зобов’язань 

страховика щодо компенсації завданих страховою подією збитків 

страхувальникові (застрахованому). С. с. за майновим страхуванням не повинна 



перевищувати вартості об’єкта. При добровільному страхуванні життя С. с. не 

обмежується. 

СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ (benefit) – сума компенсації, що її 

виплачує страховик страхувальникові за збиток, спричинений застрахованому 

майну страховим випадком. 

СТРАХОВИЙ АГЕНТ (insurance agent) – довірена фізична або юридична 

особа, яка від імені і в межах наданих страховиком повноважень робить 

пропозиції страхувальнику щодо страхування ризиків та виконує деякі операції 

по обслуговуванню договорів страхування. С. а. можуть займатись цією 

діяльністю повний день, або працювати за сумісництвом. Іноді С. а. може 

виконувати посередницькі доручення кількох страховиків. С. а. отримує 

комісію залежно від кількості і суми підписаних договорів. 

СТРАХОВИЙ ВИПАДОК (insured event) – стихійне лихо, нещасний 

випадок або настання іншої події, при якій виникає зобов’язання страховика 

сплатити страхувальникові (застрахованому, вигодонабу-вачеві) страхове 

відшкодування або страхову суму. Перелік С. в. передбачається правилами 

страхування, страховим договором або чинним законодавством. 

СТРАХОВИЙ ІНТЕРЕС (insurable interest) – матеріальна 

заінтересованість у страхуванні об’єктів, до яких страхувальник має стосунок 

як власник, орендатор, перевізник і т. ін. Включає майно і все те, що може бути 

предметом нанесення матеріального збитку (шкоди) страхувальникові або в 

зв’язку з чим може виникнути відповідальність страховика перед третіми 

особами. 

СТРАХОВИЙ ПУЛ (insurance pool) – добровільне об’єднання страхових 

компаній для спільного страхування певних ризиків. С. п. не є юридичною 

особою. Він створюється на підставі угоди між зазначеними компаніями з 

метою забезпечення фінансової стійкості страхових операцій на умовах 

солідарної відповідальності за виконання зобов’язань за договорами 

страхування.  

СТРАХОВИЙ ФОНД (insurance fund) – сукупність натуральних запасів і 

фінансових резервів суспільства, призначений для попередження, локалізації і 

відшкодування збитків, завданих стихійними лихами, нещасними випадками та 

іншими надзвичайними подіями. 

СТРАХОВИК (insurer) – організація, що за певну плату приймає на себе 

зобов’язання відшкодувати страхувальникові або особам, яких він зазначив, 

шкоду завдану страховою подією. 

СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ (cargo insurance) – один з видів майнового 

страхування, який може здійснюватися в різних варіантах, зокрема: з 

відповідальністю за всі ризики чи з відповідальністю за часткову аварію без 



відповідальності за пошкодження, крім випадків катастрофи або аварії. При 

будь-якому варіанті не підлягаюгь страхуванню ризики, збитки з яких 

виникають внаслідок неакуратності або навмисних дій страхувальника 

СТРАХУВАННЯ ВІД БЕЗРОБІТТЯ (unemployment insurance) – 

поширений у країнах Заходу вид добровільного страхування відповідальності 

перед працівниками С в. б здійснює роботодавець. 

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ (employer’s 

liability insurance) – за договором С в p. страховики відшкодовують збитки 

страхувальникові в разі притягнення його до відповідальності за шкоду завдану 

життю та здоров’ю працівника. Це можуть бути визнані страховими тілесні 

пошкодження, професійні захворювання. У разі смерті застрахованого виплата 

страхової суми здійснюється виго-донабувачеві або спадкоємцям за законом. 

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (liability insurance) – галузь 

страхування, де об’єктом є відповідальність перед третіми особами в разі, якщо 

їм внаслідок діяльності або бездіяльності страховика буде завдано шкоди. 

СТРАХУВАННЯ ВІД ВОГНЮ (fire insurance) – один з найбільш давніх і 

традиційних видів майнового сграхування. У сучасній практиці С. в. в. – 

забезпечує компенсацію в разі шкоди, нанесеної майну вогнем, ударом 

блискавки, вибухом та іншими причинами, що призвели до пожежі. До обсягу 

відповідальності за додаткову плату можуть бути включені збитки, що виникли 

внаслідок землетрусу, бурі, граду та іншого стихійного лиха, пошкодження 

водопровідною водою і і ін 

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ (accident insurane) – вид 

особистого страхування. Традиційно здійснюється з метою надання допомоги 

застрахованим особам у разі тимчасової та постійної непрацездатності. 

Страховим випадком є також смерть застрахованого. Тоді страхова сума 

виплачується вигодонабувачеві, якого зазначено в полісі, а при його відсутності 

– спадкоємцям за законом. 

СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ (deposit insurance) – здійснюється банками 

з метою забезпечення вкладчикам, насамперед фізичним особам, гарантії 

повернення вкладів у разі банкрутства банку. 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ (life insurance) – підгалузь особистого 

страхування, в якій об’єктом страхування є життя застрахованого. Договір на С. 

ж. укладається на термін не менш як 3 роки. Серед видів С. ж. переважає 

змішане страхування життя, при якому страховими випадками є такі несумісні 

події, як смерть застрахованого протягом дії договору або дожиття його до 

закінчення терміну договору. 

СТРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ (credit insurance) – вид страхування, 

об’єктами якого можуть бути банківські позики (покупцеві і продавцеві) 



комерційні позики, зобов’язання й гарантії за кредитом, довгострокові 

інвестиції. С. к. має кілька варіантів, а саме: 

а) страхування ризику непогашення кредиту. В цьому разі 

страхувальником виступає банк-позичальник, який страхує кредити, видані, як 

правило, усім клієнтам; 

б) страхування ризику відповідальності за неповернення кредиту. 

Страхувальником є особа, котра отримує в банку кредит; 

в) страхування ризику неплатежу, коли страхувальником є продавець 

постачальник, який страхує від ризику неплатежу суму, що її покупець має 

сплатити згідно з контрактом за товари, поставлені в кредит. 

У зв’язку з активним переходом банків на кредитування під заставу 

матеріальних цінностей (підлягають страхуванню), посиленням контролю за 

роботою банків і страховиків інтенсивність безпосереднього С. к. різко спала. 

СТРАХУВАННЯ КАРГО (cargo insurance) – страхування вартості 

вантажів на всіх видах транспорту без страхування самого транспортного 

засобу. 

СТРАХУВАННЯ КАСКО (hull insurance) – страхування вартості засобів 

транспорту (суден, літаків, залізничних вагонів, автомобілів) без урахування 

вантажів. 

СТРАХУВАННЯ КОНТЕЙНЕРІВ (containers’ insurance) – звичайно 

здійснюється на стандартних умовах, як правило, «від усіх ризиків». 

СТРАХУВАННЯ КОСМІЧНИХ РИЗИКІВ (space risks insurance) – 

страхування майнових інтересів у космічній діяльності у світовій практиці 

розпочато 1965 року. Воно охоплює космічні програми в цілому, розробку і 

запуск одного або серії супутників, проведення експериментів у космосі, життя 

і здоров’я космонавтів і наземного персоналу, втрату доходів, відповідальність 

перед третіми особами. 

СТРАХУВАННЯ МАЙНА ГРОМАДЯН (personal lines insurance) – 

комплекс видів майнового страхування фізичних осіб. У вузькому розумінні 

включає страхування будівель, домашніх тварин, домашнього майна і легкових 

транспортних засобів, приватних колекцій. Головні ризики – знищення, втрата 

або пошкодження майна внаслідок стихійного лиха, вогню, аварії водо- чи 

електроопалювальних систем, крадіжки. У зв’язку з приватизацією об’єктів 

житлового фонду, розвитком підприємницької діяльності фізичних осіб, 

вартість майна, що перебуває у власності громадян, різко зросла, виникли нові 

об’єкти страхування. 

СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК СМЕРТІ І ВТРАТИ ПРАЦЕ-

ЗДАТНОСТІ (whole life and disablement insurance) – вид особистого 

страхування. Може здійснюватися в обов’язковій формі для категорій 



працівників визначених чинним законодавством, і в добровільній формі. До 

традиційних страхових випадків належать тимчасова втрата працездатності, 

постійна втрата працездатності, смерть застрахованої особи. 

СТРАХУВАЛЬНИК (insured) – юридична або дієздатна фізична особа, 

яка уклала договір на страхування (або є С. згідно з чинним законодавством), 

сплатила належні внески і має право в разі настання страхового випадку 

отримати відшкодування в межах застрахованої відповідальності або страхової 

суми, обумовленої в полісі. 

СТРАХУВАННЯ ПЕНСІЙ (retirement pension insurance) – вид особистого 

страхування, за яким страхувальник бере на себе зобов’язання сплатити 

одноразово або в розстрочку протягом кількох років страхову премію, а 

натомість страховик зобов’язується періодично виплачувати страхувальникові 

(застрахованому) пенсію протягом обумовленого терміну або пожиттєво. 

СТРАХУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (personal 

liability insurance) – охоплює фізичних осіб, які своїми діями можуть завдати 

шкоди здоров’ю або майну третіх осіб. Потреба в С. п. в. виникає в тих 

випадках, коли є ризик можливості висунення до винної сторони претензії 

матеріального характеру, або претензії, що випливає з чинного законодавства і 

договірних зобов’язань між сторонами. 

СТРАХУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ РИЗИКІВ (political risks insurance) – вид 

страхування, застосовуваний у світовій практиці для захисту насамперед від 

небезпеки, що пов’язана з подіями політичного характеру (конфіскація, 

націоналізація або експропріація власності, військові події, соціальні 

безпорядки, обмеження конвертації національної валюти і заборона вивозу 

капіталу), які можуть завдати великих збитків майновим інтересам власників. 

С. п. р. користується особливим попитом серед іноземних інвесторів. 

СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (professional 

liability insurance) – призначене для покриття збитків, завданих третім особам, 

внаслідок помилок і упущень таких посадових осіб, як адвокати, архітектори, 

аудитори, бухгалтери, нотаріуси і т. ін. С. п. в. поширюється на певний період 

часу, а не на конкретний випадок. Законом «Про страхування» передбачено 

перелік професій, щодо яких С. п. в. є обов’язковим. 

СТРАХОВИК (insurer) – організація, що за певну плату бере на себе 

зобов’язання відшкодувати страхувальникові або вказаним ним особам 

нанесену страховою подією шкоду, або сплатити страхову суму. 

СТРАХУВАННЯ ТУРИСТІВ (travel insurance) – є обов’язковим і 

здійснюється суб’єктами туристичної діяльності на основі угод зі страховими 

компаніями, які мають ліцензію на таке страхування. С. т. передбачає покриття 

медичних витрат у разі нещасного випадку. 



СУБРОГАЦІЯ (subrogation) – перехід до страховика права вимоги, яке 

страхувальник має щодо особи, винної у збитках. Це право поширюється на 

страховика лише на суму фактично виплаченого ним страхового 

відшкодування. 

СЮРВЕЙЄР (surveyor) – експерт, інспектор, агент страховика, який 

здійснює огляд судна, вантажів та іншого майна, що приймається на 

страхування. На підставі висновку С. страховик приймає рішення про 

укладання договору страхування. 

Т 

ТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ (transport insurance) – узагальнене 

поняття при страхуванні всіх видів транспортних ризиків. Т. с. можуть бути 

охоплені як самі транспортні засоби (див. Страхування каско), страхування 

вантажів (Страхування карго), а також відповідальності перевізника перед 

третіми особами, у тому числі й пасажирами. 

страйками, запровадженням надзвичайного стану, радіоактивними 

викидами тощо. 

ФРАНШИЗА (deductible, franchise) – передбачена договором частина 

збитків, що в разі настання страхової події не відшкодовується страховиком. 

Розрізняють умовну і безумовну  

Х 

ХЕДЖУВАННЯ (hedging) – страхування ціни та прибутку у ф’ючер-сних 

угодах. 

Ц 

ЦЕДЕНТ (ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИК) (cedent) – страховик, що передає за 

плату частину прийнятого за договором зі страхувальником ризику на 

перестрахування іншому страховикові або професійному перестраховикові. 

ЦЕСІЯ (cession) – процес передання застрахованого ризику в 

перестрахування. 

ЦЕСЮНЕР (cessionary) – особа, якій передається право власності. У 

страхуванні Ц. – страхова компанія, що приймає ризик у перестрахування. 
  



ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ  

1. Поняття страхового права та йо принципи. Джерела страхового права. 

2. Предмет та метод страхового права. Функції страхування. 

3. Асоціації (союзи) страховиків. 

4. Ліміт відповідальності страховика за договором ОСАЦВ. Чи буде 

відшкодовуватися збитки, завдані не на дорозі, а у дворі або на автостоянці. 

5. У разі ДТП яка сторона повинна звертатися до страховика за 

відшкодуванням по ОСАЦВ. 

6. Поняття страхового ризику. Види та їх оцінка. 

7. Види страхування. Функції страхування. 

8. Чи можливо при подвійному страхуванні отримати страхове 

відшкодування, що перевищує страхову вартість 

9. Поняття третіх осіб у договір страхування (вигодо набувач, застрахована 

особа). 

10. Договір страхування життя. Поняття викупної суми. 

11. Чи виплачується страхове відшкодування, якщо страховий випадок 

трапився за межами України за договором ОСАЦВ. 

12. Державний страховий нагляд: поняття, функції. 

13. Страхове відшкодування. Страхова сума. Франшиза. 

14. Страхування цивільної відповідальності. Поняття та види. 

15. Дії сторін при настанні страхового випадку. 

16. Добровільного медичного страхування Медичне страхування громадян, що 

виїжджають за кордон. Ануїтет. 

17. Добровільне страхування від нещасних випадків. 

18. Договір майнового страхування. Принципи майнового страхування. 

19. Договір страхування: поняття, форма, істотні умови. 

20. Чи повинна страхова компанія виплачувати страхове відшкодування, якщо 

винуватець сам компенсував шкоду, заподіяну страхувальнику. 

21. Історія становлення та розвитку страхування. 

22. Функції та повноваження органів які  здійснюють контроль за діяльністю 

страхових компаній. 

23. Класифікація страхування. Характеристика видів страхування.  

24. Документи які повинен видати представник страхової компанії при 

укладанні договору ОСАЦВ. 

25. Документи які необхідно мати для укладення договору ОСАЦВ. 

26. Коли починає свою дію договір ОСАЦВ в разі безготівкової оплати Які 

терміни повинні бути вказані в полісі ОСАЦВ в разі безготівкової оплати. 

27. Чи компенсує страхова компанія шкоду, заподіяну машині в результаті 

ДТП, якщо винним визнаний водій цього автотранспортного засобу. 

28. Характеристика особи страхувальника за договором ОСАЦВ. 

29. Характеристика сторін договору страхування.  

30. Повноваження та функції страхового агент та страхового брокера. 

31. Методи розрахунку тарифів майнового страхування. 

32. Коли може страхова компанія визнати ДТП не страховими випадком та 

відмовити у виплаті страхового відшкодування. 



33. Чи можна застрахувати автомобіль відразу в декількох страхових 

компаніях. 

34. Чи можна застрахувати автомобіль, якщо особа користуєтеся ним за 

договором оренди або на підставі іншої домовленості. 

35. Чи можна керувати іншою машиною, окрім тієї, що вказана в полісі? 

36. Морське страхування: поняття, особливості. 

37. На яку суму можна застрахувати автомобіль Хто і як визначає його 

вартість? 

38. Нетто-ставка. Брутто-ставка. 

39. Чи потрібно страхувати відповідальність на час навчальної їзди. 

40. Про які зміни при користування транспортним засобом потрібно 

повідомляти в страхову компанію коли укладено договір ОСАЦВ. 

41. Об’єкт страхування у страхуванні відповідальності. 

42. Об’єкт страхування: у майновому страхуванні; в особистому страхуванні; в 

страхуванні цивільної відповідальності; в страхуванні фінансових ризиків 

43. Характеристика обов’язкового державного страхування життя, здоров’я, 

майна певних категорій громадян 

44. Обов’язкове і добровільне страхування. Обов’язкове і обов’язкове 

государственноестрахование 

45. Обов’язкове особисте страхування пасажирів 

46. Обов’язкове медичне страхування Програма обов’язкового медичного 

страхування. 

47. Обов’язкове страхування від нещасних випадків на виробництві. 

48. Обов’язкове страхування відповідальності. 

49. Визначення збитку і страхового відшкодування. 

50. Основні категорії особистого страхування. 

51. Основні поняття страхування. 

52. Основи та сутність перестрахування. Види договорів перестрахування 

53. Від чого залежить вартість автострахування в інших країнах. 

54. Відповідальність за які транспортні засоби потрібно страхувати за 

договором ОСАЦВ. 

55. Договір перестрахування. Співстрахування. 

56. Характеристика сторін договору перестрахування.  

57. Довічне страхування. 

58. Поняття страхового договору полісу. об’єкти страхування. 

59. Повноваження органу державного страхового нагляду. 

60. Чи отримають спадкоємці страхувальника страхове відшкодування, якщо 

договір страхування укладено на користь вигодонабувача, що не є 

спадкоємцем. 

61. Поняття цивільної відповідальності Договірна та позадоговірна 

громадянська відповідальність Види страхування цивільної відповідальності. 

62. Поняття та особливості особистого страхування. 

63. Поняття страхової відповідальності. 

64. Поняття, принципи здійснення обов’язкового соціального страхування. 

65. Поняття страхового фонду. 



66. Права та обов’язки страхувальника. 

67. Права і обов’язки страховика та страхувальника. 

68. Чи правда, що якщо я винен у скоєнні ДТП з незначним збитком мені 

вигідніше розплатиться самому на місці, не повідомляючи в страхову 

компанію. 

69. Роль страхування в умовах ринкової економіки. Проблеми розвитку 

страхового справи в Україні сучасному етапі. 

70. Резервні фонди страховика. 

71. З якою метою здійснюється держрегулювання і ліцензування страхової 

діяльності? Які організації задіяні. 

72. Ощадна страхування. 

73. Змішане страхування життя. 

74. Зміст договору перестрахування. 

75. Зміст і функції державного страхового нагляду. 

76. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних 

засобів. 

77. Страхування життя як галузь особистого страхування Класифікація 

страхування життя. 

78. Страхування від нещасних випадків. 

79. Страхування відповідальності. 

80. Страхове відшкодування. Страхове забезпечення. 

81. Страхове право: поняття, система Джерела правового регулювання 

страхової діяльності. 

82. Страховий внесок і страховий тариф. Структура страхового тарифу. 

83. Страховий ринок Великобританії, Німеччини, США. 

84. Страховики. Страхові компанії як частина економічної системи. 

85. Страхові посередники. 

86. Страхові ризики і страхова сума за договором майнового страхування. 

87. Суб’єкти медичного страхування, їх правовий статус. 

88. Суб’єкти обов’язкового соціального страхування: права та обов’язки. 

89. Сутність страхового внеску та види страхових премій. 

90. Що робити якщо страхової суми не вистачає для повного покриття 

заподіяних збитків. 

91. Документи які надаються страховиком для отримання ліцензії на здійснення 

страхової діяльності. 

92. Поняття страхового ризики та випадку. Співвідношення. 

93. Страховий випадок по договору ОСАЦВ 

94. Чия відповідальність страхується по ОСАЦВ: власника машини чи водія. 

95. Екологічне страхування. 
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лодноі ̈зброі,̈ пристроів̈ вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, спо-

ряджених гумовими чи аналогічними за своім̈и властивостями метальними сна-

рядами несмертельної діі,̈ та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї  
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зберігання та застосування вогнепальної зброі,̈ боєприпасів до них, спеціальних 

засобів індивідуального захисту працівниками судів і правоохоронних органів, 

а також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві : Наказ МВС 

Украін̈и від 24 липня 1996р. № 523.  [ Електронний ресурс]. – Режим досту-

пу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0556-96.  

36. Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового стра-
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