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ПЕРЕДМОВА 

Страхові послуги у ринковій економіці являються ефективним 

інструментом захисту від можливих ризиків, який забезпечує 

неперервність та безперебійність процесу відтворення, соціально-

економічну стабільність у суспільстві, слугує одним із головних 

джерел інвестиційного капіталу.  

Володіння знаннями основ страхових послуг у сучасних умовах 

має важливе значення, оскільки допомагає зробити правильний 

вибір ділового партнера, забезпечити підвищення фінансової 

стійкості власного бізнесу, самостійно розробити програми зни-

ження ризиків, що виникають у процесі здійснення підприємницької 

діяльності. 

Методичні рекомендації передбачають вирішення завдань 

здобувачами вищої освіти під час практичних занять, які дають 

можливість оволодіти майбутнім спеціалістам навиками розробки та 

здійснення страхових операцій, з'ясувати роль страхових послуг в 

економічній розбудові суспільства, визначити сукупність заходів по 

ефективному страховому захисту. 

У результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти 
повинні знати: 

 основні положення теорії і практики страхових послуг 
фізичних і юридичних осіб; 

 об'єктивнунеобхідність, сутність, роль страхування; 
 організацію, шляхи розвитку страхового ринку й державного 

регулюваннястраховоїдіяльності; 
 умовиособовогострахування, страхування майна, 

страхуваннявідповідальності, перестрахування з 
позиціївітчизняного та зарубіжногодосвіду; 

 особливості і шляхи 
поліпшенняфінансовоїдіяльностістраховиків. 
Здобувачі вищої освітиповинні вміти: 

 визначитипоказникизбитковостістраховоїсуми; 
 розроблятирозрахункитарифних нетто-ставок і брутто-ставок, 

показниківфінансовоїстійкостістраховихкомпаній; 
 визначити суму страховихплатежів; 
 розрахуватистраховевідшкодування; 
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 складатистраховийдоговір та проводитирозрахунки по ньому. 
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СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
«СТРАХОВІ ПОСЛУГИ» 

для здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» спеціальності  
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  

денної форми навчання 
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Страхова послуга та особливостіїїреалізації 
Порядок укладення і веденнястрахової угоди 
Страхуванняжиття та пенсій  
Страхуваннявіднещаснихвипадків 
Медичнестрахування  
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Сільськогосподарськестрахування 
Страхуваннятехнічнихризиків  
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Автотранспортнестрахування  
Морськестрахування  
Авіаційнестрахування  
Страхування майна і 
відповідальностігромадян 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1 
ТЕМА:СТРАХОВАПОСЛУГАЙОСОБЛИВОСТІЇЇРЕАЛІЗ

АЦІЇ 
Мета:засвоєння здобувачами вищої освіти сутності 

страхової послуги як специфічного товару; визначити ознаки, які 
характеризують страхову послугу; вивчити економічну 
необхідність страхових послуг, що надаються фізичним і 
юридичним особам. 

Ключові поняття: страхова послуга, фінансова послуга, 
страховий продукт, страхова компанія страховий маркетингу, 
страховий агент, страховий брокер, аквізиція. 

Питання для опитування: 
1. Поняття страхової послуги, її необхідність і сутність. 
2. Особливості маркетингу в страхуванні та його завдання. 
3. Характеристика систем продажу страхових полісів. 
4. Страхові агенти та їхні функції. Система генеральних  агентств. 
5. Страхові брокери та їхні функції. 
6. Роль реклами в реалізації страхових послуг. 
7. Необхідність і методи контролю з боку страхових компаній і 
держави за реалізацією страхових послуг. 

 
Тестові завдання: 

1.Страховапослуганалежитьдокатегорії: 
а) фінансових послуг; 
б)юридичних послуг; 
в) аудиторських послуг;  
г) соціальних послуг. 
2.Якізнаведенихдаліформпідприємствнеможутьзгіднозчиннимза
конодавствомпретендуватиназаняттястраховоюдіяльністю? 
а) акціонерне товариство закритоготипу;  
б)командитне товариство; 
в) товариство з обмеженоювідповідальністю; 
г) підприємство з 100%-виміноземнимкапіталом. 
3.Якізпереліченихвидівстрахуванняєобов'язковими? 
а) страхуваннямайна (крім 
врожаю)удержавнихсільськогосподарських підприємствах; 
б) страхування майна громадян; 
в) страхуванняпасажирів на міських маршрутах; 
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г) страхування пасажирів залізничноготранспорту.  
4.Асортиментпослугстраховогоринку–це: 
а) кількість договорівстрахування; 
б)перелік видів страхування, якими може скористатися 
страхувальник;  
в) перелікобов’язкових видів страхування, якимиможе скористатися 
страхувальник; 
г) кількістьстрахових компаній наринку.  
5.Страховіагенти–це: 
а) юридичні особиабо громадяни, які зареєстровані в 
установленомупорядку як суб’єкти підприємницькоїдіяльностіта 
здійснюють за винагороду посередницькудіяльність устрахуванні 
відсвогоіменіна підставі брокерської угодизособою,яка 
маєпотребуустрахуванні як страхувальник;  
б)юридичніособи абогромадяни, які діють відімені та за 
дорученням страховикаі виконуютьчастинуйого 
страховоїдіяльності,діютьуйого інтересах за винагородуна 
підставідоговорудорученняіз страховиком; 
в) юридичні особи,створені згідно з 
ЗакономУкраїни"Прогосподарські товариства" зурахуванням 
особливостей, передбачених цим Законом,а також ті, щоодержали 
увстановленомупорядку ліцензію наздійсненнястрахової діяльності; 
г) юридичні особита дієздатнігромадяни, якіуклали 
ізстраховикамидоговори страхуванняабоє такими відповідно до 
законодавстваУкраїни. 
6.Страховіброкери–це: 
а) юридичні особиабо громадяни, які зареєстровані в 
установленомупорядку як суб’єкти підприємницькоїдіяльностіта 
здійснюють за винагороду посередницькудіяльність устрахуванні 
відсвогоіменіна підставі брокерської угодизособою,яка 
маєпотребуустрахуванні як страхувальник;  
б)юридичніособи абогромадяни, які діють відімені та за 
дорученням страховикаі виконуютьчастинуйого 
страховоїдіяльності,діютьуйого інтересахза винагородуна 
підставідоговорудорученняіз страховиком; 
в) юридичні особи,створені згідно з 
ЗакономУкраїни"Прогосподарські товариства" зурахуванням 
особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, щоодержали 
увстановленомупорядку ліцензію наздійсненнястрахової діяльності; 
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г) юридичні особита дієздатнігромадяни, якіуклали 
ізстраховикамидоговори страхуванняабоє такими відповідно до 
законодавстваУкраїни. 
7.Страховийброкерможенадаватитаківидипослуг: 
а) залучення клієнтуридострахування; 
б)підготовкадокументівдля врегулюванняпитань про збитки уразі 
настання страховоговипадку; 
в) надання експертнихпослуг,послуг з оцінкистрахових ризиків;  
г) вірніусі відповіді. 
8.Страховийагентнеможенадаватитаківидипослуг: 
а) наданняінших посередницьких послуг крім страхових; 
б)підготовкадокументівдля врегулюванняпитаньпро збитки уразі 
настання страхового випадку; 
в) надання експертнихпослуг,послуг з оцінкистрахових ризиків;  
г) отримання та перерахування страховихплатежів. 
9.Щонеєетапомреалізаціїстраховоїпослуги: 
а) аквізіція; 
б)укладання договорустрахування;  
в) контроль за об’єктом страхування; 
г) урегулювання питань щодо завданихзбитків. 
10.Допрофесійнихоцінювачівризикувідносятьнаступнихсуб’єкти
страховогоринку: 
а) страховик; 
б) аварійнийкомісар; 
в) диспашер; 
г) андерайтер. 
 

Практичні завдання:  
1.1 Визначте класифікацію страхових продуктів за вказаними 
класифікаційними ознаками 

Класифікація страхових продуктів 
За способом споживання  
За тривалістю споживання  
За рівнем 
інноваційноїспрямованості 

 

Залежно від попиту  
1.2 Охарактеризувати канали продажу страхових продуктів 

Класифікація страхових продуктів 
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Офісний канал продажу  
Через страхових 
посередників 

 

За допомогою Інтернету  
За допомогою Пулу, 
Бюро, Консорціуму 

 

  
  
  

 

 
Контрольні питання 

1.Дайтехарактеристикусучасномустанустрахового ринкуУкраїни. 
2.Перелічить основніпроблеми, що існують на сьогоднішнійдень 

усфері страхових відносин. 
3.Дайте визначення страховоїпослуги. 
4.Якіособливості маєстраховапослуга? 
5.Розкрийте сутністьмаркетингуу страхуванні. 
6.ЯкііснуютьвУкраїні види добровільного страхування? 
7.ЯкііснуютьвУкраїні види обов’язковогострахування? 
8.Якіканали реалізації страхових послуг використовуються 

страховими компаніями? 
9.Дайте визначення аварійномукомісару. 
10.Перелічить основніетапи процесуреалізації страховоїпослуги та 

їх особливості. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2 
ТЕМА: ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТА ВЕДЕННЯ СТРАХОВОЇ 

УГОДИ 
Мета: засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичних 

засад порядку укладання та ведення страхової угоди, поглибити 
знання щодо страхових угод, особливостей договору страхування 
та поняття андеррайтинг. 

Ключові поняття: страхова угода, страхування, договір 
страхування, заява, аварійні комісари, андеррайтинг. 

План: 
1. Страхова угода та її основні етапи. 
2. Заява про страхування, її значення і зміст. 
3. Андеррайтинг та його завдання. 
4. Договір страхування і його зміст. 
5. Припинення дії договору страхування. Права і обов’язки сторін. 
6. Порядок врегулювання претензій страхувальника щодо виплати 

відшкодування. 

Тестові завдання: 
1.Страховийдоговір–це: 
а)документ,щосвідчитьпронастаннястраховоговипадкуірозміру 
збитків страхувальника. 
б)документ,вякомумістятьсяправиластрахуваннярізнихвидів 
страхових послуг. 
в)письмоваугодаміжстрахувальникомістраховикомпровартість 
майна, щопідлягаєстрахуванню. 
г) письмова угода між страхувальникомі страховиком згідно з якою 
страховикбере на себе зобов’язання відшкодувати збитки,а 
страхувальник–сплачувати страхові платежі. 

2.Якапослідовністьзоглядунасубординаціюнижченаведенихправо
вихактів? 
а)міжнародніугоди,щомістятьположеннязістрахування,Конституція 
України,постановиУряду,рішенняміністрівівідомствУкраїни, 
цивільний Кодекс України,закон України "Прострахування"; 
б)КонституціяУкраїни,міжнародніугоди,щомістятьположеннязі 
страхування, цивільний Кодекс України, закон України "Про 
страхування",постанови Уряду,рішення міністрів і 
відомствУкраїни. 
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3.Зякогомоментудоговірстрахуваннянабуваєчинності? 
а)знулягодинтієїдоби,вякусплаченостраховийплатіж(абойого 
частина) або страховий платіжнадійшовна рахуноккомпанії; 
б)знулягодиндоби,наступноїзатією,вякусплаченостраховий 
платіж(абойогочастина)абостраховийплатіжнадійшовнарахунок 
компанії; 
в) змоментускладаннядоговорустрахування. 

4.Якщозавимогоюстраховикавідбуваєтьсядостроковеприпиненн
ядоговорустрахуваннямайна,то: 
а)страхувальниковіповертаютьсяповністюсплаченінимстрахові 
платежі; 
б)страхувальниковіне повертаються сплачені ним страхові платежі; 
в)страхувальникові частковоповертаютьсясплаченінимстрахові 
платежі; 
г)страхувальниковіповертаютьсясплаченінимстраховіплатежіза 
період,щозалишивсядозакінченнядіїдоговорузвирахуванням 
нормативнихвитратнаведеннясправи,фактичнихвиплатстрахових 
сумтастраховихвідшкодувань,щобулиздійсненізацимдоговором 
страхування. 

5.Якщозавимогоюстраховикавідбуваєтьсядостроковеприпиненн
ядоговорустрахуваннямайнаіцявимогазумовленаневиконаннямст
рахувальникомумовдоговорустрахування,то: 
а)страхувальниковіповертаютьсяповністюсплаченінимстрахові 
платежі; 
б)страхувальниковіне повертаються сплачені ним страхові платежі; 
в)страхувальникові частковоповертаютьсясплаченінимстрахові 
платежі; 
г)страхувальниковіповертаютьсясплаченінимстраховіплатежіза 
період,щозалишивсядозакінченнядіїдоговорузвирахуванням 
нормативнихвитратнаведеннясправи,фактичнихвиплатстрахових 
сумтастраховихвідшкодувань,щобулиздійсненізацимдоговором 
страхування. 

6.Якщозавимогоюстрахувальникавідбуваєтьсядостроковеприпин
еннядоговорустрахуваннямайна,то: 
а)страхувальниковіповертаютьсяповністюсплаченінимстрахові 
платежі; 
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б)страхувальниковіне повертаються сплачені ним страхові платежі; 
в)страхувальникові частковоповертаютьсясплаченінимстрахові 
платежі; 
г)страхувальниковіповертаютьсясплаченінимстраховіплатежіза 
період,щозалишивсядозакінченнядіїдоговорузвирахуванням 
нормативнихвитратнаведеннясправи,фактичнихвиплатстрахових 
сумтастраховихвідшкодувань,щобулиздійсненізацимдоговором 
страхування. 

7.Якщозавимогоюстрахувальникавідбуваєтьсядостроковеприпин
еннядоговорустрахуваннямайнаіцявимогазумовленаневиконання
мстраховикомумовдоговорустрахування,то: 
а)страхувальниковіповертаютьсяповністюсплаченінимстрахові 
платежі; 
б)страхувальниковіне повертаються сплачені ним страхові платежі; 
в)страхувальникові
 частковоповертаютьсясплаченінимстрахов
і платежі; 
г)страхувальниковіповертаютьсясплаченінимстраховіплатежіза 
період,щозалишивсядозакінченнядіїдоговорузвирахуванням 
нормативнихвитратнаведеннясправи,фактичнихвиплатстрахових 
сумтастраховихвідшкодувань,щобулиздійсненізацимдоговором 
страхування. 

8.Хторозробляєправиластрахуваннядлякожноговидудобровільног
острахування? 
а) Ліга страхових організаційУкраїни;  
б) страховик; 
в) моторне (транспортне) страхове бюроУкраїни; 
г) Національнаякомісія, що здійснює державнерегулюванняусфері 
ринківфінансових послуг 

9.Заякихобставинстраховикможевідмовитиуздійсненністрахов
оївиплатиабостраховоговідшкодування: 
а) навмисні дії страхувальника; 
б)поданнястрахувальникомсвідомонеправдивихвідомостейпрооб’єк
т страхування; 
в)отриманнястрахувальникомповноговідшкодуваннязбитківза 
майновим страхуванням від особи, винної уїхзаподіянні; 
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г) вірніусі відповіді. 

10.Основнимправомстрахувальникає– 
а)вжитизаходівщодозапобіганнятазменшеннязбитків,завданих 
унаслідок настаннястрахового випадку; 
б)своєчасновносити страховіплатежі; 
в) одержатиобумовленідоговором страхування грошові суми;  
г) повідомити страховика проіншідіючі договори страхування. 

 
Контрольні питання 

1.Дайте визначеннядоговорустрахування. 
2.У чомуполягає змістправил страхування. 
3.Коли та ким затверджуються правила страхування?  
4.Перелічить права таобв’язки страховика. 
5.Перелічить права таобов’язки страхувальника. 
6.Якіособливості маєукладеннядоговорустрахуванняжиття?  
7.Яка валюта використовуєтьсяустрахуванні? 
8.Якіумовидостроковогоприпиненнядіїдоговорустрахуванняза 
бажанням страхувальника? 
9.Заякихумовстраховикможевідмовитистрахувальниковіуздійсненні 
страхової виплати абострахового відшкодування? 
10.Якустрахуваннівирішуютьсяспірніпитаннятаколидоговір 
страхуванняприпиняє свою дію?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3 
ТЕМА:СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЙ 

Мета:засвоєння здобувачами вищої освіти необхідності і 
значення страхового захисту життя та пенсій громадян, 
опанувати порядок визначення і сплати страхових премій, 
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організацію роботи страхової компанії щодо визначення страхових і 
викупних сум, порядок їх виплати страхувальнику, спадкоємцям або 
визначеним для цього особам. 

Ключові поняття:види страхування життя, змішане 
страхування життя, суб’єкти страхування, обсяг страхової 
відповідальності, строк страхування, страхова сума. 

Питання для опитування: 
1. Економічні особливості страхування життя та пенсій. 
2. Таблиця смертності та її значення. 
3. Організація роботи страхової компанії, пов’язаної із здійсненням 

страхування життя та пенсій. Порядок укладення і обслуговування 
страхового договору. 

4. Визначення розміру і порядок здійснення страхових  виплат. 
 

Практичні завдання: 
1. Вказати правильні чи неправильні є твердження. Відповідь 

обґрунтуйте. 
 

Твердження 
1.Суб’єкти страхування життя: 

 Страхова компанія; 
 Страхувальник. 

2. Страхування додаткової пенсії не відноситься до поширених 
видів страхування ренти. 
3. Страхування життя відноситься до накопичувального 

страхування, при цьому тимчасово вільні кошти акумулюються у 

страховому фонді та є важливим джерелом інвестицій в економіку 

держави. 

4. Законодавство України  дає  права компанії зі страхування 
життя здійснювати накопичення пенсійних внесків у межах 
механізму недержавного пенсійного забезпечення, страховик має 
право лише на здійснення виплати довічних пенсій. 
5. Основною особливістю весільного страхування є гарантована 
виплата страхового забезпечення застрахованій особі до весілля, в 
тому числі у випадку, коли в період дії договору страхування 
оплата страхових внесків буде припинена у зв’язку зі смертю 
страхувальника. 
6. Страхування життя в Україні на ринку страхових послуг має 



16 
 

значну частку, досягає 30%. 
7. При страхуванні життя для кожного об’єкта страхування 
вартість визначається окремо. 
8. Поліс довічного страхування на випадок смерті забезпечує 
додатковий дохід. 
9. Страхувальниками є дієздатні фізичні особи віком від 18 до 55 
років .Договір страхування може бути укладений на 5, 10, 15 
років. 
10. При страхуванні ренти та пенсій обов’язково обговорюється 
стан здоров’я фізичної особи. 
11. Найбільш популярні види страхування життя, які мають 
ощадну функцію:  

 змішане страхування життя; 
 страхування дітей; 
 страхування до одруження; 
 довічне страхування; 
 страхування добровільної пенсії. 

12. У межах викупних сум за діючими договорами страхування 
життя страхувальник має право взяти короткостроковий кредит на 
особисті потреби. 
13. Таблиця смертності – упорядкований ряд  взаємопов’язаних  
величин, які показують  зменшення з віком внаслідок  смертності 
деякої сукупності тих,  хто народився, система вікових 
показників, які вимірюють  частоту смертних випадків у різні 
періоди життя тощо. 
14. Договір страхування життя  укладається обов’язково та має 
достроковий характер. 
15. Негативно впливають на розвиток ринку страхування життя: 

 неповна законодавча база; 
 високий рівень інфляції, внаслідок чого неможливі 

довгострокові накопичувальні види страхування в 
національній валюті; 

 відсутність економічної стабільності. 
16. Компанія СК «PZU Україна Страхування життя» Одним з 
основних видів діяльності компанії є надання клієнтам програм 
по накопичувальному страхуванню життя фізичних осіб та 
працівників різних підприємств і організацій. 
17. Умовами виплати страхової суми при страхуванні ренти і 
пенсії є сплата всієї суми обумовлених внесків. 
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18. До ризиків змішаного страхування життя  відноситься – 
смерть, хвороба, ДТП. 
19. Загальна кількість страхових компаній, які займаються 
страхуванням життя станом на 31.12.2015 становила 75. 
20. Договір страхування життя вважається вигідним вкладенням 
грошей, тому що накопичення страхової суми здійснюється з 
урахуванням норми доходності . 
21. Викупна сума - грошова сума, в межах 
якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний 
провести виплату з настанням страхового випадку 
22. При змішаному договорі страхування страхова сума є 
фіксованою і встановлюється за згодою між страховиком та 
страхувальником.  
23. При договорі страхування життя необов’язково  вказувати 
вигодонабувача. 
24. Норма дохідності – процент, що нараховується страховиком 
до резерву внесків на страхування життя. 
25. У разі дострокового припинення договору страхування життя 
страховик нічого не сплачує страхувальникові. 
 

 
Задача 3.1 

Провестирозрахунокбрутто-ставкина100грн.страховоїсумина 
дожиттяза договором страхування людиниувіці 50 років настрок 
10років зі страховоїсуми100грн.Частканавантаженнявбрутто-
ставціскладає10%, річнунормудохідності прийняти4%. 

 
Задача 3.2 

Розрахуватиодночаснунетто-ставкуна100грн.страховоїсумизі 
страхуваннянавипадоксмертілюдини,якщовікстрахувальника41рік. 
Термін страхування 5 років. Ставкаінвестиційного доходу4%. 

 
Задача 3.3 

Розрахуватиодночаснунетто-ставкуна100грн.страховоїсумизі 
страхуваннянавипадоксмертілюдини,якщовікстрахувальника40рік. 
Термін страхування 15років. Ставка інвестиційного доходу4%. 

 
Задача3.4 
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Розрахуватиодночаснунетто-ставкузадоговоромстрахуванняна 
дожиттяна100грн.страховоїсуми,якщолюдинаувіці40роківстрахуєть
ся на15років.Дисконтуючиймножниквизначаєтьсяза4%ставкою 
інвестиційного доходу. 

 
Контрольні питання 

1.Перелічить особливостісферістрахування життя. 
2.Розкрити сутність змішаного страхування життя. 
3.Якіперевагинадає страхувальникам страхуваннядодаткової пенсії? 
4.Якимчиномусферістрахуванняжиттявикористовуютьсятаблиці 
смертності? 
5.Учомуполягаєзмістреформисистемипенсійногозабезпеченняв 
Україні? 
6.Чимстрахуваннядітейтавесільнестрахуваннявідрізняютьсявід 
змішаного страхуванняжиття? 
7.На яких умовах реалізується послуга змішаного страхування 
життя?  
8.Якіособливості властиві весільномустрахуванню? 
9.Якіособливості властиві страхуванню дітей? 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4 
ТЕМА: СТРАХУВАННЯВІДНЕЩАСНИХВИПАДКІВ 

Мета:засвоєння здобувачами вищої освіти необхідності і 
значення страхового захисту громадян від нещасних випадків. 

Ключові поняття:форми і види страхування, державне 
особисте страхування військовослужбовців і 
військовозобов’язаних, призваних на збори, розмір страхових сум 
за наслідки нещасних випадків, одержувачі страхової суми у 
випадку смерті застрахованого, відмова у виплаті страхової суми. 

Питання для опитування: 
1. Економічна необхідність, сутність і значення страхового захисту 
громадян від нещасних випадків. 
2. Обов’язкові види страхування від нещасних випадків та їх 
характеристика. 
3. Добровільні види індивідуального страхування від не щасних 
випадків. 
4. Колективна форма добровільного страхування від нещасних 
випадків. Види страхування. 
5. Особливості роботи страхової компанії при проведенні 
страхування від нещасних випадків в обов’язковій і добровільній 
формах. 

Тестові завдання: 
1.Доякоїгалузістрахуваннявідносятьстрахуваннявіднещаснихвип
адків: 

а) майновестрахування;  
б) особисте страхування; 
в) страхування відповідальності;  
г) правильноївідповіді немає. 
2.Приукладаннідоговорівстрахуваннявіднещаснихвипадківврахову
ютьнаступніфактори: 

а) професія та умови роботи;  
б) сімейний стан; 
в) хобі; 
г)вірніусі відповіді. 
3.Пристрахуваннівіднещаснихвипадківобов’язковимвидомє: 
а) колективне страхуваннявіднещасних випадківна виробництві;  
б)особисте страхування від нещасних випадків на транспорті; 
в) страхуванняшколярів віднещаснихвипадків; 
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г)страхування віднещасних випадків громадян, що виїжджають за 
кордон. 

4.Заумовобов’язковогоособистогострахуваннявіднещасноговипадк
унатранспортістраховимивипадкамиє: 

а) загибельабо смертьзастрахованоговнаслідок нещасного випадкуна 
транспорті; 

б)втрата особистого майна внаслідок нещасного випадкуна 
транспорті;  

в) загибель абосмерть застрахованогозбудь якихпричинпід час 
проїздуна транспорті; 

г) усі відповідівірні. 
5.Чипотрібнаписьмовазгодазастрахованоїособиприукладаннідого
ворустрахуваннятретіхосібвіднещаснихвипадків: 

а) так, потрібна завжди; 
б)так, крім страхування дітей увіцідо 16 років;  
в) ні, непотрібна; 
г) вірної відповіді не має. 
6.Якийтерміндіїдоговорустрахуваннявіднещаснихвипадківвстано
влюєтьсязазгодоюсторін: 

а) терміннеобмежений; 
б)від одного до дванадцяти місяців;  
в) відодногодотрьохроків; 
г)вірної відповіді не має. 
7.Заумовобов’язковогоособистогострахуваннявіднещасноговипадк
унатранспортірозмірстраховоїсумидлякожногозастрахованогос
тановить: 

а) 1000 неоподатковуванихмінімумів доходів громадян;  
б)6000неоподатковуванихмінімумів доходів громадян;  
в) 5000неоподатковуванихмінімумів доходівгромадян;  
г) за домовленістюсторін. 
8.Заумовколективногострахуваннявіднещаснихвипадківстрахува
льникомможебути: 

а) дієздатний громадянин;  
б)юридична особа; 
в) вірні усі відповіді; 
г) вірної відповіді немає. 
9.Уразіодержаннязастрахованимтравмивнаслідокнещасноговипа
дкунатранспортіпривстановленнійомуінвалідностістраховикви
плачуєнаступністраховісуми: 
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а) І групи – 100% страховоїсуми, ІІ– 75%страховоїсуми, ІІІ– 50% 
страхової суми; 

б)І групи – 90% страхової суми, ІІ –75% страховоїсуми, ІІІ –50% 
страхової суми; 

в) І групи–90% страхової суми, ІІ –80%страховоїсуми, ІІІ – 50% 
страхової суми. 

10.Обов’язковестрахуваннявіднещаснихвипадківнатранспортінеп
оширюєтьсянапасажирів: 

а) залізничного транспорту; 
б)автомобільногоі електротранспортуміжміського сполучення;  
в) автомобільногоіелектротранспортуна міських маршрутах; 
г) внутрішньоговодного. 

 

Практичні завдання: 

1. Вказати правильні чи неправильні є твердження. Відповідь 
обґрунтуйте. 

Твердження 
1. Страхові компанії не схильні підписувати договори з особами, 
які вимагають укласти їх на дуже високі страхові суми, із такими, 
що мають скрутне матеріальне становище або з якими траплялися 
нещасні випадки кілька разів за невеликий період часу. 
2. Страхування від нещасних випадків як послуга комерційних 
страхових компаній за формою проведення  буває лише 
добровільною. 
3. Підставою для встановлення першої групи інвалідності є стійкі, 
значно вираженої важкості функціональні порушення в організмі, 
зумовлені захворюванням, травмою або вродженим дефектом, що 
призводять до значного обмеження життєдіяльності людини, при 
збереженій здатності до самообслуговування, та не викликають 
потреби в постійному сторонньому нагляді, догляді чи допомозі. 
4. Інвалідність може бути встановлена на строк від 3 до 5 років 
або безстроково. 
5. Наслідком раптової, короткочасної, непередбаченої та 
незалежної від волі застрахованої особи події (нещасного 
випадку) може бути: 

 тимчасова непрацездатність; 
 інвалідність; 
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 смерть. 
6. Види добровільного страхування громадян від нещасних 
випадків - страхування дітей та школярів, страхування від 
нещасних випадків, колективне страхування працівників. 
7. Страхування від нещасних випадків є видом довгострокового 
ризикового страхування. 
8. Під непрацездатністю слід розуміти неможливість 
продовжувати професійну діяльність або виконувати звичні 
обов’язки протягом певного проміжку часу. 
9. Найважливішим критерієм відбору ризику при страхуванні від 
нещасних випадків є стан здоров’я  
10. Вік не впливає на збільшення ризику від нещасного випадку. 
11. Підставою для встановлення третьої групи інвалідності є 
стійкі, помірної важкості функціональні порушення в організмі, 
зумовлені захворюванням, наслідками травм або вродженими 
дефектами, що призвели до помірно вираженого обмеження 
життєдіяльності, в тому числі працездатності, які потребують 
соціальної допомоги і соціального захисту. 
12. Підставою для встановлення другої групи інвалідності є 
стійкі, значно вираженої важкості функціональні порушення в 
організмі, зумовлені захворюванням, травмою або вродженим 
дефектом, що призводять до значного обмеження життєдіяльності 
людини, неспроможності до самообслуговування і викликають 
потребу в постійному, що не регулюються, сторонньому нагляді, 
догляді чи допомозі. 
13. Ступінь втрати здоров’я  не впливає на величину страхової 
суми, що виплачується застрахованій особі за наслідками 
нещасного випадку. 
14. Безстрокова інвалідність означає постійну інвалідність, під 
якою розуміють фізичні або функціональні втрати, які наносять 
застрахованому непоправної шкоди. 
15. Основною метою добровільного страхування від нещасних 
випадків є відшкодування застрахованому збитків, отриманих 
внаслідок нещасного випадку, що не може бути відшкодовано за 
обов’язковими видами страхування. 
16. Лише 50% страхової суми виплачується спадкоємцям у 
випадку смерті страхувальника. 
17. Страхові  компанії при укладанні договорів ураховують такі 
чинники:  
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 професію та умови роботи застрахованої особи;    
 вік та стан здоров’я; 
 час і місце дії договору  страхування, географічну територію 

дії договору страхування; 
 кількість  одночасно застрахованих при колективному 

страхування.  
18. Обов’язкову форму страхування від нещасних випадків 
встановлює кожний страховик окремо. 
19. При страхуванні нещасних випадків на транспорті , для 
пасажира страховий захист починає діяти - від моменту купівлі 
квитка на транспортний засіб. 
20. Види обов’язкового особистого страхування від нещасних 
випадків: 

 медичне страхування; 
 на транспорті; 
 працівники відомчої та сільської пожежної охорони і члени 

добровільних пожежних дружин;  
 життя і здоров’я спеціалістів ветеринарної медицини. 

21. При страхуванні нещасних випадків на транспорті , для 
пасажира страховий захист припиняється - після виходу з 
транспортного засобу. 
22. Страховий тариф при транспортному страхуванні становить 
0,18% від страхової суми, розмір якої від 2011 р. 6000 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
23. При страхуванні пасажирів усіх видів транспорту 
міжнародних сполучень страховий платіж включається у вартість 
квитка й утримується з пасажира транспортною організацією у 
розмірі 5 % вартості проїзду в іноземній валюті. 
24. Страхова сума виплачується не пізніше 10 діб від дня 
одержання необхідних документів через касу страховика або 
перераховується на розрахунковий рахунок, зазначений у заяві, 
відповідно до рівня неоподатковуваного мінімуму доходів 
громадян. 
25. Страховим випадком на транспорті є аварія, навіть, якщо вона 
без наслідків для здоров’я пасажира. 

Задача4.1 
Внаслідокнещасноговипадкупотерпіломувстановленостійкувт

рату 
працездатності60%таІІІгрупуінвалідності.Задоговоромстрахуванняв



24 
 

ід 
нещасноговипадкустраховасумастановить5000грн.Розрахуватирозм
ір страхових виплат затаких умов. 

Задача4.2 
Внаслідокнещасного випадкуна залізниці 

потерпілийзнаходивсяна лікарняному10днів. Проїзд коштував 
150грн. Розрахуватирозмір страхових платежів та страховихвиплат. 

Задача4.3 
ГромадянинТополяВ.В.придбавквітокнапотягвартістю386грн.

Під 
часпоїздкиставсянещаснийвипадок,внаслідокякогопасажирвтратив 
валізувартістю380грн.іотримавтравму.Внаслідоктравмийомумедико
-соціальної експертною комісією(МСЕК) встановлено ІІІ 
групуінвалідності. 

Розрахуватирозмірстраховогоплатежу,щоувійшовдовартостібі
лету та розмір страховихвиплат. 

Задача4.4 
БудівельникМуховП.П.отримавтравмувнаслідокнещасноговип

адку наробочому місці. Усіпрацівникикомпанії булизастрахованівід 
нещасного 
випадкууперіодперебуваннянароботі,на7000грн.кожний.МуховП.П. 
перебувавналікарняному4місяця,післячогопройшовмедико-
соціальну 
експертнукомісію,якавизначиластійкувтратунепрацездатностіі 
встановила ІІІ групуінвалідності. 

Розрахуватирозмірстраховихвнесківзацимвидомстрахування 
враховуючитарифизістрахуваннявіднещасноговипадкута 
розмірстрахових виплатМухову П.П. 

Контрольні питання 
1.Дайте визначеннянещасного випадку. 
2.На яких умовах страхуються пасажири віднещаснихвипадків на 
транспорті? 
3.Якікритеріївідборуризикувикористовуються 
страховимикомпаніями при укладаннідоговорустрахування 
віднещасноговипадку? 
4.Якіможливі наслідки нещасного випадкудля страхувальника? 
5.Перелічить обов’язкові види страхування віднещаснихвипадків. 
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6.Якідії повинен виконати страхувальникпри настанні 
події,визначеної договоромдобровільного страхування 
віднещаснихвипадків? 
7.Якіфактори впливаютьна розмір страхових платежів 
заумовстрахування віднещаснихвипадків?
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5 
ТЕМА: МЕДИЧНЕСТРАХУВАННЯ 

Мета: засвоєнняздобувачамивищоїосвітинеобхідності 
розвитку і сучасний стан медичного страхування. 

Ключові поняття: обов’язкове медичне страхування, 
добровільне медичне страхування,асистанс. 

Питання для опитування: 
1. Економічна необхідність і значення медичного страхування. 
2. Обов’язкова форма медичного страхування та її  сутність. 
3. Добровільна форма медичного страхування та її особливості. 
4. Медичне страхування громадян, які від’їжджають за кордон. 

 
Тестові завдання: 

1.Доякоїгалузістрахуваннявідносятьмедичнестрахування? 
а) майновестрахування; 
б)особисте страхування; 
в) страхуваннявідповідальності;  
г) страхуванняжиття. 
2.Залежновідспособуфінансуваннявиділяютьтакісистемимедич
ногострахування: 
а) бюджетне,соціальне, приватне;  
б)колективне, індивідуальне; 
в) приватне, акціонерне,приватне;  
г)добровільне, обов'язкове. 
3.Приякомувидімедичногострахуваннязастосовуєтьсяпринципсо
лідарності? 
а) обов’язкове медичне страхування;  
б)соціальне медичне страхування; 
в) добровільне медичне страхування;  
г) перелічені в п. п.а,б. 
4.Страхуваннянавипадоквтратиздоров’язбудьякоїпричиниузв’яз
кузхворобоютанещаснимвипадкомце: 
а) медичне страхування; 
б) страхування від нещасних випадків;  
в) страхування життя; 
г) вірної відповіді не має. 
5.Якийдокументвидаєстраховикстрахувальниковіприобов’язково
мумедичномустрахуванні? 
а) страховий поліс; 
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б)довідка простанздоров’я;  
в) страховий договір; 
г) направленняна лікування. 
6.Страховівнески,якісплачуютьсястрахувальникомзгідноздогово
ромдобровільногомедичногострахуваннязалежитьвід: 
а) фінансових можливостей страхувальника;  
б) програми медичногострахування; 
в) стануздоров'я застрахованоїособи;  
г) вірні усі відповіді. 
7.Хтовиступаєстрахувальникомприобов’язковомумедичномустр
ахуваннідлянепрацюючогонаселення? 
а) медичніорганізації;  
б)підприємства; 
в) спеціалізованібіржі;  
г) держава. 
8.Асистанськакомпанія–це 
а) програма медичногострахування; 
б)організація, яка на професійномурівніздійснюєцілодобову 
координаціюнадання допомоги застрахованим особам та контролює 
процес витратдля страховихкомпаній; 
в) сума накопичення страхових платежівзамінусом витратна 
ведення справи, що повертається страхувальникові 
увипадкудострокового припиненнядоговорустрахування; 
г) вірної відповіді не має. 
9.Страховимвипадкомзаумовамимедичногострахуванняє: 
а) нещаснийвипадок; 
б) будь-якезахворювання; 
в) зверненнязастрахованогодомедичноїустанови зі скаргами на 
здоров’я; 
г) вірні усі відповіді. 
10.Суб’єктамидобровільногомедичногострахуванняє: 
а) страхувальники; 
б)страхові компанії;  
в) медичні заклади; 
г) вірні усі відповіді. 

 
Практичні завдання: 

1. Вказати правильні чи неправильні є твердження. Відповідь 
обґрунтуйте. 
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Твердження 
1. В світі склалося два типи систем фінансового забезпечення 
охорони здоров’я: 

 Канадська, яка базується переважно на приватних джерелах; 
 Східноноєвропейська, яка базується на суспільних фондах 

охорони здоров’я. 
2. Основна особливість медичного страхування – це його 
адресність, тобто фінансування медичних заходів не загалом, а 
спрямованих на конкретного громадянина. 
3. За формою проведення медичне страхування має обов’язковий 
характер. 
4. До суб’єктів медичного страхування відносяться: 

 Страховики; 
 Страхувальники; 
 Застраховані.  

5. Для обов’язкового медичного страхування характерне те, що 
сплата страхувальником внесків здійснюється у встановлених 
розмірах і у встановлений час, а рівень страхового забезпечення 
однаковий для всіх застрахованих. 
6. Об’єкт медичного страхування  – страховий ризик пов'язаний з  
тимчасовою втратою працездатності. 
7. Для обов’язкового медичного страхування характерне те, що 
сплата страхувальником внесків здійснюється у встановлених 
розмірах і у встановлений час, а рівень страхового забезпечення 
різний для всіх застрахованих. 
8. Суть медичного страхування полягає в тому, що відносно за 
невелику плату страхувальник отримує право на обслуговування 
в медичних закладах за рахунок страхового фонду страхової 
компанії. 
9. Страховим випадком визнається звернення страхувальника 
(застрахованого) під час дії договору страхування до медичної 
установи зі скаргами на здоров’я, без винятку на всі симптоми 
захворювання  
10. Обов’язкова форма медичного страхування має риси 
соціального страхування, оскільки порядок його проведення 
визначається державним законодавством. 
11. Страхувальники, фізичні особи, мають право укладати договір 
лише на свою користь. 
12. Відносини між суб’єктами добровільного медичного 
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страхування будуються на основі  договору страхування, що 
укладається між страховиком та страхувальником. 
13.При медичному страхуванні громадян,  які виїздять за кордон 
обсяг страхового захисту  може бути обраний за полісом, який 
поділяється на дві категорії: А, В. 
14.При укладанні добровільного медичного страхування, 
страховик сам обирає програму для страхувальника. 
15. Аssistanceinsurame – страхування невідкладної допомоги. 
16. Страхова сума, у межах якої страховик несе відповідальність 
щодо виплат, визначається вартістю обраної страховиком для 
страхувальника програми добровільного медичного страхування. 
17. Страхова компанія здійснює страхову виплату шляхом 
перерахунку вартості лікування на рахунок застрахованої особи. 
18. До форм  виплат страхового відшкодування відносять сервісні 
та компенсаційні виплати. 
19. Страховик контролює  лише відповідність виставлених 
рахунків передбаченим договором переліку послуг, але якість 
наданих послуг медичною установою він не контролює. 
20. Асистанс – перелік послуг, які надаються в потрібний момент 
через медичне, соціальне і фінансове сприяння. 
21. Асистанс передбачає страховий захист не тільки 
застрахованих осіб, а й забезпечення ефективної діяльності 
страхової компанії, сприяючи якісному та швидкому наданню 
послуг щодо медичної допомоги застрахованим особам, які 
перебувають за межами країни. 
22. Обсяг страхової відповідальності за договором добровільного 
медичного страхування визначається переліком страхових 
випадків, при настанні яких у страховика виникає обов’язок 
зробити страхову виплату. 
23. Добровільне медичне страхування за строками укладення 
договору поділяється на: 
- короткострокове; 
- середньострокове; 
- довгострокове. 
24. Медичне страхування осіб, які подорожують у різних справах 
за кордон, реалізується як з використанням послуг асистанських 
компаній,так і без них. 
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Контрольні питання: 
1.Перелічить основнісистеми організаціїохорониздоров’я тадайтеїм 
характеристику. 
2.Проаналізуйте зарубіжнийдосвід існуючихсистем фінансування 
охорони здоров’я тапорівняйте з системою 
фінансуванняохорониздоров’я в Україні. 
3.ЯкіВи знаєтекатегоріїстрахового захистуосіб, що від’їжджають за 
кордон? 
4.Щотаке асистування та якізавдання виконують асистанські 
компанії?  
5.Дайтехарактеристикуосновним умовам 
добровільногомедичногострахування. 
6.Дайтехарактеристикупрограм добровільного 
медичногострахування деяких українськихстрахових компаній. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6 
ТЕМА: СТРАХУВАННЯПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ 

Мета:засвоєння здобувачами вищої освіти необхідності і 
сучасного стану страхування майна та відповідальності 
підприємств. 

Ключові поняття: страхування майна, страхова сума, 
підприємницькі ризики. 

Питання для опитування: 
1. Роль страхування в забезпеченні потреб підприємств  у 
страховому захисті. 
2. Страхування майна підприємстввідвогню та іншихнебезпек. 
3. Страхування підприємств від перерв у виробництві  внаслідок 
знищення або пошкодження застрахованого майна. 
4. Страхування відповідальності товаровиробника за якість 
продукції. 
5. Страхування інших видів відповідальності підприємства 
(відповідальності роботодавця; відповідальності за забруднення 
довкілля). 

 
Тестові завдання: 

1.Наякійтериторіїрухомемайнознаходитьсяпідстраховимзахис
том: 
а) на усій території України; 
б)на території, вказаній удоговорістрахування;  
в)вірні усі відповіді. 
г) вірної відповіді не має. 
2.Заумовамимайновогострахуванняневідшкодовуютьсязбитки: 
а) груба недбалістьчи намір страхувальника; 
б)знищенняабо пошкодження майнавнаслідок пожежі, удару 
блискавки; 
в) знищення або пошкодження майна внаслідок землетрусу, 
виверження вулкану,гірського обвалу, цунамі, бурі, урагану; 
г) вірної відповіді не має. 
3.Вибірковестрахуваннямайнасуб’єктівпідприємницькоїдіяльнос
тіозначає,що: 
а) страхувальник може застрахувати визначені одиницімайнових 
об’єктів; 
б)страховик можеобиратиодиниці майнових об’єктів, щоприймаєна 
страхування; 
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в) страховик можеобирати за якими застрахованимиоб'єктами 
виплачувати страховевідшкодування; 
г) страхувальникможе обирати за якими застрахованимиоб'єктами 
виплачувати страховевідшкодування. 
4.Неприймаютьсянастрахуваннянаступніоб’єкти: 
а) майно,отриманезадоговором лізингу,оренди; 
б)грошові знаки; 
в) майно, придбанеукредит; 
г) об'єкти устадії незавершеноговиробництва 
5.Заумовамимайновогострахуваннянастрахуванняприймаються
наступніоб’єкти: 
а) бухгалтерська документація;  
б)грошові знаки; 
в) комп'ютерніносіїінформації; 
 г) майно,придбанеукредит. 
6.Сутністьсистемистрахуваннязапропорційноювідповідальніст
юполягаєутому,що: 
а) страхове відшкодування виплачується як частка від збитків, яка 
дорівнює відношенню страхової суми до страховоїоцінки; 
б)страхове відшкодування виплачується урозмірі реальних збитків;  
в) страхове відшкодування пропорційнесумі страхових платежів,що 
були внесені на момент страховоговипадку; 
г) вірної відповіді не має. 
7.Суброгація–це: 
а) діяльністьстраховика чи страховогопосередника щодо залучення 
клієнтіві укладенняновихдоговорів страхування; 
б)передання страхувальником страховиковіправа настягнення 
заподіяної шкоди з третіх (винних)осіб умежах виплаченої суми; 
в) документ, що потверджуєправо страховикана проведення 
конкретних видів страхування; 
г) сума,на якуукладаєтьсядоговірособистого страхування. 
8.Чизберігаєчинністьдоговірстрахуваннямайна,заякимвиплачено
страховевідшкодування? 
а) так,в розмірірізниціміж страховою сумою,обумовленою 
договором, і сумоювиплаченого страховоговідшкодування;  
б)ні, договір втрачаєчинність; 
в) ні, чинністьдоговорузупиняється,якщо страхове відшкодування 
виплачено в розміріповної страховоїсуми; 
г) перелічені в п. п.а,в.  
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9.Франшизаможебути: 
а)умовна табезумовна;  
б)перша тадруга; 
в)інтегральна та ексцедентна; 
г)правильнівідповіді а, в. 
10.Частинатарифу,якапризначенадляпокриттявитратнапрове
деннястрахування,називається: 
а) брутто-тариф;  
б)нетто-тариф; 
в) навантаження; 
г) тарифна ставка. 
 

Практичні завдання: 
 

Задача6.1 
Розрахуватиприбутокпідприємцяприствореннівласногорезерву 

коштівтапризверненнідопослугстраховоїкомпаніївразінаміруфірми 
зайнятисьвиїзною торгівлею. 

Вихідні дані: 
-капітал фірми 60 тис. грн.; 
-придбання автомобіля вартістю20 тис.грн.; 
-40тис. грн.спрямовуються на закупівлю товарута власного ре-

зерву; 
-середньоденний прибуток 500 грн.протягом250днів; 
-вартістьстраховогозахистуавтомобілястановить 8% страхової 

суми. 
 

Задача6.2 
Розрахувативиплатитрьохстраховихкомпанійпоконтрибуціїза 

викраденийавтомобільвартістю82000гри.,якийвонизастрахуваливсві
й часнасумивідповідно:65000грн,;80000грн.;82000грн.;франшиза 
стосовновикраденняудвохстраховиківбулабезумовноюврозмірі5%,у 
третього– умовною,врозмірі 8%. 

Задача6.3 
Майнопідприємства загальною вартістю200 млн. грн. 

застраховане на 100 млн. грн. Черезпожежузнищеномайнана 80 
млн. грн.Розрахувати:яку сумустраховоговідшкодування 
отримаєстрахувальник. Назвати документи, якіпотрібнідля 
проведеннявиплатпоційподії. 
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Задача6.4 

Підприємецьзастрахувавсвоємайнострокомна1ріквідкрадіжкиз
і зломомнасуму200000грн.зіставкоютарифу0,3%страховоїсуми.За 
договоромстрахуванняпередбаченафраншиза«вільновід1%».Фактич
но шкода склала3000 грн. 

Розрахувати розмір страхового платежу та розмір страхового 
відшкодування. 

 
Задача6.5 

Пожежеюзнищеносклад, а також транспортні засоби 
таобладнання,щознаходилися в нього. Об’єктбувзастрахований за 
системою пропорційної відповідальностіна70%.Балансова вартість 
об’єкта складає650000 грн. Вартість залишків складає40000грн., 
витрати наремонт і відновлення–2000 грн. 

Визначити шкодувідстрахового випадку та розмірстрахового 
відшкодування. 
 

Контрольні питання: 
1.Дайте визначенняпідприємницькомуризику. 
2.Перелічить види страхування майна юридичнихосіб. 
3.Яке майно підприємствне приймаєтьсянастрахування і чому? 
4.Дайте визначення страховоїоцінкиі поясніть як вона визначається 
для різних видів майна. 
5.У чомуполягає сутність системи пропорційноївідповідальності і з 
якою метою її використовуютьстрахові компанії? 
6.Якіподії є страховими випадками за умов страхування майна 
підприємства? 
7.Відчого залежить розмір страхового тарифузаумов страхування 
майна юридичноїособи? 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7 
ТЕМА:СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕСТРАХУВАННЯ 
Мета:засвоїти економічні завдання страхового захисту в 

сільському господарстві, дослідити розвиток і сучасний стан 
страхування майна виробників сільськогосподарської продукції. 

Ключові поняття: Страхове забезпечення, страхувальники, 
страховики, сільськогосподарськестрахування 

Питання для опитування: 
1. Економічна необхідність і сучасний стан сільськогосподарського 
страхування. 
2. Страхування урожаю сільськогосподарських культур і 
багаторічних насаджень. 
3. Страхування тварин сільськогосподарських підприємств. 
4. Страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських 
підприємств. 
 

Тестові завдання: 
1.Якийврожайнепідлягаєобов’язковомусільськогосподарськомуст
рахуванню? 
а) природні сінокоси; 
б)багаторічнінасадження плодоносного віку,поза зоною офіційного 
землевпорядкування; 
в) сільськогосподарські культури, що посіяні на зеленедобриво;  
г) вірні усі відповіді. 
2.Об’єктомобов’язковогострахуванняє: 
а)врожайсільськогосподарських культур і багаторічних насаджень 
державних сільськогосподарськихпідприємств, зернових культур і 
цукрових буряків сільськогосподарськихпідприємств усіхформ 
власності; 
б)врожай сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, 
зернових культур і цукрових буряків державних 
сільськогосподарських підприємств; 
в) врожай сільськогосподарських культур ібагаторічних насаджень, 
зернових культур і цукрових буряків 
сільськогосподарськихпідприємствусіх форм власності; 
г) вірної відповіді не має. 
3.Заумовамиобов’язковогострахуванняврожаюсільськогосподарс
ькихкультурстраховаоцінкаврожаювизначається: 
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а) шляхом множення середньої врожайності з1га за останні 
п’ятьроків на ціну1 ц продукції; 
б)шляхом множення середньої врожайностіз1 газа 
останніп’ятьроків на ціну1 ц продукції, та на 
фактичнуплощу,зякоїзбиратиметься врожай; 
в) шляхом множення середньої врожайностіз1 га за останнідесять 
роківна ціну1 ц продукції,та нафактичнуплощу,зякоїзбиратиметься 
врожай; 
г) вірної відповіді не має. 
4.Заумовамиобов’язковогострахуванняврожаюсільськогосподарс
ькихкультурстраховасумаповиннавстановлюватисязтакимиоб
меженнями: 
а) не можеперевищувати 50% розрахунковоїоцінкиврожаю;  
б)повинна бути неменш90%розрахунковоїоцінкиврожаю;  
в) повинна бути неменш50%розрахунковоїоцінки врожаю;  
г) не можеперевищувати 70% розрахунковоїоцінкиврожаю. 
5.Обов’язковомустрахуваннюнепідлягаютьнаступнівидитварин: 
а) зоопаркові тваринивіком від 1року; 
б)велика рогатахудоба; 
в) племінні тварини,що маютьгенетичнуцінністьі можуть 
використовуватися в селекційномупроцесі; 
г) вірні усі відповіді. 
6.Заумовамидобровільногострахуваннятвариннастрахуваннянеп
риймаються: 
а) бджолосім’ї; 
б)декоративні та екзотичні птахита тварини; 
в) птиця яйценосних порідвікомдо5 місяців;  
г) великарогата худоба. 
7.Страховасумаобов’язковогострахуваннятваринвизначається: 
а) за балансовою вартістю; 
б)за ринковою вартістю; 
в) забалансовою вартістю,алене повиннаперевищувати ринкової 
вартості; 
г) за вартістю,що страхувальник вказаву заяві. 
8.Договоромобов’язковогострахуваннятваринпередбачаєтьсяфр
аншизаврозмірі: 
а) 30%;  
б)5%;  
в) 10%  
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г) 15%. 
9.Страховепокриттязаобов’язковимстрахуваннямврожаюсільсь
когосподарськихкультурстановить: 
а) 50% збитку;  
б)70% збитку;  
в) 80 % збитку  
г) 100% збитку; 
10.Чивраховуєтьсяфраншизаприрозрахункустраховоїпреміїздобр
овільногострахуваннятварин? 
а) так, завжди;  
б)ні, ніколи; 
в) забажанням страхувальника;  
г) вірної відповіді не має. 

Практичні завдання: 

1. Вказати правильні чи неправильні є твердження. Відповідь 
обґрунтуйте. 

Твердження 
 

1. Страхування  технічних ризиків - забезпечує страхувальникові 
необхідне страхове покриття всіх ризиків, які виникають при 
монтажі машин та механізмів, а також при зведенні сталевих 
конструкцій.   
2. Види страхування технічних ризиків: 

 страхування будівельного підприємця від усіх ризиків 
(CAR); 

 страхування всіх монтажних ризиків;   
 (EAR) ; 
 страхування машин (МІ) ; 
 страхування електронних пристроїв.  

3. Усі послуги зі страхування технічних ризиків подаються 
страхувальником,  як у добровільній так і обов’язковій формі.  
4. При страхуванні технічних ризиків передбачається захист 
лише від прямих збитків застрахованих осіб. 
5. При страхуванні будівельного підприємства від усіх ризиків, 
до страхувальників відносяться: 

 забудовники; 
 будівельні підприємці, що здійснюють проект, включаючи 

всіх підрядників. 



38 
 

6. Особливості страхування технічних ризиків: 
 допомагає важливою підтримкою науково – технічного 

процесу;   
 проводиться з необов’язковим використанням франшизи;   
 проводиться за системою граничного страхового 

забезпечення;    
 має велику вартість об’єктів страхування.  

7. Страхування всіх монтажних ризиків (EAR – erectionallrisks) -  
страхування всіх видів будівельних об’єктів, у рамках якого 
надається страховий захист як від збитків, завданих 
будівельному об’єкту, спорудам на будівельному майданчику 
і/або будівельним машинам, так і від претензій третіх осіб 
унаслідок матеріального збитку або тілесного ушкодження, 
пов’язаного з будівництвом.    
8. Оцінка ризику залежить від:  

 характеру будівельного майданчика;  
 конструктивних особливостей об’єкта та властивостей 

будівельних  матеріалів;  
 методів будівництва та заходів, що забезпечують виконання 

робіт;  
 ризиків, які впливають на виконання графіку робіт. 

9. Договір  страхування  будівельно–монтажних ризиків 
обов’язково укладається на весь  період проведення робіт. 
10. Страхова сума при страхуванні будівельного підприємства 
від усіх ризиків – це вартість установок згідно з договором 
постачання, включаючи витрати на перевезення, митний збір, 
інші збори та витрати з монтажу.  
11. Договір страхування будівельно–монтажних ризиків діє в 
межах будівельно-монтажного майданчику. 
12. Страховий захист при страхуванні всіх монтажних ризиків 
починається після придбання матеріалів, устаткування чи 
обладнання, але не раніше дати, обумовленої в  договорі (за 
умовами своєчасної сплати премій) та закінчується у разі 
виконання всього обсягу будівельних і монтажних робіт, але не 
пізніше дати, вказаної в договорі страхування. 
13. Страхове відшкодування при страхуванні електронних 
пристроїв –  це вартість відновлення пристроїв  у межах 
страхової суми чи ліміту відповідальності за кожним об’єктом.  
14. Страховий тариф при страхуванні машин від поломок 
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визначається однаково для всіх типів машин. 
15. При страхуванні електронної техніки страховий тариф 
розраховуються на основі нормативів звичайних ризиків з 
урахуванням специфічних особливостей ризику. 
16. Орієнтовні межі тарифів: 2,1%-3,6% ПЗУ. 
17. Страхова сума при страхуванні всіх монтажних ризиків – це 
договірна вартість будівництва, включаючи вартість наданих 
забудовниками будівельних матеріалів і/або виконаних ним 
робіт.  

 
Задача 7.1 

Розрахувати страхові платежі та виплати 
страховоговідшкодуванняпри 
страхуванніврожаюозимоїпшеницінаплощі 300 га.Оскільки 
відповіднеполе практично неможебути затоплене,господарство 
просить виключитизі страхових ризиків повінь,вимокання,сельі 
відповідно скоригувати страхові платежі. 

-середньорічнаврожайністьозимоїпшениці за останні5 років -
становить 32 ц/га; 

-закупівельнацінацентнераосновної продукції– 40 грн.; 
-страховий тарифзавсімаризиками дорівнює10% від страхової 

суми;  
-знижувальнийкоефіцієнт до базовоїставки дорівнює 25 %; 
-на день загибелі врожаючасткафактично сплачених страхових 

платежів дорівнює 70,0 %; 
-франшизабезумовна–5%. 
 
 

Задача 7.2 
Розрахувати страхове відшкодування: 
а)дійснавартістьготовогобудинку32000грн,страховасума20000

грн., вартість відновлювальних робіт зурахуванням зносу14000грн.; 
б)вартістьчотирьохнутрійістраховасумастановлять80грн.Після 

укладеннядоговорустрахувальниккупуєщеоднунутрію.Черезхвороб
у одна нутрія загинула; 

в)урезультатіпожежізнищенотелевізор.Вартістьнового–
1500грн.Знос на день лиха становить18%; 

г)пошкодженокилимовепокриття,вартістьнового–
550грн.,зноснадень страхування–
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5%.Знищеннякилимовогопокриттявнаслідокстрахового 
випадку10%; 

д)пошкодженохолодильник.Вартістьнового1700грн.Зноснаден
ь страхування15 %.Вартістьремонтухолодильника150 грн. 

 
Задача 7.3 

Корову,щозастрахованана2200грн.,змушеноприрізатиза 
вказівкоюветфельдшеравзв’язку 
іззахворюванням.М’ясовкількості160кг 
визначенопридатнимдовживаннятаповністюпроданострахувальнико
м 
підприємствугромадськогохарчуванняпо15грн.за1кг.Визначитироз
мір страхового відшкодування. 

 
Задача 7.4 

Визначитизбитоктавідшкодування.Відпожежізагинулитабули 
пошкодженізапасипшениці.Заданимиоблікувгосподарствіпідчаспож
ежі 
було1800цпшениці.Післяпожежінепошкодженогозерназалишилось1
100 ц,апошкодженого–
240ц,якеоцінилина30%.Оптоваціна1цпшениці-30 грн. 

 
Контрольні питання 

1.Чимобумовлена потреба в обов’язковомустрахуваннідеякихвидів 
майна сільськогосподарських підприємств?Які це види майна? 
2.Чимспричиненанеобхідністьвстраховомузахистімайна 
сільськогосподарських підприємств? 
3.Яким чиномрозраховуються збиткизаобов’язковим страхуванням 
врожаю? 
4.Заякихумов страховевідшкодуванняможебути не виплачено 
страхувальникові? 
5.Проаналізуйте умови добровільного таобов’язкового страхування 
врожаю,вкажіть загальнірисита відмінності. 
6.Якісистеми страховоговідшкодуваннявикористовуютьсяу 
добровільномустрахуваннімайна сільськогосподарських 
підприємств? 
7.Перелічить основніумови обов’язкового страхування 
сільськогосподарських тварин. 
8.Якітварини єоб’єктомобов’язкового страхування?Чим спричинена 
необхідність впровадження такого видустрахування? 
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9.На випадок якихнебезпек укладаєтьсядоговірдобровільного 
страхування майна сільськогосподарських підприємств? 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8 
ТЕМА: СТРАХУВАННЯТЕХНІЧНИХРИЗИКІВ 

Мета:засвоєння здобувачами вищої освіти сучасного стану 
та необхідності страхування технічних ризиків. 

Ключові терміни:страхування технічних ризиків, страховик, 
страхувальник, об’єкт страхування, страхування будівельно-
монтажних ризиків. 

Питання для опитування: 
1. Економічнанеобхідність, сутність та 

розвитокстрахуваннятехнічнихризиків. 
2. Страхуваннябудівельно-монтажнихризиків. 
3. Страхування машин від поломок. 
4. Страхуванняелектронноїтехніки. 
 

Тестові завдання: 
1.
 Пристрахуваннітехнічнихризиківрозрізняютьтакивидистра
хування: 
а) страхуваннябудівельного підприємствавідусіхризиків;  
б)страхування майна підприємця; 
в) страхуваннявсіхмонтажнихризиків;  
г) страхуванняелектронних пристроїв. 
2.Страхувальникамимонтажнихризиківможутьбути: 
а) виробник чи постачальник монтажного об’єкта; 
б)власник монтажного об’єкта;  
в) кредитор; 
г) всі сторони, дляяких монтажоб’єктапов’язаний зризиком.  
3.Страховасумазаумовстрахуваннямонтажногообладнаннявизн
ачається: 
а) на рівні вартості,визначеноїпроектно-
кошторисноюдокументацією;  
б)нарівні відновної вартості; 
в) на рівні дійсноївартості;  
г) вірної відповіді не має. 
4.Страховасумазаумовстрахуваннямонтажувизначається: 
а) на рівні вартості,визначеноїпроектно-
кошторисноюдокументацією;  
б)нарівні відновної вартості; 
в) на рівні дійсноївартості; 
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г) вірної відповіді не має. 
5.Страховимиризикамипристрахуваннімашинє: 
а) коротке замикання, перенапруження; 
б)буря, мороз; 
в) затоплення, повінь;  
г) вірніусі відповіді. 
6.Страховасумапристрахуванніелектронногообладнаннявизнача
єтьсянапідставі: 
а) балансової вартості;  
б)дійсної вартості; 
в) на рівні вартості,визначеноїпроектно-
кошторисноюдокументацією;  
г) вірної відповіді не має. 
7.Страховасумапристрахуваннімашинвизначаєтьсянапідставі: 
а) балансової вартості; 
б) дійсноївартості; 
в) на рівні вартості,визначеноїпроектно-
кошторисноюдокументацією;  
г) вірної відповіді не має. 
8.Страховимиризикамипристрахуванніелектронногообладнання
є: 
а) помилки в конструкціяхтарозрахунках; 
б)спрацювання в процесі експлуатації, атакожчерез корозію;  
в) витрати на виконання робіт зтехнічного обслуговування; 
г) вірні усі відповіді. 
9.Пристрахуванніелектронногообладнаннязбитокневідшкодовує
тьсязатакихпричин: 
а) град, мороз, буря; 
б) витрати на виконання робіт зтехнічного обслуговування; 
в) спрацювання впроцесі експлуатації, атакожчерезкорозію;  
г) вірніусі відповіді. 
10.Страховоюсумоюустрахуванніелектроннихпристроївє: 
а) договірна вартістьоб'єкту; 
б) вартість відновлення об'єкту,що включає відновлювальну 
вартість, митний збір, а також витратина монтаж 
татранспортування; 
в) вартість установок згідно з договором про постачання, 
включаючи витрати з перевезення, митний збір, інші збори та 
витрати з монтажу;  
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г) вірної відповіді не має. 
Контрольніпитання 

1.Заякихпричин набуває розвиткустрахування 
технічнихризиків?  

2.Якіоб’єктиохоплюєстраховийзахист при укладаннідоговору 
страхуваннятехнічнихризиків? 
3.Яким чиномрозраховується страхова сума та 

страховийтариф заумов страхуванняризиківбудівництва? 
4.Розкрийте сутністьстрахуваннямонтажних ризиків. 
5.У чомуполягає змістстрахування машин від поломки? 
6.Дайтехарактеристикустрахування електронного обладнання.  
7.Дайтехарактеристикуумов страхування будівельнихризиків
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9 
ТЕМА: 

СТРАХУВАННЯКРЕДИТНИХІФІНАНСОВИХРИЗИКІВ 
Мета: засвоєння здобувачами вищої освіти необхідності та 

сучасного стану страхування кредитних і фінансових ризиків. 
Ключові поняття:кредит,страхування кредитів, делькредере, 

фінансовий ризик, страхування фінансових гарантій. 
 

Питання для опитування: 
1.Страхування товарнихкредитів. 
2.Страхування інвестиційних кредитів.  
3.Страхуванняспоживчихкредитів. 
4.Страхування засобів застави. 
5.Страхування експортних кредитів.  
6.Страхування кредитів довіри. 
7.Розрахунок тарифів страхування кредитів. 

 
Тестові завдання: 

1.Хтовумовахделькредерноїформистрахуваннякредитіввідіграєр
ольстрахувальника? 
а) позичальник;  
б)банк; 
в) гарант позичальника;  
г) вірні усі відповіді. 
2.Яківтративраховуютьсяпристрахуванніприбутку? 
а) прибуток,не отриманийстрахувальником; 
б) прибуток, неотриманий контрагентами страхувальника; 
в) витрати, які маютьпостійний характер; 
г) витрати,які мають змінний характер. 
3.Найбільшподібніміжсобою: 
а) продаж за ― факторингом – продаж -  навиплату; 
б) продаж за― факторингом –лізинг; 
в) продаж – на  виплату–лізинг;  
г) вірної відповіді не має. 
4.Заумовфінансовогокредитуадекватнообслужитипотребисторі
нкредитноїугодиможутьтаківидистрахування: 
а) страхуваннявідповідальності позичальника 
занепогашеннякредиту;  
б)страхування комерційних кредитів; 
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в) страхування навипадок невиконання зобов’язань контрагентом;  
г)страхування заставного майна. 
5.Заумовавансовогокредитуадекватнообслужитипотребисторін
кредитноїугодиможутьтаківидистрахування: 
а)страхуваннявідповідальностіпозичальниказанепогашеннякредитуі 
страхуваннякредитів (страхувальникомвиступає кредитор); 
б)страхуваннякомерційнихкредитівістрахуваннянавипадок 
невиконання зобов’язань контрагентом; 
в)страхуваннявиданихтаприйнятихгарантійтастрахування 
заставленогомайна; 
г) вірної відповіді не має. 
6.Заумовтоварногокредитуадекватнообслужитипотребисторін
кредитноїугодиможутьтаківидистрахування: 
а) страхуваннявідповідальності позичальника 
занепогашеннякредиту;  
б)страхування кредитів (страхувальником виступає кредитор); 
в) страхування навипадок невиконаннязобов’язань контрагентом;  
г) страхування виданих та прийнятих гарантій. 
7.Заумовгарантованогокредитуадекватнообслужитипотребист
орінкредитноїугодиможутьтаківидистрахування: 
а) страхуваннявідповідальності позичальника 
занепогашеннякредиту;  
б) страхування кредитів (страхувальником виступає кредитор); 
в) страхування виданих та прийнятих гарантій; 
г) страхуванняна випадокневиконання зобов’язань контрагентом. 
8.Фондгарантуваннявкладівфізичнихосібгарантуєкожномувклад
никукомерційногобанку-
учасника(тимчасовогоучасника)відшкодуваннякоштівзавкладом,
включаючивідсотки,врозмірівкладу,аленебільшеніж: 
а) 50000 грн;  
б)100000 грн;  
в) 200000 грн; 
г) правильної відповіді немає. 
9.Дострахуванняфінансовихризиківненалежать: 
а) страхуваннявід утрат прибутку; 
б) страхування на випадок вимушеногопростою обладнання;  
в) страхування біржових ризиків; 
г) страхуванняінноваційних ризиків. 
10.Кредитнестрахування–це: 
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а)комплексстраховихпослуг,якізабезпечуютьстраховийзахист 
майнових інтересів кредиторів, пов'язаних з існуванням ризику 
неповернення кредитувнаслідокнеплатоспроможності 
позичальника; 
б)сукупністьвидівстраховихпослуг,щопередбачаютьзобов'язання 
страховиказдійснитистраховувиплатуврозміріповноїабочасткової 
компенсації втраченихдоходів (додаткових 
витрат)страхувальникові. 
в)комплексзаходів,якізабезпечуютьзахиствкладіввідїхвтрати 
власником унаслідок банкрутства комерційного банку; 
г)договір,заякимпоручительзобов'язуєтьсяпередкредитороміншої 
особивідповідатизавиконаннянеюсвогозобов'язаннявповномуобсязі
або в частинійого. 
 

Практичні завдання: 
 

Задача9.1 
Обчислитисумустраховихплатежівзадобровільнимстрахування

м 
ризикунепогашеннякредитів,якщопершийпозичальникотримавкред
итна суму150млнгрн.відсотокзакредит–
22%річних,термінкористування кредитомпідчасдіїдоговору–
8місяців.Межавідповідальностістраховика 
85%,тарифнарічнаставка2,1%.Другийузявкредитнасуму250млнгрн.
на півторароки.Відсотокзакредит–
28%річних.Межавідповідальності страховика95%. 

 
Задача9.2 

Кредитвзятонасуму60000грн.Термінкористуваннякредитом–2 
роки.Межавідповідальностістраховика–70%.Тарифнарічнаставка– 
3,5%.Розрахуватисумустраховихплатежівзістрахуваннявідповідальн
ості позичальників занепогашений кредит. 

 
Задача9.3 

Позичальникпозакінченнітермінукредитуваннянеповернувбан
ку 
сумуосновногоборгутасумувідсотківзакористуваннякредитом.Сума 
кредиту–10000грн.Терміннадання–3місяці.Відсотковаставка–33% 
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річних.Відповідальністьстраховика-85%.Визначитирозміршкодита 
розмір страхового відшкодування. 

 
Контрольні питання 

1.Розкрийте економічний зміст страхування кредитних 
ризиків. 

2.Проведіть класифікацію страхування кредитів. 
3.Проведітьпорівняльнийаналіз різнихкомпонентів 

системидепозитного страхування(СДС). 
4.Яка різниця між делькредерним та 

гарантійнимстрахуванням? 
5.Перелічить особливостістрахуваннякредитів довіри та дайте 

їмхарактеристику. 
6.Якіумови страхуванняфінансових кредитів? 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10 
ТЕМА: АВТОТРАНСПОРТНЕСТРАХУВАННЯ 

Мета: дослідитинеобхідність і значення страхування 
автотранспортних ризиків та сучасний стан автотранспортного 
страхування. 

Ключові поняття:страховий тариф, оцінка збитків, 
транспортне страхування, страхування КАСКО, страхування 
КАРГО. 

 
Питання для опитування: 

1. Необхідність, сутність і розвиток системи авто транспортного 
страхування. 
2. Страхування автотранспортних засобів. 
3. Страхування цивільної відповідальності власників 
автотранспортних засобів. 
4. Страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом 
 

Тестові завдання: 
1.Об’єктамизадоговоромстрахуванняавтомобілівможутьбути: 
а) престижні моделііноземних автомобілів; 
б) причепи; 
в) тільки лобове скло автомобіля; 
г) недоодержанідоходи внаслідок втрати автомобіля. 
2.Вантаж,щоперевозитьсяавтомобілем,приймаєтьсянастрахув
анняврозмірі: 
а) заявленомустрахувальником;  
б) ринковоївартості; 
в) прибуток, щоочікує йоговласник;  
г) митної вартості. 
3.Навірогідністьнастанняякихстраховихвипадківвпливаютьтак
іфактори,якстажводія,порарокутадоби,коліртранспортногозас
обу? 
а) протиправнідії третіхосіб; 
б) крадіжкутранспортного засобу;  
в) настання ДТП; 
г) стихійнелихо. 
4.Страхуваннякаско–це: 
а) страхування вантажів, багажу,що перевозяться транспортним 
засобом; 



50 
 

б)страхування вартостізасобів транспорту(суден, літаків, 
залізничних вагонів, автомобілів) без урахування вантажів; 
в) страхуваннячастинтранспортного засобу відкрадіжки;  
г) вірної відповіді не має. 
5.Страхуваннякарго–це: 
а) страхування вантажів, багажу,що перевозяться транспортним 
засобом; 
б)страхування вартостізасобів транспорту(суден, літаків, 
залізничних вагонів, автомобілів) без урахування вантажів; 
в) страхуваннячастинтранспортного засобу відкрадіжки;  
г) вірної відповіді не має. 
6.Пристрахуванніавтотранспортнихзасобівневключаютьсядосу
мизбитку: 
а) витратина оплатуремонтних робіт за тарифами надатунастання 
страхового випадку; 
б)вартістьробіт, що пов’язанізпереобладнанням автотранспортного 
засобу,ремонтом або заміною окремихйого частин, деталей і 
приладдя внаслідок їхнього зносу,технічногобраку; 
в) витрати наремонт згідно з кошторисом-розрахунком, який 
складено експертом страховика; 
г) перелічені в п. п.а,в. 
7.Принастанністраховоговипадкуустрахуванніавтокасковідшко
дуваннюнепідлягають: 
а) прямі збитки; 
б)втрачена вигода; 
в) витрати наорендучи наймання транспортного засобу;  
г) вірної вартостінемає. 
8.Зумовстрахуваннявантажівстраховіполісизастрокомдіїподіля
ютьна: 
а) рейсові та на визначенийперіоді;  
б) годинніі річні; 
в) рейсові та наневизначенийперіод;  
г) поодинокі тапостійні. 
9.Обов'язковийлімітвідповідальностістраховиказашкоду,заподія
нужиттютаздоров'юпотерпілих,заумовобов'язковогострахуван
няцивільно-
правовоївідповідальностівласниківназемнихтранспортнихзасобі
в,становить: 
а) 50000 гривеньнаодногопотерпілого;  
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б) 100000 гривеньна одногопотерпілого;  
в) 200000 гривень на одногопотерпілого;  
г) правильноївідповіді немає. 
10.Якийіззазначенихкоефіцієнтівневикористовуєтьсядлярозраху
нкустраховихплатежівзобов'язковогострахуванняцивільно-
правовоївідповідальностівласниківназемнихтранспортнихзасобі
в: 
а) коефіцієнт, що враховуєтип транспортного засобу; 
б) коефіцієнт, що враховуєвартість транспортного засобу; 
в) коефіцієнт, що враховує місце реєстрації транспортногозасобу; 
г) коефіцієнт, що враховуєсферувикористання 
транспортногозасобу. 

 
Практичні завдання: 

Задача10.1 
08.01.2017р.підприємствоуклалозістраховоюкомпанієюдоговір 

страхуванняавтокасконасуму100000грн.Підприємство перерахувало 
страховийплатіжнарозрахунковийрахунокстраховоїкомпанії09.01.2
017р. Коштинадійшлинарахунокстраховика10.01.2017р.Уцейжедень 
автомобільбуввикрадений.Розрахуйтерозмірстраховоговідшкодуван
няза умов безумовноїфраншизи 10% від страхової суми. 

 
Задача10.2 

Підприємствоуклало01.06.2017р.зістраховоюкомпанієюдогові
р страхуванняавтокасконасуму125000грн.Підприємство 
перерахувало 
страховийплатіжнарозрахунковийрахунокстраховоїкомпанії02.06.2
017р. 
Коштинадійшлинарахунокстраховика03.06.2017р.Наступногодняав
томобільбуввикрадений.Розрахуйтерозмірстраховоговідшкодуванн
яза умов безумовноїфраншизи 10% від страхової суми. 

 
Задача10.3 

Підприємствоуклалозістраховоюкомпанієюдоговірстрахуванн
яавто касконавипадокдорожньо-
транспортноїпригодитаіншихпошкоджень,що 
сталисявпроцесіруху.Страховасумастановить150000грн.Страховий 
тарифзацимвидомризикустановить3%. Урезультатідорожньо-
транспортноїпригодиавтомобільбулопошкоджено,вартістьвідновле
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ння машинисклала56000грн.Розрахуйтерозмірстраховихплатежівта 
страховоговідшкодуваннязаумовбезумовноїфраншизи1%відстрахов
ої суми. 

 
Контрольні питання 

1.Дайте визначення страхуванню каско. 
2.Щоє об’єктами таризиками страхування авто каско? 
3.Перелічить дії страхувальникапри настанністраховоговипадку. 
4.Яким чиномрозраховується збитокувипадкузнищеннячи 

пошкодження автотранспортногозасобу? 
5.Яківитрати за умов страхування авто каско страховик 

маєправоне відшкодовувати? 
6.Яка система страховогозабезпечення використовується за 

договором страхуванняавтотранспортного засобу? 
7.Чимобумовленанеобхідність впровадження в Україні 

обов’язкового страхуванняцивільної відповідальності власників 
транспортних засобів? 
8.Перелічить основнізавдання Моторного (транспортного) 

страхового бюро України. 
9.З якою метою функціонуєміжнароднасистема авто страхування 

«Зелена картка»?
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 11 
ТЕМА: МОРСЬКЕСТРАХУВАННЯ 

Мета: засвоїти необхідність і особливості страхування 
морських ризиків, а також класифікацію суден за категоріями 
ризику. 

Ключові поняття: страховий тариф. страхова премія, 
страхування морських суден, фрахт. 

 
Питання для опитування: 
1. Необхідність, сутність і значення морського страхування. 
2. Особливості організації морського страхування. 
3. Страхування суден. 
4. Страхування вантажів. 
5. Страхування відповідальності судновласників. 

 
Тестові завдання: 

1.СтрахуванняморськихсуденвУкраїніпроводиться: 
а) вдобровільній формі; 
б) обов’язковій формі. 
в) тільки в добровільнійформі; 
г) в добровільній таобовʼязковійформах. 
2.ПозовнадавністьзадоговорамиморськогострахуваннявУкраїніс
тановить: 
а)три роки;  
б)необмежений термін;  
в)два роки; 
г)п’ятьроків. 
3.Середумовторговельнихугоднайширшогозастосуваннянабулина
ступнібазисипоставкипродукції: 
а) CIF;  
б) DAF;  
в) FOB;  
г) FAS. 
4.Дотрадиційнихвинятків,щовключаютьсяпрактичноувсідоговор
истрахуваннявантажівневідносять: 
а) загибельабо пошкодження вантажуунаслідок стихійного лиха;  
б)дефектисамоговантажу; 
в)впливатмосфернихтемпературнихявищнавантаж;  
г)військовіризики. 
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5.Об’єктамиморськогострахуванняє: 
а) судно; 
б)пасажири; 
в) оренднаплата; 
г) усі відповідівірні. 

 
Контрольні питання 

1.Дайте визначенняморського страхування та перелічить джерела 
морського страховогоправа. 
2.Якіосновні завдання Морського страховогобюро? 
3.Перелічить основнівиди морського страхування тадайте їм 
коротку характеристику. 
4.Щотаке страхування каско суден? 
5.Дайтехарактеристикустрахуванню вантажоперевезень. 
6.Що являютьсобою правила ІНКОТЕРМСта які групи угодвони 
містять?  
7.Перелічить чотиринайпоширеніші основні базиси поставки 
продукціїзгідноІНКОТЕРМСта дайтеїм короткухарактеристику. 
8.Якіосновні умови включаються до правил страхування вантажів? 
9.Розкрийте зміст Генерального полісу. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 12 
ТЕМА: АВІАЦІЙНЕСТРАХУВАННЯ 

Мета: засвоїти необхідність, становлення та особливості 
авіаційного страхування. 

Ключові поняття: авіаційне страхування, космічне 
страхування, КАСКО повітряних суден, об’єкт страхування договір 
в авіаційному страхуванні. 

 
Питання для опитування: 

1.Види обов’язкового авіаційногострахування цивільноїавіації.  
2.Обов’язкове страхування каскоповітряних суден. 
3.Страхуваннячленівекіпажуповітряногосудната іншого авіаційного 
персоналу. 
4.Страхування відповідальності експлуатанта повітряногосудна за 
шкоду,заподіянутретім особам. 
5.Страхування відповідальності повітряногоперевізника зашкоду, 
заподіянупасажирам, багажу,пошті тавантажу 
6.Добровільні види авіаційного страхування.  
7.Космічне страхування. 

 
Тестові завдання: 

1.Страхуванняавіасуден-це: 
а)страхуваннякаско;  
б)страхування карго. 
2.Договірвавіаційномустрахуванніможебутиукладений: 
а) на періододногопольоту; 
б)надекількароківзперерахуваннямстраховоїсуми,тарифнихставок 
кожного року; 
в)наперіодрегулярнихпольотівзметоюперевезенняпасажирів, 
багажу,вантажів. 
3.Ставкипремійпострахуваннюавіасудензалежатьвідтакихфак
торів: 
а) кліматичних умов; 
б) частоти зльотів іпосадок; 
в) кваліфікації ідосвідупілотів; 
г) регулярності виконанняповітряним судном рейсів. 
4.Страхуваннявантажів,щоперевозятьсянаавіасудні-це: 
а) страхування каско; 
б) страхуваннякарго. 
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5.Страхуванняавіасудна-це: 
а) страхування каско; 
б) страхуваннякарго. 
6.Довидівобов’язковогоавіаційногострахуванняцивільноїавіаціїне
належать: 
а) обов’язкове страхуваннякаско повітряних суден;  
б)обов’язкове страхування карго повітряних суден; 
в) страхуваннячленів екіпажуповітряногосудна та 
іншогоавіаційного персоналу; 
г) страхування відповідальності повітряногоперевізника за шкоду, 
заподіянупасажирам,багажу,пошті тавантажу. 
 

Контрольні питання 
1.Розкрити сутність та особливості авіаційного страхування. 
2.На яких засадах здійснюється страхуваннякаско повітрянихсуден? 
3.Розкрийте порядок страхування життяі здоров’я членів екіпажута 
авіа персоналу. 
4.Залежновідчого визначаються тарифні ставки пристрахуванні авіа 
суден? 
5.Зазначте особливості страхуваннявантажів при страхуванні 
вантажівпри внутрішніхі міжнародних перевезеннях. 
6.Відякихризиків здійснюється авіаційнестрахування? 
7.Розкрийте зміст страхового захистувідповідальностіповітряного 
перевізника за шкоду,заподіянупасажирам, багажута вантажу. 
8.Відякихризиків здійснюєтьсякосмічнестрахування?
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 13 
ТЕМА13.СТРАХУВАННЯМАЙНАЙВІДПОВІДАЛЬНОСТІГР

ОМАДЯН 
Мета:засвоєння здобувачами вищої освіти становлення та 

необхідності страхуваннямайнайвідповідальностігромадян. 
Ключові поняття: страхування майна, страхова сума 

страхування відповідальності, матеріальна, адміністративна, 
цивільна відповідальність. 

  
Питання для опитування: 
1. Необхідність і розвиток страхування майна громадян. Види 

страхування. 
2. Страхування будівель і домашнього майна громадян. 
3. Страхування тварин, що належать громадянам. 
4. Страхування відповідальності громадян. Форми та  види 

страхування. 
 

Тестові завдання: 
1.Якізпереліченихстраховихризиківкористуютьсянайбільшимпо
питомпристрахуваннімайна? 
а) пожежа; 
б)крадіжка;  
в) землетрус;  
г) повінь. 
2.Занаявностікількохстраховихполісівзістрахуванняодногойтог
осамогооб'єктавиплатвідшкодуваннявповномуобсязі: 
а) не відбувається; 
б)відбувається тільки з особистого страхування; 
в) відбувається тільки зістрахування відповідальності;  
г) вірної відповіді не має. 
3.Яказвидіввідповідальностінестрахується? 
а) відповідальність товаровиробника заякістьпродукції;  
б)відповідальністьза договором; 
в) моральна відповідальність; 
г) професійна відповідальність. 
4.Страхуваннябудівельздійснюєтьсязасистемоювідшкодування: 
а) першогоризику; 
б)пропорційної відповідальності;  
в) граничної відповідальності; 
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г) дійсної вартості. 
5.Зтерміномбільшеніжна1рікможебутиукладеностраховийдогов
ір? 
а) зі страхування життя; 
б)зі страхування майна громадян; 
в) зобов'язкового страхування цивільноївідповідальностівласників 
транспортнихзасобів; 
г) з особистого страхуваннявід нещасноговипадкуна транспорті. 
6.Хтомаєправозвертатисядостраховиказвимогоюпровиплатуст
раховоговідшкодуванняпридоговорістрахуваннявідповідальностів
ласника? 
а) як страхувальник(водій) транспортногозасобу,так і потерпілий;  
б) тільки водій транспортного засобу; 
в) тільки судовий виконавець;  
г) тількипотерпілий. 
7.Якийіззазначенихвидівстрахуванняєобов′язковим: 
а) змішане страхуванняжиття; 
б)страхування цивільноївідповідальності власниківтранспортних 
засобів; 
в) страхуваннябудівель,що належать громадянам;  
г) страхування майна підприємств. 
8.Сума,якуповиненвиплатитистраховикзамайновимстрахуванн
ямтастрахуваннямвідповідальностізнастаннямстраховихвипад
ківдляпокриттязбитківмаєназву: 
а)страхова відповідальність;  
б)страхова сума; 
в)страхове відшкодування; 
г)страховапремія. 
9.Якийіззазначенихвидівстрахуванняєдобровільним: 
а) страхуванняврожаюсільськогосподарськихкультур і багаторічних 
насаджень удержавних сільськогосподарськихпідприємствах; 
б)страхування будівель,що належать громадянам; 
в) страхуванняцивільноївідповідальності власників транспортних 
засобів; 
г) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. 
10.Заумовамикомбінованогострахуваннярухомоготанерухомогом
айнафізичнихосібнастрахуванняприймаютьсянаступніоб’єкти: 
а) предметиінтер’єру та меблі;  
б)цінніпапери; 
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в) приміщення (будинок, квартира); 
г) об’єктинезавершеногобудівництва. 
 

Практичні завдання 
 

Задача13.1 
Громадянинмавдоговірпроохоронуквартиризадопомогоюсигна

лізації 
насуму15000грн.,тадругийзагальнийдоговірстрахуваннямайнанасум
у 
20000грн.Підчасдіїобохдоговорівбулоздійсненокрадіжкуівикрадено 
майнанасуму11000грн.,ут.ч.ювелірнихвиробівнасуму3000грн.Відді
л внутрішніхсправ сплатив громадянинузгідно здоговором5000 грн. 

Страховакомпаніязгіднозперелікомвикраденогомайна,щобув 
складенийгромадяниномтапідтвердженийміліцією,обчислилашкоду
в 
8000грн.,оскількиювелірнівиробинебулизастрахованізаспеціальним 
договором. 

Розрахувати розмірстрахового відшкодування. 
 

Задача13.2 
Підчаспожежіуквартирібулознищено:грошейготівкою5000грн.

, акціїзагальноювартістю3000грн.,меблівартістю10000грн.Вартість 
ремонтутавідновленняквартирискладає20000грн.Майнобуло 
застраховано на50000грн.засистемоюпропорційноївідповідальності. 
Межа відповідальності страховика становить 85%. 

Розрахувати збитки страхувальника та розмір страхового 
відшкодування. 

 
Задача13.3 

Громадянинзастрахувавсвоємайнона100000грн.засистемою 
пропорційноївідповідальностізмежеювідповідальностістраховика70
%. 
Підчаспожежіубудинкубулознищено:акціїзагальноювартістю5000гр
н., 
меблівартістю10000грн.,комп’ютер,залишковавартістьякогостанови
ть 
2000грн.,предметирелігійногокультувартістю1500грн.Громадянинм
ав 
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загальнийдоговірмайновогострахуваннятаспеціальнийдоговір,заяки
м 
булозастрахованокомп’ютертапобутоватехніка.Вартістьремонтута 
відновлення будинку складає25000 грн. 

Розрахувати збитки страхувальника та  розмір страхового 
відшкодування. 

 
 

Контрольні питання 
1.Якісистеми страховогозабезпеченнявикористаються 

приукладанні договорустрахування майнагромадян? 
2.Яківиди майна, що належить фізичнимособам,не 

приймаютьна страхуваннястраховики? 
3.Якііснують удоговорі страхування майна громадян 

обмеження щодо виплати страховоговідшкодування? 
4.Чимобумовленанеобхідність запровадженняобов’язкового 

страхування відповідальності власників собак? 
5.Хто є страхувальником за умов обов’язковогострахування 

відповідальностівласників зброї передтретімиособами? 
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