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Корисні Web – сторінки

 http://www.forinsurer.com.

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

 Моторне (транспортне) страхове бюро України 
http://www.mtsbu.org.ua.

 Сайти страхових компаній: НАСК „Оранта”, ЗАТ „СК „Еталон”, АСК 
„АСКА”, АСК „ІНГО Україна”, СК „PZU України”, СК „Кредо-Класик, 
СК „ТАС” та ін.

 http://www.fse.gov.ua – фонд соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності.

 http://www.social.org.ua - Фонд соціального страхування  від 
нещасних випадків на виробництві  та професійних захворювань 
України.

 http://www.dcz.gov.ua Фонду загальнообов'язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття.





Тема 1
Основні поняття та терміни, які 

використовуються у 
страхуванні

1. Економічна необхідність страхування 
та його призначення

2. Класифікація страхування
3. Принципи страхування 
4. Функції страхування
5. Система взаємозв'язків між 

страховиками та страхувальниками
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1. Економічна необхідність 
страхування та його призначення

 Надає впевненості в розвитку бізнесу

 Дає змогу оптимізувати ресурси, що спрямовані на 
організацію економічної безпеки

 Забезпечує раціональне формування й використання 
коштів, призначених для здійснення соціальних 
програм

 Створює значні резерви грошових ресурсів, які стають 
джерелом інвестицій в економіку країни

 Виконання для клієнта послуг безкоштовного 
страхового адвоката по захисту його інтересів 

 Позбавлення страху та прибдання соціальної 
впевненості в майбутньому
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1. Економічна необхідність 
страхування та його призначення

Страхувальник 1

Cтраховий 
(резервний ) фонд

Інвестиції, 

розміщення 

тимчасово 

вільних коштів

Страхові 
відшкодування/ 

виплати

Дивіденди

Страхувальник 2

Страхувальник ...

Страхувальник n

Формування ринку вільного капіталу з вільних коштів клієнтів або 
інвестування
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2.Класифікація страхування

За предметами

За видами страхування

За формами

Світова класифікація
(Директива ЄС79/267 від 
05.03.1979 р.)
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Майнове страхування Страхування 
відповідальності

Особисте страхування

Страхування майна 
юридичних осіб

Страхування 
майна громадян

Страхування 
від нещасних 

випадків

Медичне 
страхування

Страхуванн
я життя

Страхування
залізничного транспорту;

Страхування фінансових
ризиків;

Страхування судових
витрат;

Страхування водного
транспорту (морського,
внутрішнього транспорту
та інших видів водного
транспорту);

Страхування виданих
гарантій та прийнятих
гарантій;

Інші.

•Страхування 
автомобілів;

•Страхування 
будівель;

•Страхування 
домашнього 
майна;

•Страхування 
майна на 
подвір'ї;

•Страхування 
домашніх 
тварин;

•Інші види.

Страхування цивільної
відповідальності власників
наземного транспорту
(включаючи відповідальність
перевізника);

Страхування
відповідальності власників
повітряного транспорту
(включаючи
відповідальність
перевізника);

Страхування
відповідальності власників
водного транспорту
(включаючи
відповідальність
перевізника);

Інші види.

Індивідуаль
не 
страхування;

Колективне 
страхування;

Страхуванн
я пасажирів;

Страхуванн
я дітей;

Страхуванн
я туристів;

Інші види.

Страхування 
здоров'я на 
випадок 
хвороби;

Безперерв
не 
страхування 
здоров'я

Інні види.

Змішане 
страхування 
життя;

Страхуван
ня дітей;

Страхуван
ня пенсій;

Весільне 
страхування

Довірче 
страхування
;

Інші види.

Класифікація страхування за предметами
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Класифікація страхування за формами

Обов'язкове страхування Добровільне страхування

1) медичне страхування;

2) особисте страхування медичних і
фармацевтичних працівників (крім
тих, які працюють в установах і
організаціях, що фінансуються з
Державного бюджету України) на
випадок інфікування вірусом
імунодефіциту людини при
виконанні ними службових
обов'язків;

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

……………………………………………

42) страхування цивільної
відповідальності суб'єкта
господарювання за шкоду, яку може
бути заподіяно третім особам
унаслідок проведення вибухових
робіт.

1Державне особисте 

страхування 

військовослужбовців і 

військовозобов'язаних, 

призваних на збори

2Державне особисте 

страхування осіб рядового, 

начальницького та 

вільнонайманого складу 

органів і підрозділів ВС

3Державне обов'язкове 

особисте страхування 

працівників митних органів

9Державне страхування 

посадових осіб інспекцій 

державного архітектурно-

будівельного контролю

1) страхування життя;

2) страхування від нещасних випадків;

3) медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);

4) страхування здоров'я на випадок хвороби;

5) страхування залізничного транспорту;

6) страхування наземного транспорту (крім залізничного);

7) страхування повітряного транспорту;

8) страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших
видів водного транспорту);

9) страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);

10) страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

11) страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 - 9 цієї
статті);

12) страхування цивільної відповідальності власників наземного
транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

13) страхування відповідальності власників повітряного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника);

14) страхування відповідальності власників водного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника);

15) страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж
передбачена пунктами 12 - 14 цієї статті);

16) страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника
за непогашення кредиту);

17) страхування інвестицій;

18) страхування фінансових ризиків;

19) страхування судових витрат;

20) страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій;

21) страхування медичних витрат;

22) інші види добровільного страхування.

Державне 
обов’язкове особисте 

страхування

Недержавне обов’язкове 
страхування

ї ї
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Класифікація страхування 
за формами

Добровільне страхування

Виникає тільки на основі добровільно укладеного 
договору між страхувальником і страховиком

Часто при укладанні такого договору між 
сторонами бере участь посередник у вигляді 
страхового брокера або страхового агента

Договір страхування посвідчується страховим 
полісом

На базі страхового законодавства, формуються 
умови та правила окремих видів добровільного 
страхування

Ці правила й умови, які розроблюються 
страховиком, підлягають обов'язковому 
ліцензуванню
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Класифікація страхування 
за формами

Обов'язкове страхування

Досягає повнота об'єктів, охоплених страховим 
захистом

Виключає вибірковість окремих об'єктів 
страхування

Існує можливість використовувати мінімальні
тарифні ставки

Досягати високої фінансової стійкості страхових
операцій
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Державне ООС

Державне 
обов'язкове 
страхуванн
я

У випадках, коли
страхувальником виступає
держава в особі своїх органів або
державних підприємств і сплата
страхових внесків здійснюється
за рахунок коштів, наданих з
відповідного бюджету
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Світова класифікація
Види страхування за економічною 

ознакою (спеціалізацією 
страховика)

страхові компанії, які 
здійснюють страхування 
життя

страхові компанії, які 
здійснюють страхування інше, 
ніж страхування життя 
(ризикове страхування або 
загальні види страхування)
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3. Принципи страхування

 Вільний вибір страхувальником страховика і виду 
страхування

 Страховий ризик

 Страховий інтерес

 Максимальна сумлінність

 Страхові відшкодування не повинні приносити 
страхувальникові прибутки

 Франшиза

 Суброгація

 Контрибуція 

 Диверсифікація



17

Франшиза

Франшиза – мінімальна частина збитку, що понесений страхувальником, яка не
відшкодовується страховиком. Франшиза зазначається в договорі, а її величина впливає
на розмір страхового відшкодування. Вона може бути встановлена в абсолютних і
відносних величинах до страхової суми або у відсотках до збитку.

Умовна франшиза: страховик не несе
відповідальність за збиток, якщо його розмір не
більший за розмір франшизи, але відшкодовує
збиток повністю, якщо розмір збитку більший
за суму франшизи. У страховому полісі
робиться застереження у формі запису «вільно
від х%» (де х – 1, 2, 3, 4 і т.д. відсотків від
страхової суми). Якщо збиток перевищує
встановлену франшизу, страхове відшкодування
виплачується повністю, не беручи до уваги
зроблене застереження.

Безумовна франшиза
означає, що страховик
сплатить страхувальнику
збиток за мінусом суми
франшизи, тобто страхове
відшкодування дорівнює
збитку, зменшеному на
франшизу, а у страховому
полісі робиться запис «вільно
від перших х %».
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4. Функції страхування

 Ризикова

 Створення та використання страхових 
резервів (фондів)

 Заощадження коштів

 Превентивна функція 

 Компенсаційна

 Інвестиційна
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Ризик

Страхувальник Відшкодування Страховик

Потреба в страховому 
захисті

Страховий договір

Страховий фонд (резерв)

Страховий інтерес

1

2

3
5

6

4

7

Система взаємозв'язків між страхувальниками і страховиками

> 4

> f

4

- - A

Я

V
>

V

*
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Дякуємо за увагу!
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Домашнє завдання

 Історичні витоки страхування.

 Роль та значення страхування в системі 
економічних відносин.

 Застосування різних форм і методів 
страхового захисту.

 Основна законодавча та нормативна база 
страхування.


