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ПЕРЕДМОВА 
 
Практичні заняття є одним із найважливіших процесів і етапів 

навчального процесу. Вони сприяють опануванню теоретичними матеріалами 
лекційних занять та взагалі поглиблюють знання із дисципліни. Відповідно 
заняття вимагають до себе особливої уваги і викладачів, і студентів. 

Приступати до практичних занять необхідно лише після лекційних занять 
з відповідної теми, а також після закріплення студентами знань при 
самостійному опрацюванні матеріалів. 

Практичні заняття можуть проводитися під керівництвом викладача чи 
асистента в аудиторії, а також як домашні заняття студентів, 

Завдання для практичних занять передбачені в розрізі всіх тем, що 
встановлені стандартом вищої школи і, зокрема, анотацією дисципліни. 
Завдання до кожної теми містять задачі та питання з теорії дисципліни за 
лекційним курсом. 

 
Мета вивчення навчальної дисципліни: полягає в оволодінні теоретико-

методичних та практичних навиків у сфері страхових взаємовідносин, вивченні 
сутності і форм прояву ризику, що сприятиме об’єктивній оцінці економічних 
процесів, розумінню суті, місця та значення страхування для успішного 
управління цими процесами. 

 
Завдання навчальної дисципліни  
− знати: сутність і функції страхування, роль страхування в активізації 

бізнесу, економії коштів, що резервуються на покриття можливих втрат від 
непередбачених обставин та ефективнішому формуванні й використанні фондів 
соціального призначення, збільшенні обсягу інвестицій; умови особистого 
страхування, страхування майна, страхування відповідальності, 
перестрахування. 

− вміти: здійснення підприємницької діяльності в сфері готельно-
ресторанного бізнесу із врахуванням умов ризику, прийняття рішень у 
складних непередбачуваних умовах, вміння організовувати власний бізнес у 
даній сфері та здійснювати ефективний контроль якості продуктів та послуг 
закладів готельного і ресторанного господарства.  

− здатність здійснювати пошук і вивчення нових можливостей, 
створення чогось нового в контексті дослідницької роботи, уміння об’єктивно 
оцінювати та аналізувати наслідки впровадження інновацій в галузі індустрії 
гостинності 

 
Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 
− здійснення підприємницької діяльності в сфері готельно-ресторанного 
бізнесу із врахуванням умов ризику, прийняття рішень у складних 
непередбачуваних умовах. 
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− дотримання етичних принципів з погляду професійної майстерності, 
розуміння важливості впливу на соціальну сферу. 
− здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу економічних 
процесів, явищ, механізмів та розуміння їх причинно-наслідкових зв’язків, 
вміння пристосовуватись до нових умов та ситуацій. 

 
Передумови вивчення дисципліни Для вивчення дисципліни «Страховий 

менеджмент сфери послуг» необхідними є отримані студентами знання та 
вміння із дисциплін «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Економіка 
підприємства», «Макроекономіка». 

 
Результати навчання Вміти аналізувати сучасні тенденції розвитку 

індустрії гостинності та рекреаційного господарства та використовувати 
передовий досвід у сфері реалізації страхових послуг. 

Під час проведення поточного тематичного тестування визначається 
рівень знань студентів з теоретичних питань курсу та навичок їх застосування 
для розв’язання практичних ситуацій. 

Літературу, яку рекомендовано використовувати під час підготовки до 
практичних занять наведено наприкінці практикуму. 

 
 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ СТРАХОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
Завдання 1. Надати відповідь на запитання: 

 
1. В чому полягає необхідність вивчення курсу “Страховий 

менеджмент сфери послуг” фахівцями фінансового профілю? 
2. Що є об ’єктом і предметом курсу “Страховий менеджмент сфери 

послуг ”? 
3. Які знання є базою для засвоєння курсу? Надати приклади з 

відповідних дисциплін. 
4. Надати визначення страхового менеджменту. 
5. Охарактеризувати аналітичні компетенції. 
6. О характер изувати планово-проектні компетенції. 
7. Охарактеризувати організаційні компетенції. 
8. Охарактеризувати контрольні компетенції. 
9. Охарактеризувати обліково-статистичні компетенції. 
10. Назвати основні особливості організації страхування як виду 

підприємницької діяльності та протиріччя пов’язані з цим. 
11. Охарактеризувати колісну відмінність в організації страхового 

бізнесу. 
12. Назвати основні ознаки глобалізаційтих процесів в світі. 
13. Охарактеризувати вплив глобалізації на комерційне стра- хування. 
14. У зв’язку з чим Україна донедавна знаходилася осторонь світового 
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страхового господарства? 
15. Які зміни в комерційному страхуванні варто очікувати після 

трансформації України до світової організації торгівлі? 
16. Які зміни відбуваються після трансформації національного 

страхового ринку у світовий? 
17. Надати визначення страхового ринку та назвати основних його 

учасників. 
18. Що собою представляє інфраструктура страхового ринку? 
19. Назвати і охарактеризувати основні проблеми щодо функ- 

ціонування інфраструктури страхового ринку України. 
20. В чому полягає слабкість існуючої системи страхового менеджменту 

в Україні? 
21. Які існують напрямки удосконалення існуючої системи страхового 

менеджменту з боку держави? 
22. Які існують напрямки удосконалення існуючої системи страхового 

менеджменту з боку приватних страховиків? 
23. Чому український уряд не надав фінансової допомоги вітчизняним 

страховикам під час кризи? 
 

Завдання 2. Теми рефератів 
 
1. Сутність і призначення страхового менеджменту. 
2. Функції, принципи і методи страхового менеджменту. 
3. Законодавство України у сфері страхування. 
4. Місце і роль страхування, як засобу економічної безпеки суб’єктів 

господарювання. 
 
 

ТЕМА 2. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, СТРУКТУРА Й ОРГАНИ 
УПРАВЛІННЯ СТРАХОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

 
Завдання 1. Надати відповідь на запитання: 

 
1. Охарактеризувати склад основних ресурсів страховика. 
2. Які завдання стоять перед менеджментом страховика в управлінні 

фінансовими ресурсами? 
3. Що виступає критерієм оцінки використання будь-якого ресурсу 

страхової компанії? 
4. Які основні вимоги ставляться до створення страхових компаній? 
5. В чому полягає відмінність між філіями і представництвами 

страхових компаній? 
6. Що собою представляють агентства страхових компаній? 
7. Охарактеризувати принципи управління страховою компанією. 
8. На яких засадах будуються відносини страховика з його 

структурними підрозділами? 
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9. Чому гроші поступово перестають бути головним стимулом для 
роботи при переході від індустріальної економіки до економіки знань? 

10. Які фактори заохочення (матеріальні чи нематеріальні) є в 
середньому більш визначальними в українських умовах? 

 
Завдання 2. Теми рефератів 

 
1. Етапи створення і організації діяльності страхової компанії в Україні. 
2. Організаційна структура управління страховою організацією 
 

Завдання 3.  
 

Ситуаційне завдання. 
В Страхову компанію «Провідна» винаймаються страхові агенти, 

необхідна кількість 4 особи. 
Вимоги до майбутнього працівника наступні: 
1. Мати вищу освіту і бути бакалавром, спеціалістом або магістром. 
2. Вік найманого працівника повинен бути від 22 до 55. 
3. Досвід роботи в страхуванні чи в сфери продажу вітається, але не є 

обов’язковим, буде проводитися навчання. 
4. Мати добре розвинені комунікативні навички, бути добросовісним, 

відповідальним, грамотним. 
5. Мати знання ПК та бажано вміти працювати з інформаційними 

системами. 
6. Бажано мате водійське посвідчення та власний автомобіль.  
 

Завдання 
1. Скласти пріоритетний перелік запропонованих кандидатів (табл.1) 
2. Серед вимог обрати основні та другорядні. 
 
Кандидат 1: Степаненко Іван Анатолійович. 
1. Закінчив ТНЕУ в 2011 р., має ступінь бакалавра з бухгалтерського 

обліку. 
2. 29 років. 
3. Досвіду роботи в страхуванні та сфері продажу не має. 
4. При приватному спілкуванні показав достатній рівень грамотності 

мови, комунікабельна людина. 
5. Вміє працювати з пакетом програм Microsoft Office 
6. Наявне водійське посвідчення, але відсутній автомобіль. 
 
Кандидат 2: Рухняк Валерія Сергіївна 
1. Закінчила Київський інститут бізнесу і технологій в 2008 р., має 

ступінь магістра за спеціальністю банківська технологія та процеси. 
2. 33 роки. 
3. Працювала страховим агентом в ТОВ «Купи поліс» з 2016 по 
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2017 рр. 
4. Добре розвинені комунікативні навички, грамотна мова, добрі 

рекомендації від ТОВ «Купи полис». 
5. Вміє працювати з інформаційними системами. 
6. Не має водійського посвідчення та автомобіля.  
 
Кандидат 3: Данилецький Вадим Степанович 
1. Закінчив Одеський національний економічний університет в 2018 р., 

має ступінь спеціаліста за спеціальністю банківський бізнес і страхування. 
2. 22 роки. 
3. Без досвіду роботи в страхуванні чи сфері продажу не має. 
4. Комунікативна і грамотна людина. 
5. Впевнений рівень володіння ПК, та знайомий з необхідними 

комп’ютерними програмами. 
6. Має водійське посвідчення та автомобіль.  
 
Кандидат 4: Кримський Сергій Володимирович 
1. Закінчив Національний університет «Львівська політехніка» у 2002 
р., має ступінь спеціаліста за спеціальністю маркетинг. 
2. 38 років. 
3. З 2004 по 2006 рр. був торговим представником ТМ «Ромол». 
4. Має для страхового агента необхідні навички співпраці з людьми та 

вміння в сфері продажу. 
5. Середній рівень володіння ПК. 
6. Має водійське посвідчення і авто.  
 
Кандидат 5: Василевська Олена Сергіївна 
1. Закінчила Харківська державна академія дизайну і мистецтв у 2009 р., 

має ступінь бакалавра за спеціальність образотворче мистецтво. 
2. 27 років. 
3. З 2012 по 2013 працювала хостес в мережі ресторанів «Мафія». 
4. Отже має досвід з продажу і вміє працювати з клієнтами. 
5. Середній рівень володіння ПК. 
6. Має водійське посвідчення, але відсутнє авто.  
 
Кандидат 6: Коренчук Екатерина Костянтинівна 
1. Закінчила ТНТУ вм. І. Пулюя в 2016 р., має ступінь спеціаліста за 

спеціальністю фінанси та кредит. 
2. 22 роки. 
3. Досвіду роботи з продажу та страхування не має. 
4. Комунікативна та грамотна людина. 
5. Впевнений рівень володіння ПК. 
6. Не має водійського посвідчення та автомобіля.  
 
Кандидат 7: Андрієнко Дмитро Володимирович 
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1. Закінчив Харківський торговельно-економічний інститут в 2015 р., 
має ступінь спеціаліста за спеціальністю фінанси та кредит. 

2. 23 роки. 
3. Досвіду роботи з продажу та страхування не має. 
4. Комунікативна та грамотна людина. 
5. Впевнений рівень володіння ПК. 
6. Має водійське посвідчення, автомобіль відсутній. 
 

Таблиця 1 
Порівняльна таблиця 

Кандидати: Вимоги до майбутнього 
агента: 2 3 4 5 6

   
   

 
 

ТЕМА 3. ПЛАНУВАННЯ У СТРАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Завдання 1. Надати відповідь на запитання: 
 
1. Яка концепція покладена до обґрунтування необхідності формування 

стратегії страхової компанії і розробки стратегічного плану її діяльності? 
2. Дати визначення стратегії в управлінні страховою компанією. 
3. Що собою представляє стратегічний фактор конкурентної переваги 

фірми? 
Навести приклади стратегічних факторів конкурентної пе реваги фірми 

на макро- і мікрорівнях. 
1. Охарактеризувати кожну складову системи стратегічного 

управління страховою компанією 
2. Що собою представляє місія страхової компанії? 
3. Що собою представляє і з яких елементів складається бачення 

розвитку страхової компанії? 
4. Якими можуть бути стратегічні цілі страхової компанії? 
5. Якими фінансовими показниками можуть вимірюватися ре- зультати 

досягнення стратегічних цілей? 
6. Провести РЕ8Т-аналіз зовнішнього середовища України та оцінити 

його вплив на стратегічний розвиток страхових компаній. , 
7. В чому полягає основний зміст збалансованої системи по- казників і 

яку роль вона може відігравати в стратегічному управлінні страховою 
компанією? 

8. Які критичні зауваження можна поставити до збалансованої системи 
показників? 

9. Чому збалансована система показників найкраще може 
застосовуватися саме в фінансових установах (в тому числі в страхових 



10
 

компаніях) ? 
10. Охарактеризувати кожен з принципів управління страховою 

компанією на основі збалансованої системи показників. 
11. Охарактеризувати напрямки реалізації фінансової складової бізнес-

стратегії для типової страхової компанії. 
12. Охарактеризувати кожен з 12 елементів внутрішніх біз- нес- 

процесів страхової компанії. 
 

Завдання 2. Теми рефератів 
 
1. Економічна сутність планування в менеджменті страхової діяльності 

та його етапи. 
2. Основи бізнес-планування страхової діяльності. Структура бiзнес-

плану страховика. 
3. Вимоги до оперативного та стратегічного планування страхової 

діяльності. 
 

Завдання 3. Вирішити задачі: 
 

Методичні рекомендації для розв’язування задач 
Задача 1. Громадянин застрахував домашнє майно вартістю 76 354 грн. 

Страхування здійснювалось за системою забезпечення «першого ризику». 
Розмір страхової суми становить 70 000 грн. Визначити розмір страхового 
відшкодування, якщо в результаті страхового випадку був завданий збиток у 
розмірі 64 396 грн. 

Розв’язок: система першого ризику передбачає відшкодування в межах 
страхової суми: 

– якщо страховий збиток ≤ страхової суми, тоді страхове відшкодування 
= страховому збитку; 

– якщо страховий збиток > страхової суми, тоді страхове відшкодування 
= страховій сумі. 

Відповідно умові задачі розрахуємо розмір страхового відшкодування: 
так як страховий збиток менше страхової суми, то страхове відшкодування 
довіює страховому збитку, тобто 64 396 грн. 

Відповідь: страховик виплатить 64 396 грн. 
 
Задача 2. Громадянин вказав в заяві про страхування вартість 

домашнього майна 11 780 грн., страхову суму – 7 390 грн. Страхування 
здійснюється за системою забезпечення «першого ризику». Визначити розмір 
страхового відшкодування, якщо збиток становив 10 174 грн. 

Розв’язок: страхове відшкодування становитиме 7 390 грн., оскільки 
система першого ризику передбачає відшкодування страхового збитку в межах 
страхової суми, тобто максимальне відшкодування дорівнює розміру страхової 
суми. 

Відповідь: страховик виплатить 7 390грн. 
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ТЕМА 4. КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
Завдання 1. Надати відповідь на запитання: 

 
1. Охарактеризувати склад доходів страховика. 
2. В який спосіб формується дохід від страхової діяльності? 
3. Яка складова доходу є первинною? 
4. Охарактеризувати можливі стратегії управління доходом страхової 

компанії. 
5. Охарактеризувати витрати страховика за основними групами. 
6. Яке співвідношення між витратами страховика може вва- жатися 

оптимальним ? 
7. Які особливості формування страхових тарифі  в обов’язкових видах 

страхування? 
8. Як групуються витрати при обчисленні прибутку від страхової 

діяльності? 
9. Яким чином формується прибуток від страхової діяльності 

страховика? 
10. В чому полягає особливість формування прибутку від страхової 

діяльності? 
11. Що собою представляє зароблена премія і в який спосіб вона 

обраховується? 
12. Якщо страховий і фінансовий ринки є розвиненими, яка частка 

прибутку страховка має бути більшою? Обґрунтуйте відповідь. 
13. Охарактеризуйте загальні етапи інвестиційного процесу страхової 

компанії. 
14. Які відмінності мають бути у інвестиційних портфелях компаній, що 

здійснюють ризикове страхування та тих, що здійснюють страхування життя? 
15. Зважаючи на реалії українського фінансового ринку, сформуйте 

інвестиційний портфель для компаній: з ризикового. страхування; зі 
страхування життя. 

16. Які існують особливості оподаткування страхових компаній? 
17. Яким чином оподатковується податок на прибуток страхової 

компанії? 
 

Завдання 2. Теми рефератів 
 
1. Інформаційні потоки управлінської діяльності страховика. 
2. Інформаційні технології у страхуванні. 
3. Використання мережі Іnternet у страховій діяльності. 
 

Завдання 3. Вирішити задачі: 
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Методичні рекомендації для розв’язування задач 

Задача 1. Майно підприємства було застраховане на суму 890 000 грн. 
Внаслідок стихійного лиха майно було частково пошкоджено. Вартість ремонту 
становить 420 000 грн. Визначити розмір страхового відшкодування відповідно 
до системи відбудовної вартості. 

Відповідь: оскільки системою відбудовної вартості передбачається 
страхове відшкодування в розмірі вартості нового майна або вартості робіт із 
відновлення майна до попереднього стану, то страхове відшкодування 
становитиме 420 000 грн. 

 
Задача 2. Громадянин вказав в заяві про страхування вартість 

домашнього майна 11 780 грн., страхову суму – 7 390 грн. Страхування 
здійснюється за системою забезпечення «першого ризику». Визначити розмір 
страхового відшкодування, якщо збиток становив 10 174 грн. 

Розв’язок: страхове відшкодування становитиме 7 390 грн., оскільки 
система першого ризику передбачає відшкодування страхового збитку в межах 
страхової суми, тобто максимальне відшкодування дорівнює розміру страхової 
суми. 

Відповідь: страховик виплатить 7 390грн. 
 

ТЕМА 5. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В 
СТРАХОВОМУ БІЗНЕСІ 

 
Завдання 1. Надати відповідь на запитання: 

 
1. Визначити зміст маркетингу в страховій компанії. 
2. Вказати мету та особливості організації маркетингу страховика, з 

чого вони витікають? 
3. Охарактеризувати стратегічний,, оперативний та організаційний 

маркетинг. 
4. Як можна структуру вати маркетингову політику страхової 

компанії? 
5. Що собою представляє страхове поле? 
6. Охарактеризувати етапи проведення маркетингового дослідження. 
7. В яких напрямках можу проводитися маркетингове дослідження? 
8. Які види страхової реклами існують (навести приклади). 
9. В чому полягає відмінність в реалізації нових страхових послуг 

перед тими, що вже продавалися страховою компанією? 
10. Що собою представляє непряма реклама страхових послуг і 

наскільки вона ефективна? 
11. Вказати і охарактеризувати причини виникнення і поширення 

Bancainssurance 
12. Якими є переваги застосування Bancainssurance для страхової 

компанії і для банку? 
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13. В яких формах може здійснюватися співпраця між банками і 
страховими компаніями? 

14. Які недоліки містить в собі Bancainssurance як канал реалізації 
страхових послуг? 

15. Які недоліки Bancainssurance можна вважати головними, а які - 
другорядними? 

16. Які недоліки Bancainssurance як каналу реалізації страхових послуг 
притаманні саме Україні? 

 
Завдання 2. Теми рефератів 

 
1. Сутність та значення страхового маркетингу 
2. Маркетингова стратегія страхової компанії 
3. Маркетингові дослідження в страхуванні. 
 

Завдання 3. Вирішити задачі: 
 

Методичні рекомендації для розв’язування задач 
Задача 1. Страхова сума майна складає 5 000 грн. Безумовна франшиза 

становить 7 %. У результаті стихійного лиха майно пошкоджене на 4 600 грн. 
Визначити розмір страхового відшкодування відповідно до системи дійсної 
вартості. 

Розв’язок: 1. Визначимо суму франшизи: 
5 000 х 0,07 = 350 грн. 
2. Визначимо розмір страхового відшкодування: 
4 600 – 350 = 4 250 грн. 
Відповідь: 4 250 грн. 
 
 

ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ВІДБОРОМ РИЗИКІВ 
 

Завдання 1. Надати відповідь на запитання: 
 
1. Розкрити зміст понять: невизначеність; математична імо- вірність; 

статистична імовірність; експертна імовірність; ризик. 
2. Яким чином ризики класифікують за їх величиною? 
3. Що собою представляють антропогенні ризики? Навести приклад. 
4. Що собою представляють природні ризики? Навести приклад. 
5. Чи може мати місце ситуація поєднання природного та 

антропогенного ризиків? 
6. В чому полягає відмінність між чистими і спекулятивними 

ризиками? 
7. Чи підлягають спекулятивні ризики страхуванню? 
8. Надати визначення актуарних розрахунків і вказати мету їх 

проведення. 
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9. Що собою представляє актуарна калькуляція? 
10. Вказати на особливості, які необхідно враховувати при проведенні 

актуарних розрахунків. 
11. Назвати завдання проведення актуарних розрахунків. 
12. Чи може страхова угода бути укладеною в ) ста формі? 
13. Які види страхових угод існують? 
14. В яких випадках страхова угода може вважатися недійсною? 
15. Охарактеризувати кожний етап у виплаті страхового відшкодування. 
 

Завдання 2. Теми рефератів 
 
1. Класифікація ризиків у страхуванні. 
2. Ризик-менеджмент як система управління ризиками страховика. 
3. Управління тарифною політикою в страхових організаціях. 
 

Завдання 3. Вирішити задачі: 
 

Методичні рекомендації для розв’язування задач 
 
Задача 1 Підприємство виготовляє 2000 холодильників на рік, протягом 

року 25 із них виходить з ладу. Страхова компанія уклала 300 договорів з 
гарантійного обслуговування холодильників, середня страхова сума на один 
договір – 5000грн., середнє страхове відшкодування на один договір – 2000 грн. 
Розрахуйте: нетто-ставку зі 100 грн страхової суми; брутто-ставку зі 100 грн. 
страхової суми, якщо витрати страховика на ведення справи становлять 13%, а 
прибуток – 30% брутто-ставки; розмір страхових платежів за договором 
страхування. 

Розв’язання 
1 ) Розрахуємо ймовірність настання страхового випадку: 
 

 
 
2 ) Розрахуємо нетто-ставку зі 100 грн страхової суми: 
 

 
3 ) Розрахуємо брутто-ставку зі 100 грн страхової суми: 
 

 
4 ) Розрахуємо страхові платежі: 
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ТЕМА 7. УРЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВИХ ПРЕТЕНЗІЙ 
 

Завдання 1. Надати відповідь на запитання: 
 
1. Що собою представляє страхова претензія? Чи завжди наявність 

страхової претензії є підставою для витати страхового відшкодування? 
2. Яка мета діяльності служби врегулювання страхових претензій і 

яким є склад її працівників? 
3. Які завдання ставляться перед службою врегулювання страхових 

претензій? 
4. Що є результатом роботи служби врегулювання страхових претензій? 
5. Які обставини з’ясовуються при проведенні страхових розслідувань? 
6. Чи залежить страхове розслідування від виду страхування? 
7. Охарактеризувати норми Закону України “Про страхування”, які 

регулюють відносини при врегулюванні страхових претензій. 
8. Які вимоги ставляться цедентом до цесіонарія з.точки зору 

врегулювання страхових претензій? 
9. Охарактеризувати етапи врегулювання страхової претензії між 

перестрахувальником і перестраховиком? 
10. В чому полягає основна проблема щодо врегулювання страхових 

претензій між перестрахувальником і перестраховиком і якими є шляхи її 
вирішення? 

11. Що собою представляє асистанс-послуга та хто виступає її 
.учасниками? 
12. Чим відрізняється врегулювання претензій в рамках асистанс- 

послуги від інших видів страхування? 
13. Охарактеризувати бізнес-процес врегулювання збитків за участі 

асистанс-компанії. 
 

Завдання 2. Теми рефератів 
 
1. Сутність страхової претензії, мета діяльності служби врегулювання 

страхових претензій та склад її працівників. 
2. Завдання служби врегулювання страхових претензій, результати 

роботи служби врегулювання страхових претензій. 
3. Мета, завдання та порядок страхового розслідування, вимоги цедента 

до цесіонарія при врегулюванні страхових претензій. 
4. Етапи врегулювання страхових претензій, основні проблеми 

врегулювання страхових претензій між перестрахувальником і 
перестраховиком та шляхи їх вирішення. 
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Завдання 3. Вирішити задачі: 

 
Методичні рекомендації для розв’язування задач 

Задача 1. Об’єкт зі страховою оцінкою в 10 млн грн страхується на таку 
саму суму 5 страховими компаніями. Страховий тариф становить 1% страхової 
суми. Страховики розподілили між собою страхову відповідальність таким 
чином: перший – 20%, другий – 10%, третій – 30%, четвертий – 25% і п’ятий – 
15%. 

У результаті страхового випадку об’єкту заподіяно збиток на суму 5 млн 
грн. Визначіть: 

1) розмір страхових платежів для кожного із страховиків; 
2) суму страхового відшкодування, що буде виплачуватися кожним 

страховиком. 
Розв’язання. 
1) Страхова сума для кожного страховика: 
-для першого – 10 * 0,2 = 2 млн грн; 
-для другого – 10 *0,1 = 1 млн грн; 
-для третього – 10 * 0,3 = 3 млн грн; 
-для четвертого – 10* 0,25 = 2,5 млн грн; 
-для п’ятого – 10 * 0,15 = 1,5 млн грн. 
 
2) Страхові платежі для кожного страховика: 
-для першого – 2 * 0,01 = 0,02 млн грн; 
-для другого – 1 *0,01 = 0,01 млн грн; 
-для третього – 3 * 0,01 = 0,03 млн грн; 
-для четвертого – 2,5 * 0,01 = 0,025 млн грн; 
-для п’ятого – 1,5 * 0,01 = 0,015 млн грн. 
  
3) Сума виплати страхового відшкодування кожним страховиком: 
-першим – 5 * 0,2 = 1,0 млн грн; 
-другим – 5 * 0,1 = 0,5 млн грн; 
-третім – 5 * 0,3 = 1,5 млн грн; 
-четвертим – 5 * 0,25 = 1,25 млн грн; 
-п’ятим – 5 * 0,15 = 0,75 млн грн. 
Згідно з квотним договором перестрахування, перестрахувальник 

зобов’язується передавати перестраховикові частку в усіх ризиках певного 
виду. 

 
Задача 2. Визначити розмір страхового відшкодування за договором 

страхування домашнього майна, якщо встановлена умовна франшиза розміром 
2000 грн, страхова сума – 50 тис грн, а збиток страхувальника дорівнює: 1) 1900 
грн; 2) 65 тис.грн. 

Розв’язання: У першому випадку збиток не підлягає відшкодуванню, 
тому що він не перевищує розмір умовної франшизи. В другому випадку збиток 
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відшкодовується в повному обсязі. 
 
 
ТЕМА 8. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СТРАХОВИКА 

 
Завдання 1. Надати відповідь на запитання: 

 
1. Що є грошовим потоком у страхуванні? 
2. Як класифікуються грошові потоки страхових організацій? 
3. Що входить до складу технічних резервів? 
4. У чому полягають особливості грошових потоків в операційній 

діяльності страховика? 
5. Що входить до складу доходів від страхової діяльності? 
6. З чого складаються витрати страховика? 
7. Які існують напрями та обмеження розміщення страхових резервів? 
8. У чому полягають особливості оподаткування страховика? 
9. Розкрийте зміст показників рентабельності страхової діяльності. 
10. Як розподіляється прибуток страховика? 
 

Завдання 2. Теми рефератів 
 
1. Економічна сутність планування в менеджменті страхової 

діяльності та його етапи. 
2. Вимоги до оперативного та стратегічного планування страхової 

діяльності. 
3. Основні організаційно-правові форми здійснення страхової 

діяльності в Україні. 
 

Завдання 3. Вирішити задачі: 
 

Методичні рекомендації для розв’язування задач 
Задача 1 Страхова вартість майна – 5 млн грн, страхова сума – 4 млн грн, 

збиток, нанесений майну в результаті страхового випадку, – 3 млн грн. 
Визначити розмір страхового відшкодування за системою пропорційної 
відповідальності. 

Розв’язання: 
Страхове відшкодування:      млн грн. 
 
Відповідь: 2,4 млн. грн. 
 
Задача 2 Середня врожайність пшениці за п’ять попередніх років 

становить 25 ц з 1 га. У результаті страхового випадку фактичний врожай 
пшениці становить 21 ц з 1 га. Площа посіву пшениці – 150 га, а ринкова ціна 
культури, яка взята для визначення страхової суми, – 325 грн. Визначити 
розмір страхового відшкодування, якщо відповідальність страховика становить 
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65% від суми збитку. 
Розв’язання 
Розрахуємо збиток страхувальника: (25-21) * 325 * 150=195000 грн. 
Розрахуємо розмір страхового відшкодування: 19500 * 0,65=126750 грн. 
Відповідь: 126750 грн. 
 
 

ТЕМА 9. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ 
СТРАХОВИКА 

 
Завдання 1. Надати відповідь на запитання: 

 
1. Що є фінансовою надійністю страховика? 
2. Поясніть взаємозв’язок понять фінансова надійність, стійкість та 

платоспроможність. 
3. Які існують умови забезпечення платоспроможності? 
4. Які вимоги до статутного капіталу страховика? 
5. Як впливає тарифна політика страховика на його фінансову 

стійкість? 
6. Поясніть роль перестрахування у збалансуванні страхового 

портфеля. 
7. Охарактеризуйте сутність процесу управління ризиками страховика. 
8. Як оцінюється платоспроможність страховика? 
9. Що входить до тестів раннього попередження страховика? 
10. Чим відрізняються тести раннього попередження від стрестестування 

в перевірці рівня надійності страхової компанії? 
 

Завдання 2. Теми рефератів 
 
1. Податковий менеджмент страхової діяльності. 
2. Управління інвестиційним портфелем страхової компанії. 
3. Управління капіталом страхової компанії. 
4. Управління фінансовим станом страховика. 
 

Завдання 3. Вирішити задачі: 
 

Методичні рекомендації для розв’язування задач 
 
Задача 1 Страхова компанія, яка здійснює страхування життя, 

інвестувала кошти стра- хових резервів в сумі 10 млн. грн., терміном на 1 рік за 
ставкою 15 %. Вказати яким чином буде розподілено отриманий інвестиційний 
дохід між нею і страхувальника- ми (визначити відповідні суми). Вказати, який 
відсоток інвестиційного доходу може бути вказаний в договорі страхування 
життя у відповідності з чинним законодавством? 

Відповідь: Зазначена у договорі страхування життя величина 
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інвестиційного доходу не повинна перевищувати чотирьох відсотків річних. 
Договором страхування життя обов'язково передбачається збільшення 

розміру страхової суми та розміру страхових виплат на суми , які визначаються 
страховиком один раз на рік за результатами отриманого інвестиційного доходу 
від розміщення коштів резервів із страхування життя за вирахуванням витрат 
страховика на ведення справи у розмірі до 15 відсотків отриманого 
інвестиційного доходу та обов'язкового відрахування в математичні резерви 
частки інвестиційного доходу, що відповідає розміру інвестиційного доходу, 
який застосовується для розрахунку страхового тарифу за цим договором 
страхування та у разі індексації розміру страхової суми та розміру страхових 
виплат за офіційним індексом інфляції, відрахування в математичні резерви 
частки інвестиційного доходу, що відповідає такій індексації. 

 
 

ТЕМА 10. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У СТРАХОВИХ 
ОРГАНІЗАЦІЯХ 

 
Завдання 1. Надати відповідь на запитання: 

 
1. У чому особливості фінансового моніторингу страхових компаній? 
2. Як побудована система фінансового моніторингу? 
3. Що входить до завдань та обов’язків суб’єкта первинного 

фінансового моніторингу? 
4. Які існують вимоги до фахового рівня спеціалістів із фінансового 

моніторингу? 
5. Які фінансові операції страхової компанії підлягають внутрішньому 

фінансовому моніторингу? 
6. Укажіть фінансові операції страхової компанії, які підлягають 

обов’язковому фінансовому моніторингу? 
 

Завдання 2. Теми рефератів 
 
1. Сутність фінансового контролю страхових організацій, його 

необхідність та значення. 
2. Правове забезпечення фінансового контролю страховиків в Україні. 
3. Зовнішній фінансовий контроль страхових організацій. 
4. Внутрішній фінансовий контроль страховиків. 
5. Фінансовий моніторинг страхових організацій. 
6. Контроль платоспроможності страховиків згідно директив ЄС. 
 

Завдання 3. Вирішити задачі: 
 

Методичні рекомендації для розв’язування задач 
 
Задача 1. Страхова компанія модифікувала резерв нетто-премій 
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страхувальника Н. Термін дії договору 4 роки. Накопичено на протязі дії 
договору резерву нетто-премій в сумі 15000 грн. Модифікацію проведено в сумі 
2000 грн. Вказати чи правильними є дії страхової компанії? Визначити на які 
складові розбивається резерв довгострокових зобов’язань і вказати яке 
призначення кожної з них? 

Розв’язання: Страхові резерви зі страхування життя є оцінкою вартості 
грошових зобов'язань страховика за договорами та майбутніх витрат для 
забезпечення їх виконання. 

Страхові резерви зі страхування життя поділяють на: 
– резерви довгострокових зобов'язань (математичні резерви); 
– резерви належних виплат страхових сум. 
Резерви довгострокових зобов'язань (математичні резерви) складаються з: 
– резервів нетто-премій; 
– резервів витрат на ведення справи; 
– резерву бонусів. 
Розрахунок математичних резервів проводять з використанням актуарних 

ме- тодів та окремо за кожним чинним на звітну дату договором з урахуванням 
темпів зростання інфляції. Загальна величина математичного резерву дорівнює 
сумі резервів, розрахованих окремо за кожним договором. 

Розрахунок резерву нетто-премій на страхову річницю здійснюють 
проспективно – як різницю між актуарною вартістю потоку майбутніх 
страхових виплат (без урахування бонусів) та актуарною вартістю потоку 
майбутніх страхових нетто- премій. 

У разі якщо особливості окремих видів договорів (окремих страхових 
ризиків, передбачених у договорі) не можуть бути повною мірою враховані 
проспективно, розрахунок резерву нетто-премій за такими договорами 
(ризиками) здійснюють ретроспективно – на підставі інформації про отримані 
страхові внески (премії) та здійснені страхові виплати. 

З метою врахування витрат на укладання договору може здійснюватися 
модифікація (зменшення) резерву нетто-премій (модифікація резерву). 

Модифікацію резерву застосовують лише за умови сплати страхових 
премій частинами протягом не менше 3-х років. 

Модифікацію резерву здійснюють шляхом зменшення розміру резерву 
нетто- премій на фіксований для даного договору відсоток (рівень модифікації) 
актуарної вартості потоку майбутніх нетто-премій. 

Процедура модифікації повинна відповідати таким загальним вимогам: 
 на кінець першої страхової річниці модифікований резерв не 

повинен бути від'ємним; 
 рівень модифікації не повинен перевищувати 5%. 
Якщо протягом першого страхового року модифікований резерв набирає 

від'ємного значення, вважають, що він має нульове значення. 
 

Словник термінів з дисципліни  
«Страховий менеджмент сфери послуг» 

А 
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Актуарні розрахунки (actuarial calculations)– система математичних і 
статистичних методів обчислення страхових тарифів. 

Андерайтер (underwriter) – (у страхуванні) висококваліфікована й 
відповідальна особа страховика, уповноважена виконати необхідні процедури з 
розгляду пропозицій і прийняття ризиків на страхування (перестрахування); А. 
оцінює ризик, визначає ціну та інші умови страхування, оформляє страхові 
поліси. 

Андерайтинг - комплексна діяльність страховика з ідентифікації, аналізу, 
оцінки ризиків та визначення можливості страхування, вибору оптимального 
страхового покриття, перевірки відповідності ризиків збалансованості 
страхового портфеля. 

Б 
Бізнес-процес – це послідовність дій, операцій, процедур фахівця 

страхової компанії, результатом виконання яких є обробка інформації, 
формування документа, фіксація результатів проведеного контакту з клієнтом в 
інформаційній системі. 

Бордеро (фр. borde-reau, анг. inventory) – перелік ризиків із 
зазначенням частини страхової суми та відповідної їй страхової премії, що 
передається цедентом на перестрахування. 

Брокер страховий (insurance broker)– юридична або фізична особа, 
котра, будучи зареєстрованою як суб’єкт підприємницької діяльності, має 
дозвіл Уповноваженого органу виступати посередником між страхувальником і 
страховиком. 

Брутто-премія (gross premium) – загальна сума страхових внесків, що їх 
сплачує страхувальник. Визначається на підставі страхової суми і брутто- 
ставки (страхового тарифу). 

Брутто-ставка (gross rate) – сума визначеної нетто-ставки та 
навантаження. 

Бюджетування – це система форм, документів і процедур, якими 
визначено процес організації, планування, аналізу і контролю перш за все 
фінансової діяльності страхової компанії. 

В 
Виникнення страхової претензії - ситуація, за якої страхова компанія 

отримала повідомлення від страхувальника про настання страхового випадку, 
орієнтовну суму збитку та обставини події, що сталися. 

Вільні резерви - це частка власних коштів страховика, яка резервується з 
метою додаткового забезпечення фінансової надійності. 

Власне утримання (deductable)– частина страхової суми, в межах  якої 
цедент несе відповідальність за застрахованим ризиком, передаючи решту у 
перестрахування. 

Власний капітал страховика - кошти, які належить страховій компанії 
на праві власності та представлений статутним та гарантійним фондом, який у 
свою чергу включає додатковий, резервний капітал і нерозподілений прибуток. 

Г 
Гарантійний фонд - об’єднує ті власні кошти страховика, які не є 
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статутним капіталом. 
Грошовий потік – розподіл у часі надходжень і виплат грошових коштів, 

що забезпечують фінансово-господарську діяльність страхової організації. 
Д 

Дивізіональна організаційна структура - групування видів діяльності 
тут здійснюється за принципом розподілу праці за цілями. 

Дисклоуз (disclose)– 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. 

Довгострокові інвестиції – це нерухомість, права участі, вкладення у 
інвестиційні проекти з терміном реалізації 3 та більше років, цінні папери, 
розраховані на період 12 місяців і більше та ін. 

Договір (угода, контракт) ‒ це офіційний документ, що передбачає 

взаємні зобов'язання сторін щодо інформування, постачання або придбання 
товару, виконання певних робіт чи надання послуг. 

Договір перестрахування (reinsurance treaty)– угода між двома 
страховими компаніями, з яких одна – цедент (перестрахувальник) – 
зобов’язується передати ризики, а друга – перестраховик – прийняти ризики до 
перестрахування. 

Додатковий капіталстраховика - складається із додатково вкладеного 
капіталу (актуальний лише для страховиків, які створені у формі акціонерного 
товариства і являє собою емісійний механізм від розміщення акцій) та іншого 
додаткового капіталу (сума дооцінки необоротних активів; вартість активів, 
безкоштовно отриманих страховиком від інших юридичних та фізичних осіб та 
інші види додаткового капіталу). 

Є 
Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) – це система 

обліку, збору, нагромадження та вилучення з Реєстру даних, що стосуються 
ліцензування страхової діяльності та нагляду за страховою діяльністю 
страховиків. 

З 
Заява про знищення або пошкодження застрахованого майна (claim 

notice) – подається страхувальником своєму страховикові в письмовій формі з 
метою отримання страхового відшкодування. 

Заявник (proposer) – особа, яка в письмовій або усній формі висловлює 
намір придбати страховий поліс. 

І 
Інвестиції – це майнові та інтелектуальні цінності, що вкладаються в 

об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої 
створюється прибуток (доход) або досягається певний соціальний ефект. 

Інвестиційна діяльність – це послідовна, цілеспрямована діяльність, що 
полягає в капіталізації об’єктів власності, у формуванні та використанні 
інвестиційних ресурсів, регулюванні процесів інвестування і міжнародного 
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руху інвестицій та інвестиційних товарів, створенні відповідного 
інвестиційного клімату і має на меті отримання прибутку або певного 
соціального ефекту. 

Інформаційний потенціал - як сукупність технічної, технологічної та 
економічної інформації, інформаційних ресурсів і комп’ютерних 
інформаційних систем, взаємодія яких, за участі кваліфікованого персоналу та 
за допомогою засобів комунікації та зв’язку, спрямована на ефективне 
управління підприємством та подальший його розвиток. 

Інформація – сукупність повідомлень, які відображають характе- 
ристику явища, події, виробничо-господарської діяльності. 

К 
Кептивні страхові компанії – які повністю або частково обслуговують 

корпоративні інтереси засновників, а також самостійно господарюючих 
суб’єктів, що входять до структури багато профільних концернів або 
фінансово-промислових груп. 

Кептивні страхові компанії (captive insurance company) – компанії, що 
створюються промисловими, торговельними, банківськими та іншими 
структурами з метою задоволення їхніх потреб у страхових послугах. 

Класифікація страхування (insurance classification) – система поділу 
страхування на сфери діяльності, галузі, підгалузі, види і форми. 

Ковер-нота страхова (cover note) – свідоцтво про страхування, яке 
видається брокером страхувальникові на знак підтвердження укладення 
договору страхування з переліком списку страховиків. 

Комерційне страхування – різновид підприємницької діяльності, 
спрямованої на здійснення страхового захисту юридичних та фізичних осіб, яку 
можуть здійснювати як акціонерні, повні, командитні товариства або 
товариства з додатковою відповідальністю, так і державні страхові організації, 
метою яких є отримання прибутку. 

Комунікації – обмін інформацією, її змістом між двома і більше особами 
(працівниками). 

Комунікації страховика – всі ті "сигнали", що він направляє своїм 
страхувальникам, потенційним клієнтам, своїм збутовим мережам,  суспільній 
думці і т.д. 

Л 
Лінійна організаційна структура – являє собою систему управління, в 

якій кожний підлеглий має тільки одного керівника і в кожному підрозділі 
виконується весь комплекс робіт, пов’язаних з його управлінням. 

М 
Мiнова вартiсть товару «страховий захист» – це цiна (страховий тариф, 

страхова премiя). 
Матеріальне ядро страхового продукту – конкретна сума страхового 

відшкодування, виплачена з резервів СК при настанні страхового випадку. 
Метод процентів - сукупність знижок та надбавок до наявної аналітичної 

бази, які залежать від можливих як позитивних, так і негативних відхилень від 
середнього ризикового типу. 
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Методи просування страхової послуги (promotion) – це дії страхової 
компанії з поширення інформації про її переваги та переконання цільових 
страхувальників в необхідності її придбання. 

Н 
Навантаження (loading) – частина страхового тарифу, що не пов’язана з 

формуванням фондів для здійснення страхових виплат. 
Нерозподілений прибуток страховика - є прибутком, реінвестованим у 

страхову компанію і виникає за наслідками діяльності фінансового року 
страхової компанії та утворюється як залишок прибутку після виконання своїх 
зобов’язань. 

Нормативний запас платоспроможності (normative solvency margin) 
– у страховиків, які здійснюють види страхування інші, ніж страхування 

життя, на будь-яку дату дорівнює більшій з нижче визначених двох величин: 
1) підраховується множенням суми страхових премій за попередні 12 

місяців на 0,18. При цьому сума страхових премій зменшується на 50 % 
страхових премій, належних перестраховикам; 2) підраховується множенням 
суми страхових виплат за попередні 12 місяців на 0,26. При цьому сума 
страхових виплат зменшується на 50 % виплат, що компенсуються 
перестраховиками. Страховики, які здійснюють страхування життя,  
визначають  нормативний Н. з. п. на рівні 0,05 % від довгострокових страхових 
зобов’язань (математичного резерву), які визначаються на будь-яку дату окремо 
по кожному договору страхування. Страховики, котрі взяли на себе страхові 
зобов’язання в обсягах, які перевищують можливості їх виконання за  рахунок 
власних активів, мають застрахувати ризик виконання цих зобов’язань у 
перестраховиків. Перестрахуванню підлягають також усі об’єкти, страхова 
сума кожного з яких перевищує 10 % загальної суми сплаченого статутного 
фонду і сформованих резервів. 

О 
Об’єкт страхування (object of insurance) – конкретний майновий інтерес 

страхувальника або застрахованої особи (майно, відповідальність перед 
третьою особою, життя та здоров’я тощо), якому може бути завдано шкоди в 
разі стихійного лиха, нещасного випадку або іншої страхової події. 

Оболонка страхового продукту – це сукупність певних, заздалегідь 
узгоджених страхувальником та страховиком обставин, за яких повинно 
відбутися виділення матеріального ядра конкретного страхового продукту. 

Обсяг власних коштів - це обсяг статутного фонду і запасних фондів, 
себто обсяг коштів страховика, що вільні від зобов’язань, які прийняті 
страховиком за діючими договорами страхування. 

Органiзацiяризик-менеджменту – об’єднання людей, якi спiльно 
реалiзують програму ризикового вкладення грошей на основi визначених 
правил. 

Організаційна структура управління – це упорядкована сукупність 
взаємно пов’язаних елементів системи, що визначає поділ праці та службових 
зв’язків між структурними підрозділами і працівниками апарату управління з 
підготовки, ухвалення та реалізації управлінських рішень. 
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Оцінка ризику (risk evalution) – аналіз обставин, які всебічно 
характеризують ризик на підставі інформації, що подається в  повному обсязі. 

П 
Перестраховик (reinsurer) – страхова організація, яка приймає об’єкти 

на перестрахування. 
Перестрахувальна премія (re-insurance premium) – частина страхової 

премії, що передається цедентом перестраховикові у вигляді плати за 
перестрахування. 

Перестрахування - операція між двома страховими компаніями, за якої 
одна з них (цедент) передає від свого імені за певну плату частину ризику за 
договором, укладеним зі страхувальником, іншій компанії (перестраховикові). 

Планування – вид управлінської діяльності (трудових процесів), який 
визначає перспективу і майбутній стан організації, шляхи і способи його 
досягнення. законодавства. 

Поточна діяльність – це діяльність, пов'язана з проведенням 
страхування, співстрахування та перестрахування та здійсненням витрат, 
необхідних для їх проведення. 

Правління страхової компанії - виконавчим органом, який керує 
роботою компанії згідно з повноваженнями, визначеними статутом компанії і 
положенням про правління. 

Превенція (prevention) – діяльність страховика щодо запобігання 
страхових випадків або зменшення їх частоти чи руйнівної сили. 

Процес руху – це регулярний і безперервний процес акумуляції та 
використання фінансових ресурсів, що приводить до формування капіталу. 

Пул перестрахувальний (reinsurance pool) – об’єднання декількох 
страховиків, які проводять страхування самостійно і передають у пул лише ту 
частину страхового ризику, яка не може бути покрита власними ресурсами. 

Р 
Ревізійна комісія – контрольний орган страховика, що відстежує 

виконання статуту, рішень загальних зборів акціонерів, додержання чинного 
законодавства. 

Резервний капітал страховика – доповнення до статутного 
спрямовується на оперативне покриття збитків по страхових операціях, виплату 
дивідендів у разі недостатності обсягів прибутку, також для викупу акцій 
страховика за відсутністю інших коштів. 

Ризик – це імовірність будь-якої події, яка носить об’єктивний характер і 
настання якої може призвести до збитків або до отримання прибутку. 

С 
Соціальне страхування - це гарантована державою система заходів 

щодо забезпечення громадян у старості, на випадок захворювання, втрати 
працездатності, щодо підтримки материнства та дитинства, а також охорони 
здоров'я членів суспільства. 

Спекулятивний ризик - потенційна можливість як придбати (одержати 
прибуток), так і втратити (зазнати збитку). 

Співстрахування (co-insurance) – страхування, при якому один і той 
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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. 

Споживча вартiсть товару «страховий захист» – це потенційна 
можливiсть страхувальника отримати страхове вiдшкодування втрат у 
результатi настання страхового випадку, що був визначений у страховому 
договорi. 

Статистична інформація – офіційно документованім державна 
інформація, що дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, які 
відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя 
суспільства 

Страхова послуга (product) – являє собою невідривну єдність обіцянки 
страхової компанії здійснити страхову виплату, страхового відшкодування та 
цілого ряду послуг з його одержання при настанні страхового випадку. 

Страхова претензія – вимога страхувальника (вигодонабувача) про 
відшкодування страховиком збитку, спричиненого випадком, що передбачає 
перелік страхових подій у договорі страхування. 

Страхова сума (sum insured) – межа грошових зобов’язань страховика 
щодо компенсації завданих страховою подією збитків страхувальникові 
(застрахованому). 

Страхове відшкодування (Insurance Indemnity) (врегулювання претензій 
страхувальника в зарубіжній практиці) - це грошова сума, яку страховик 
виплачує страхувальнику як відшкодування збитків, спричинених страховою 
подією, передбаченою страховим договором. 

Страхове поле - максимальна кiлькiсть об’єктів, що можуть бути 
охоплені тим, чи іншим видом страхування. 

Страховий внесок (премія, платіж) (insurance premium) – сума, що її 
сплачує страхувальник страховикові за зобов’язання відшкодувати збитки, 
завдані застрахованому майну, або сплатити страхову суму в разі настання 
зумовлених подій у житті страхувальника (застрахованого). 

Страховий захист (insurance protection) – економічні, перерозподільні 
відносини, що складаються у процесі запобігання, подолання й відшкодування 
збитків, завданих конкретним об’єктам: матеріальним цінностям юридичних і 
фізичних осіб, життю і здоров’ю громадян тощо. 

Страховий збиток (loss) – шкода, завдана страхувальникові внаслідок 
страхового випадку. 

Страховий інтерес (insurable interest) –матеріальна заінтересованість у 
страхуванні об’єктів, до яких страхувальник має стосунок як власник, 
орендатор, перевізник і т. ін. 

Страховий маркетинг – це комплекс заходiв, спрямованих на 
формування й постiйне вдосконалення дiяльностi страхової компанії. 

Страховий менеджмент – це професійне управління діяльністю 
страхової компанії для досягнення поставлених цілей, з урахуванням інтересів 
власників, керівництва та клієнтів. 

Страховий нагляд (insurancecontrol (supervision) – контроль за 
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діяльністю суб’єктів страхового бізнесу, що здійснюються спеціально 
уповноваженими на це державними органами. 

Страховий портфель - сукупнiсть страхових внескiв, прийнятих 
страховиком вiд страхувальникiв, яка характеризує загальний обсяг його 
дiяльностi. 

Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться 
страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання 

Страховий ринок – це сфера економічних відносин, у процесі яких 
формуються попит і пропозиція на страхові послуги та здійснюється акт їх 
купівлі-продажу. 

Страховики - фінансові установи, які створені у формі акціонерних, 
повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю, 
згідно із ЗУ «Про господарські товариства», з урахуванням того, що учасників 
кожної з таких фінансових установ повинно бути не менше трьох, та інших 
особливостей, передбачених ЗУ «Про страхування», а також одержали у 
встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. 

Страховики – юридичні особи, які є фінансовими установами і які 
займаються страхуванням, перестрахуванням та управлінням страховими 
фондами. 

Страхові резерви - ресурси не належать страховику, вони лише 
тимчасово, на період дії договору страхування, знаходяться у розпорядженні 
страхової компанії і призначені для здійснення страхових виплат. 

Страхувальники – юридичні та фізичні особи, які уклали договори 
страхування або є застрахованими згідно з чинним законодавством. 

Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту 
майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій 
(страхових випадків), визначених в договорі страхування або передбачених 
чинним законодавством за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом 
сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових 
внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів. 

Т 
Тарифна полiтика страховика – цiлеспрямована дiяльнiсть страховика 

щодо встановлення, впорядкування й уточнення страхових тарифiв в iнтересах 
розвитку страхування та забезпечення прибутковостi. Формуючи тарифну 
полiтику, страховик прагне вирiшити подвійне завдання: при мiнiмальних 
тарифах, досягнутих для широкого кола страхувальникiв, забезпечити 
достатнiй обсяг страхової вiдповiдальностi. 

Технічні резерви (technical reserves) – сукупність обчислених за видами 
страхування резервів (незароблених премій, заявлених, але не виплачених 
збитків, збитків, які виникли, але не заявлені, катастроф, коливань збитковості). 

Трудовий потенціал (кадровий потенціал) страховика - сукупність 
зайнятих на підприємстві за основною та допоміжною діяльністю. 

У 
Управління платоспроможністю страховика - розробка й ефективне 

використання інструментарію фінансового механізму для практичної реалізації 
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цілей фінансової політики страховика. 
Управління ризиком (менеджмент ризику) – це дії, спрямовані на 

обмеження або мінімізацію ризику в системі економічних відносин. 
Ф 

Фінансове планування – це управління процесами створення, розподілу 
і використання фінансових ресурсів в компанії, що реалізовується у фінансових 
планах. 

Фінансовий моніторинг – сукупність заходів, які здійснюються 
суб’єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що враховують 
проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового 
моніторингу. 

Фінансовий план – це набір фінансових показників, які необхідно 
розраховувати і прогнозувати за допомогою спеціальних технологій., що 
деталізуються. 

Фінансові потоки являють собою надходження, перетворення і 
витрачання фінансових ресурсів, що генеруються в ході здійснення фінансово-
господарської діяльності. 

Фінансові ресурси – сукупність власних грошових доходів в готівковій 
та безготівковій формі і надходжень ззовні (позикових і залучених), які 
акумулює організація і призначених для виконання фінансових зобов’язань, 
фінансування поточних витрат і витрат, пов’язаних з розвитком виробництва. 

Функції страхового менеджменту - конкретні види управлінської 
діяльності, які здійснюються спеціальними прийомами і способами, а також 
відповідна організація роботи і контроль діяльності страхової компанії. 

Ц 
Цедент (перестрахувальник) (cedent) – страховик, що передає за плату 

частину прийнятого за договором зі страхувальником ризику на 
перестрахування іншому страховикові або професійному перестраховикові. 

Ціна (price) – це кількість грошей, яку повинен заплатити страхувальник, 
щоб одержати страхову послугу. 

Ч 
Чистий ризик - потенційна можливість зазнати збитку: тобто наслідок 

завжди альтеративний – збитки або їхня відсутність. 
Ш 

Шкода - виражений у грошовій формі збиток майну певної особи 
внаслідок заподіяння шкоди цій особі або невиконання укладеного з цією 
особою договору. 
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