
Тема 4. Методологія страхування 

(2  години самостійного вивчення) 

План: 

1. Система страхової відповідальності. 

Мета заняття:  

навчальна – ознайомитися з системами страхової відповідальності; 

виховна – виховувати студентів у дусі національної свідомості та 

гідності; 

розвиваюча – розвивати вміння аналізувати і узагальнювати матеріал, 

подавати матеріал у вигляді схем, діаграм тощо. 

Міжпредметні зв'язки: право, безпека життєдіяльності, організація та 

технологія туристичного обслуговування. 

Література.  Охріменко О.О. Страхування у сфері туризму та готельного 

господарства: Навч. посіб. / Передм. В.К. Федорченка. – К.: Вища шк.., 2003. – 

стор. 80 - 88. 

Нормативні акти: 

Конституція України, Закон України «Про страхування» 

Після опрацювання даної теми студенти повинні знати: 

1. Систему дійсної вартості. 

2. Систему першого ризику. 

3. Систему пропорційної відповідальності. 

4. Систему відновлюваної вартості. 

5. Систему граничної відповідальності. 

Вид контролю: усне опитування, перевірка конспектів. 

Завдання:  

1. Скласти повний конспект наведеного питання. 

2. Дати відповіді на контрольні питання 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ 

При виконанні завдання доцільно розглянути запропоновану літературу (стор. 

80 - 88).  Саме вона надасть змогу скласти повний конспект з наведених питань. 



 

Система страхової відповідальності 
Система страхової відповідальності є основною частиною договору страхування і 

визначає розмір, умови і методику здійснення страхового відшкодування збитку в 

майновому страхуванні та страхуванні відповідальності. Ця система визначає 

співвідношення між страховою сумою, реальною вартістю майна, фактичним збитком і 

сумою сплачуваного страхового відшкодування. 

Застосовують такі системи страхової відповідальності: 
• дійсної вартості; 

• першого ризику; 

• пропорційної відповідальності; 

• відновлювальної вартості; 

• граничної відповідальності. 

Система дійсної вартості. Суму страхового відшкодування визначають 

виходячи з дійсної страхової вартості майна на дату підписання договору страхування. 

Страхове відшкодування дорівнює розміру застрахованого збитку (прямому або прямому 

плюс сума непрямих збитків) за відрахуванням установленої франшизи. 

Система першого ризику визначає розмір покриття збитку в межах страхової 

суми. Страхове відшкодування виплачують у розмірі збитку, але виплата не може 

перевищувати встановлену страхову суму. Другий ризик, тобто збиток, що перевищує 

страхову суму, не відшкодовується взагалі. 

Система пропорційної відповідальності визначає виплату страхового 

відшкодування пропорційно коефіцієнту покриття збитків через неповне страхування 

вартості об'єкта. Страхову суму встановлюють в обсязі, що не перевищує дійсної вартості 

об'єкта. Коефіцієнт покриття збитків страховиком дорівнює відношенню страхової суми до 

страхової вартості об'єкта, а страхове відшкодування визначають множенням фактичного 

обсягу застрахованого збитку на коефіцієнт покриття. 

Система відновлювальної вартості означає, що страхове відшкодування за 

об'єкт дорівнює вартості нового майна відповідного виду або робіт із відновлення певного 

майна до попереднього стану. Зношування майна можна не враховувати. 

Система граничної відповідальності припускає наявність заздалегідь 

установленої межі сплачуваної суми страхового відшкодування у вигляді коефіцієнта 

покриття збитку. Величину відшкодування збитку визначають як добуток установленого 

коефіцієнта покриття на різницю між заздалегідь установленою межею і реально досягнутим 

страхувальником рівнем прибутку. Якщо в разі настання страхового випадку рівень 

реального прибутку страхувальника буде меншим за встановлену межу, то відшкодуванню 

підлягає різниця між межею і фактично отриманим прибутком. 

 

Контрольні питання: 

1. Визначте  систему дійсної вартості. 

2. Охарактеризуйте систему першого ризику. 

3. Охарактеризуйте систему пропорційної відповідальності. 

4. Визначте систему відновлюваної вартості. 

5. Визначте систему граничної відповідальності 


