
Семінарське заняття №11 

 Тема: Договір страхування 

Тема семінарського заняття. Види страхування. Особливості медичного страхування, 

обов’язкового страхування окремих категорій громадян. 

Мета заняття: визначити особливості укладання договорів страхування 

План 

1. Поняття, ознаки та види страхового договору. 

2.Правова характеристика обов’язкового і добровільного страхування 

3. Медичне страхування та його роль у забезпеченні соціального захисту громадян 

4. Обов’язкове страхування окремих категорій громадян 

 

Ключові поняття та категорії: договір, класифікація, предмет, страхування, медичне 

страхування, страхова медицина, обов’язкове медичне страхування, добровільне медичне страхування, ринок 
медичного страхування, обов’язкове страхування.  

Реферати 

1. Правова природа договору особистого страхування 

2. Права та обов’язки страховика в договорах страхування 

3. Правовий статус сторін договору страхування цивільно-правової відповідальності 

4. Порядок укладання та виконання договору страхування професійної відповідальності 

5. Теоретико - правові концепції страхування і перестрахування: діалектика взаємозв’язку 

 

Питання для активізації знань студентів 

1. Дайте визначення договору «страхування». 

2. Хто є сторонами у договорі страхування? 

3. Які Ви знаєте види страхування? 

4. Визначити підстави недійсності договору страхування. 

5. Назвіть підстави припинення договору страхування. 

6. Яка форма договору страхування передбачена для добровільного страхування? 

7. Які підстави визнання договору недійсним? 

8. Які категорії громадян підлягають обов’язковому страхуванню? 

Література 

Базова 

1 Конституція України від 28.06.1996 / Верховна рада України [Електроний ресурс]. Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %Р0%В2%Р 1 %80 

2. Цивільний кодекс України / Верховна рада України [Електроний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 

3. Коментар до Цивільного кодексу України за ред. Харитонова Є.О., Калітенко О.М. - Х.- 2004. -

С.1257 

Допоміжна 

1. Бірюков І.А., Заіка Ю.О., Співак В.М. Цивільне право України. Загальна частина. - К. : Наукова 

думка, 2000. - 274 с. 

2. Цивільне право України.ч.ІІ за ред. Ч.Н. Азімова, С.Н. Приступи. В.М. Ігнатенка. - Х., „ Право”. - 

2000. - С.378 

3. Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях. за ред. Харитонова Є.О., Калітенко 

О.М., - Харків, - „Одісей” - 2002,С.456 

Методичні рекомендації 

До першого питання. Розкриваючи дане питання студенти мають з’ясувати поняття договору 

страхування та його основних складових, також проаналізувати процедуру підготовки та укладення 

договору страхування, розглянути основні вимоги до договорів страхування та дослідити правові 

аспекти вирішення спорів і припинення дії договору страхування, визначити правовий статус суб'єктів 

страхування, вказати об'єкти цивільних прав, щодо яких може виникнути страховий інтерес. Студенти 

повинні дослідити окремі види договорів страхування (страхування майна, страхування 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%25%d0%a00%25%d0%922%25%d0%a0_1_%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15


відповідальності, особисте страхування), правове становища їх учасників, склад і зміст прав та 

обов'язків. 

До другого питання. Розкриваючи дане питання студенти мають почати з характеристики 

форм страхування (добровільної та обов’язкової), а саме визначити поняття та принципи, які 

властиві формам страхування. Потрібно проаналізувати загальні умови, які встановлюються 

страховиком самостійно відповідно до вимог ЗУ «Про страхування» та конкретні умови, які 

визначаються при укладені договору страхування відповідно до законодавства. Визначити види 

форм страхування (види добровільного і обов’язкового страхування). Особливу увагу слід приділити 

порядку проведення форм страхування. Варто виділити, що Законом України "Про страхування" 

(редакція 2001 року) передбачено 33 обов'язкових та 22 добровільних видів страхувань. З цієї 

кількості страхувань 27 видів відноситься до майнового страхування, 12 - до страхування 

відповідальності і 16 - до особового страхування. Насправді як обов'язкових, так і добровільних 

видів страхувань є більше внаслідок того, що, наприклад, згідно обов'язкового авіаційного 

страхування здійснюється п'ять окремих видів страхувань, а при добровільному страхуванні за 

однією ліцензією може здійснюватися кілька різновидностей страхувань. Серед обов'язкового 

страхування немає державних видів (згідно цього ж Закону в редакції 1996 року їх було 14). 

До третього питання. При розкритті даного питання, студенти мають здійснити систематизацію 

наукових підходів щодо розуміння сутності категорії «медичне страхування». Для цього необхідно 

провести аналіз нормативно-правової бази, що забезпечує регулювання медичного страхування в 

України, вивчити наукову літературу та виділити наукові підходи, відповідно до яких розкривається 

зміст категорії «медичне страхування». Також студенти мають виділити основні завдання медичного 

страхування, які розподілено на соціальні та економічні завдання, визначити роль медичного 

страхування в системі суспільного страхового захисту та дослідити місце та показники розвитку ринку 

медичного страхування в Україні за останні роки. Дослідити структуру ринку медичного страхування 

на основі виділення таких його складових як: добровільне страхування медичних витрат, добровільне 

страхування на випадок хвороби, безперервне страхування здоров’я. Студенти мають зазначити, що 

на даний момент в Україні здійснюється медична реформа, сутність якої полягає у формуванні 

оптимальної моделі медичного страхування за рахунок поєднання обов’язкового й добровільного 

медичного страхування. Реформована система медичного страхування передбачає комплексне та 

адресне досягнення економічного й соціального ефекту для всіх суб’єктів сфери охорони здоров’я. 

Варто розглянути процеси функціонування систем медичного страхування в розвинутих країнах світу 

та надати характеристику базових світових моделей. 

До четвертого питання. В першу чергу, студенти мають дослідити історію виникнення та 

сучасні наукові підходи до визначення поняття «обов’язкове страхування». Також варто виділити 

критерії для необхідності застосування обов'язкового страхування: Також варто сконцентрувати увагу 

на перевагах та недоліках запровадження обов'язкового страхування. Після чого варто зробити 

висновки: 1) обов'язкове страхування повинне бути обмежене тими сферами діяльності, де це дійсно 

необхідно; 2) його необхідно вводити тільки там, де можливий за ним контроль при помірних 

витратах. Студенти мають приділити увагу основними принципами обов'язкового страхування. 

Варто розглянути процеси обов’язкового страхування в розвинутих країнах світу та надати 

характеристику базових світових моделей. 

Для здійснення обов'язкових видів страхувань Кабінет Міністрів України встановлює порядок та 

правила його здійснення, форми типового договору, особливі умови отримання ліцензії, розміри 

страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику їх актуарних розрахунків 

залежно від суб’єктів обов’язкового страхування. 

Студенти мають назвати види обов’язкового старахування окремих категорій громадян та 

розкрити за вибором одну з них: 

 обов’язкове особисте страхування від нещасного випадку на транспорті; 

 обов’язкове особисте страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів 

добровільних пожежних дружин (команд);  

 обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка 

може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до 

аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру;  



 обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 

засобів;  

 обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на 

випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів  

 обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності 

чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну 

внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї; 

 страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту; 

 обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса; 

 обов’язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію 

(видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю 

людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення 

та утилізації (видалення) небезпечних відходів. 

 

 

                                                                                    Викладачі                                    Ю.В. Децюра  

                                                     Ю. М. Скляренко 
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