МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Факультет № 6
Кафедра економіки та фінансів

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
з навчальної дисципліни «Страхування»
обов’язкових компонент
освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінансова безпека та
фінансові розслідування)

за темою – Cтрахування відповідальності

м. Харків
2019

2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від «22» березня 2019 р. № 3

СХВАЛЕНО
Вченою радою факультету № 6
Протокол від «20»березня 2019 р. № 3

ПОГОДЖЕНО
Секцією Науково-методичної ради
Харківського національного
університету внутрішніх справ
з гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін
Протокол від «21» березня 2019 р. № 3

Розглянуто на засіданні кафедри економіки та фінансів факультету № 6
ХНУВС, протокол від 11 березня 2019 р. № 5

Розробники: доцент кафедри економіки та фінансів, к.е.н., доцент
Андрійченко Ж.О. – Харків: кафедра економіки та фінансів факультету № 6
ХНУВС, 2018

Рецензенти:
к.е.н., доцент, доцент кафедри управління фінансовими послугами ХНЕУ
ім. С. Кузнеця, Смоляк В.А.;
доцент кафедри соціальних та економічних дисциплін ХНУВС, к.е.н, доцент
Павленко Н.В.

3

План лекції
5.1. Сутність та види страхування відповідальності.
5.2 Характеристика окремих видів страхування відповідальності.
1. Рекомендована література:
Основна
1. Базилевич В. Д. Страхування : підручник / В. Д. Базилевич,
К. С. Базилевич, Р. В. Пікус ; за заг. ред. В. Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2008.
– 1019 с.
2. Базилевич В. Д. Страхування : практикум : навч. посіб. / В. Д.
Базилевич, К. С. Базилевич, Р. В. Пікус ; за заг. ред. В. Д. Базилевича. – Київ :
Знання, 2011. – 608 с.
3. Говорушко Т.А. Страхування : навч. посіб. / Т.А. Говорушко, В.М.
Стецюк. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 323 с.
4. Жабинець О.Й. Страхування : навч. посібник / О.Й. Жабинець, І.В.
Цюпко, Л.М. Томаневич. – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – 260 с.
5. Мних М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика :
підручник / М.В. Мних. – К. : Знання України, 2007. – 284 с.
6. Страхування

:

підручник

/

С.

С.

Осадець,

Т. М. Артюх,

В. Л. Бабко та ін. ; за заг. ред. С. С. Осадця. – Київ : КНЕУ, 1998. – 528 с.
7. Страхування:

теорія

та

практика

:

навч.-метод.

посіб.

/ Н. М. Внукова, В. І. Успаленко, Л. В. Временко та ін. ; за заг. ред.
Н. М. Внукової. – Харків : Бурун Книга, 2004. – 376 с.

4

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ

5.1. Сутність та види страхування відповідальності.
Страхування відповідальності виникло ще на початку 20-х років XIX
ст., а в Україні найбільшого розвитку набуло на початку 90-х років того ж
століття. За економічним змістом страхування відповідальності відіграє
подвійну роль:

з

одного

боку

-

захищає

майнові

інтереси

самого

страхувальника, а з другого боку - потерпілого (третьої особи) на випадок
неплатоспроможності того, хто завдав збиток.
В основу страхових відносин при страхуванні відповідальності покладено
норми вітчизняного та міжнародного права, які закріплені у Законах України та
постановах

Верховної

Ради

України,

Кабінету

Міністрів

України,

розпорядженнях уряду України, міжнародних конвенціях та угодах. Цивільним
кодексом України передбачена відповідальність особи, яка завдала шкоди
життю, здоров'ю і майну третьої особи.
Законом України "Про страхування" визначено об'єкт страхування
відповідальності,

яким

можуть

бути

майнові

інтереси,

пов'язані

з

відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а
також шкоди, заподіяної юридичній особі.
Для страхування становлять інтерес такі види відповідальності: −
адміністративна – форма юридичної відповідальності громадян і
посадових осіб за здійснення ними адміністративного правопорушення; −
матеріальна – обов'язок працівника відшкодувати збитки,
завдані ним підприємству своїми явно протиправними діями, згідно з
порядком, установленим трудовим законодавством;
−

цивільно-правова

–

це

встановлені

нормами

цивільного

і

господарського права юридичні наслідки за невиконання або неналежне
виконання особою передбачених правом обов'язків, що пов'язано з
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порушенням суб'єктивних прав іншої особи. Цивільно-правова відповідальність
за порушення зобов'язань або заподіяння шкоди настає за таких умов:
протиправної поведінки боржника або особи, що заподіяла шкоду, наявності
збитків або шкоди; причинного зв'язку між протиправною поведінкою й
настанням шкоди; вини боржника або особи, що заподіяла шкоду.
Оскільки при страхуванні відповідальності захищаються не тільки
майнові інтереси потерпілої особи, але й майнові інтереси особи, яка заподіяла
шкоду, то для притягнення до відповідальності такої особи і визнання факту
страхової події необхідними є наявність її вини або визнання того, що її
відповідальність настає незалежно від вини.
У цивільному праві діє так званий принцип генерального делікту, згідно з
яким сам факт заподіяння шкоди вважається протиправним, якщо заподіювач
шкоди не доведе, що мав права на дії, що спричинили шкоду. Протиправна
заподіяна шкода підлягає відшкодуванню в усіх випадках. Шкода, спричинена
правомірними

діями,

підлягає

відшко-дуванню

тільки

у

випадках,

передбачених законом.
Елементи страхування відповідальності (звільнення від зобов'язань)
можна було побачити ще у Стародавньому Римі. Створені там «спів-товариства
від морських небезпек» брали на себе витрати з викупу членів співтовариства у
морських розбійників, тобто звільняли їх від відповідальності щодо внесення
викупу за себе або за родичів. У закордонній страховій практиці страхування
відповідальності може виступати як самостійний вид або входити до складу
автотранспортного

та

іншого

майнового

страхування

або

особистого

страхування. В Україні зазвичай воно є самостійною галуззю страхування, що
охоплює окремі види страхування відповідальності.
Страхування відповідальності тісно пов'язано з майновим стра-хуванням,
оскільки більшість видів відповідальності передбачає корис-тування або
розпоряджання майном. Проте страхування відповідальності відрізняється від
майнового страхування тим, що у страхуванні майна об'єктом захисту є
заздалегідь визначене майно на заздалегідь визначену суму, а у страхуванні
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відповідальності - не заздалегідь визначені майнові блага, а кошти
страхувальника в цілому.
Страхування відповідальності відрізняється і від особистого страхування,
яке проводиться на випадок настання певних подій, пов'язаних із життям,
здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника. Особисте
страхування - це зазвичай страхування суми,
а страхування відповідальності - галузь страхування, де об'єктом виступає
відповідальність перед третіми особами, яким може бути спричинено збиток
(шкода) внаслідок яких-небудь дій або бездіяльності страхувальника, тобто це
страхування збитків.
Страхування відповідальності вирізняється особливими рисами,
пов'язаними з тим, що:
− в страхуванні відповідальності завжди беруть участь три сторони:
страховик, страхувальник і третя особа, яка є наперед невідомою;
− відшкодування торкається як матеріального збитку, так і шкоди,
завданої життю і здоров'ю третіх осіб, яким в силу закону або за рішенням суду
здійснюються відповідні виплати, що компенсують понесений збиток. Збитки
мають

деякі

особливості:

причина

–

ненавмисні

дії

страхувальника;

відповідальність повинна бути визначена законодавчо; збитки спричинені
третім об особам, а не страхувальнику;
− договором зазвичай не визначається конкретна страхова сума, а
оговорюється

тільки

верхня

границя

розміру

відшкодування

(ліміту

відповідальності страховика).
Страхування відповідальності залежно від характеру (виду)
відповідальності охоплює дві умовні підгалузі:
− страхування цивільної відповідальності, яке пов'язане з необхідністю
відшкодування збитків за цивільно-правовими відносинами; страхування
заборгованості, яке пов'язане із борговими зобов'язаннями страхувальника
перед третіми особами. Воно охоплює: страхування експортно-імпортних
кредитів, страхування товарних кредитів, страхування банківських кредитів та
ін., які об'єднуються в систему кредитного страхування.
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Страхування відповідальності може здійснюватись в обов'язковій і
обровільній формах, перелік видів яких наводиться в ст.6 і ст.7 Закону України
"Про страхування".
До найбільш розповсюджених видів страхування відповідальності
відносяться:
− страхування відповідальності виробника за якість продукції;
− страхування відповідальності роботодавця;
− страхування професійної відповідальності;
− страхування відповідальності за екологічне забруднення;
− страхування цивільної відповідальності власників транспортних
засобів;
− страхування відповідальності перевізника вантажів;
− страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту
та ін.
Таким чином, страхування відповідальності – це найбільш молода галузь
страхування, що має дуже специфічний об’єкт страхування, бо спрямована на
захист інтересів потенційних «шкідників», які з тих чи інших причин можуть
спричинити збитки третім особам.
5.2 Характеристика окремих видів страхування відповідальності.
Страхування відповідальності виробника за якість продукції.
Метою страхування відповідальності виробника за якість продукції –
захищати страхувальника в разі претензій, що їх висувають споживачі його
продукції (послуг, котрі ним надаються) і за які він несе відповідальність згідно
із цивільним законодавством.
Поняття "продукція" охоплює будь-які товари, комплектуючі, сировину,
електроенергію. Не входять до цього поняття природні ресурси, продукти
тваринництва,

рибальства,

мисливства,

а

також

сільськогосподарська

продукція, не піддана промисловій переробці. Дефектною є продукція,
безпечність якої не відповідає рівню, на який має право розраховувати
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споживач з огляду на всі обставини (призначення продукції, зовнішній вигляд,
упаковка, наявність інструкцій та правил експлуатації тощо). Під дефектом
розуміють також недоліки конструкції, виробничі огріхи, помилки в інструкції,
недоліки контролю за якістю продукції.
Питання про вину виробника не порушується - відповідальність виникає
із самого факту шкоди, заподіяної позивачеві, тобто "відповідальність без
вини". Для одержання компенсації особа, котра постраждала, має довести, що
їй було завдано шкоди і що шкода є наслідком дефекту цієї продукції.
Відповідальність за шкоду покладається не лише на виробника кінцевого
продукту або комплектуючих, використаних у виробництві зазначеного
продукту, а й на тих, хто пропонує продукт як "свій" (наприклад, супермаркети
та фірмові магазини несуть відповідальність за продукцію з нанесеним власним
фірмовим знаком або своєю назвою). Продукція, перш ніж потрапити до
споживача, може пройти через багатьох осіб - безпосередніх виробників,
постачальників, імпортерів, продавців. Кожний із цього ланцюжка може нести
відповідальність перед клієнтами за заподіяну шкоду, якщо не назве іншої
винної особи. Страховик несе відповідальність лише за прямі та ненавмисні
збитки, що виникли протягом дії договору страхування у зв'язку з продукцією,
яка покривається договором. При цьому продукція має перебувати поза
контролем страхувальника, у тому числі поза приміщеннями, що належать
страхувальникові або які він займає.
Страхове покриття надається тільки за збитки, спричинені неякісними,
дефектними товарами. Шкода самим товарам не відшкодовується. Наприклад,
страхувальник розмістив промислову установку у приміщенні замовника. Під
час експлуатації через дефект в установці відбувається пожежа. Страховик
виплатить компенсацію за шкоду через травму, за втрату майна замовника, але
вартість самої установки, вартість її заміни або ремонту звичайним полісом не
покривається.
Як правило, відповідальність виключається, якщо дефект зумовлюється
природними властивостями або коли шкода здоров'ю та майну вважається
неминучою (у разі навмисних дій або грубої необережності страхувальника).
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Страхування відповідальності роботодавця. Розвиток законодавства
європейських

країн

привів

до

встановлення

суворої

відповідальності

роботодавця за шкоду життю та здоров'ю службовця. Якщо нещасний випадок
стався не внаслідок грубої помилки, якої припустився службовець, чи
навмисного невиконання ним своїх зобов'язань, йому має бути виплачена
компенсація.
За договором страхування відповідальності роботодавця страховики
відшкодовують збитки страхувальникові в разі притягнення його до
відповідальності за шкоду, якої було заподіяно життю та здоров'ю службовця, і
сталося це в період дії договору страхування, коли службовець працював на
страхувальника,

виконуючи

службові

обов'язки.

Додатково

страховики

сплатять витрати страхувальника, понесені ним за згодою страхової компанії і
пов'язані з розслідуванням, медичними та технічними звітами про обставини
пригоди, а також із захистом у суді.
Страховий захист надається лише стосовно відповідальності роботодавця
за тілесні пошкодження, смерть та професійні захворювання. Шкода майну,
якої завдано службовцям, покривається полісом цивільної відповідальності.
Страхування

професійної

відповідальності.

Відповідальність

за

помилки або упущення, що їх припустилася особа під час виконання
професійних обов'язків, базується на законодавчих та нормативних актах, які
регламентують зобов'язання сторін у тій чи іншій сфері діяльності. Основу
професійної

відповідальності

становить

порушення

контракту

між

професіоналом та клієнтом щодо надання послуг. Будь-яка особа, що придбає
послугу, розраховує на компетентність та сумлінність професіонала. Якщо
клієнтові завдано шкоди, він має право притягти до відповідальності
професіонала в судовому порядку. Головним джерелом претензій до
професіоналів є упущення, помилки або хибні дії, які призвели до фінансових
збитків клієнтів або третіх осіб. Природа шкоди залежить від характеру
професійної діяльності.
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Відповідальність

професіонала

полягає

в

додержанні

необхідної

обережності та майстерності під час виконання своїх обов'язків. При цьому він
не обов'язково має бути компетентним в усіх питаннях. Рівень кваліфікації
професійного працівника має бути не нижчим від рівня, якого один
професіонал очікує від іншого в тій самій професійній галузі.
Захистом проти висунених претензій може бути доказ, що професіонал не
перевищив своїх повноважень, був обережний та що його дії відповідали рівню
кваліфікації, яка вимагається від професіоналів у цій галузі. Він повинен
переконати суд, що діяв чесно та розумно.
Страховик зобов'язується згідно з договором страхування виплатити
страхувальникові компенсацію за будь-яким позовом третьої сторони за шкоду,
заподіяну їй страхувальником через недбалість або помилку. Як правило,
договір страхування укладається згідно з принципом "заявлених позовів".
Позов може бути сплачений страховиками, якщо він пред'явлений під час дії
договору страхування, незалежно від часу та місця, де сталася помилка або
виникла підозра щодо її наявності.
Страхування відповідальності за екологічне забруднення. Національні
законодавства та міжнародні угоди покладають безумовну відповідальність за
викиди небезпечних речовин у навколишнє середовище за принципом "платить
осквернитель". При цьому заподіювач шкоди повинен компенсувати не лише
прямі втрати, а й витрати на очищення забруднених водойм та ґрунту.
Необхідно визначити, що "забруднення" – це будь-який викид шкідливих
речовин, незалежно від їх природи та характеру, забруднює атмосферу, водні
або земельні ресурси. До того ж, навіть нешкідливі речовини, вступаючи в
реакції з хімічними речовинами, що містяться у ґрунті та воді, можуть
утворювати шкідливі сполуки. Можна тлумачити забруднення і вужче.
Забруднення - це викид та нагромадження шкідливих речовин в обсязі, який не
може більше поглинатися навколишнім середовищем.
Підприємства, які є джерелами підвищеної екологічної небезпеки,
звільняються

від

відшкодування

шкоди,

заподіяної

навколишньому

природному середовищу, тільки коли доведуть, що шкода виникла внаслідок
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стихійних природних явищ чи навмисних дій потерпілих. Що ж до
підприємств, не віднесених до власників джерел підвищеної екологічної
небезпеки, то вони звільняються від відшкодування шкоди, якщо доведуть, що
шкоду заподіяно не з їхньої вини. Особи, яким завдані збитки, мають право на
відшкодування неодержаних прибутків за час, необхідний для відновлення
здоров'я,

якості

навколишнього

природного

середовища,

відтворення

природних ресурсів до стану, придатного для використання за цільовим
призначенням.
Поліс страхування може покривати не тільки випадкові забруднення, але
й ризик поступового забруднення. Складність полягає у визначенні характеру
забруднення. Якщо страхувальник змінив кількох страховиків, важко
визначити, хто та в якому розмірі повинен відшкодовувати збитки у зв'язку з
поступовим забрудненням. При ризику поступового забруднення гостро постає
питання про ступінь відповідальності інших можливих забруднювачів.
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних
засобів у більшості країн світу належить до обов'язкових видів страхування, що
зумовлюється тим, що транспортний засіб є джерелом підвищеної небезпеки та
тим, що цивільно-правові відносини стосуються всього суспільства, мають
масовий характер, оскільки потенційно учасником дорожньо-транспортної
пригоди може бути кожний громадянин.
Об'єктом

обов'язкового

страхування

цивільної

відповідальності

є

цивільна відповідальність власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну
третім особам внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Йдеться про життя
чи здоров'я громадян, їхнє майно і майно юридичних осіб.
Страховою сумою за договором обов'язкового страхування цивільної
відповідальності є грошова сума, в межах якої страховик згідно з умовами
страхування зобов'язаний здійснити компенсацію збитків третій особі або
третім особам (у разі, коли потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді
кілька) після настання страхового випадку.
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Завдяки
транспортних

впровадженню
засобів

Україна

обов'язкового
приєдналася

страхування
до

власників

міжнародної

системи

страхування відповідальності автовласників "Зелена картка", яка функціонує з
1 січня 1953 року.
Основним завданням цієї системи є створення ефективного захисту
потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах за участю автовласників нерезидентів країни, в якій трапилась така пригода. Така система мала
насамперед

запровадити

механізм

гарантованих

виплат

компенсацій

потерпілим з вини автовласників Інших країн. Це забезпечується виконанням
певних умов країнами - членами системи "Зелена картка".
Страхування відповідальності перевізника вантажів.
Географічне положення України, рівень її економічного розвитку та
всеохоплююче включення у світову економіку забезпечують безперервні
вантажопотоки з внутрішніх та міжнародних перевезень всіма видами
транспорту. До процесу перевезень вантажів залучені автотранспортні
підприємства, авіакомпанії, судновласники, експедитори з фрахту, залізниця.
Якщо перевезення здійснюються з перевантаженнями або різними видами
транспорту (комбіновані перевезення), то вантажовідправникові немає потреби
укладати договір перевезення з кожним перевізником окремо. Досить укласти
його з першим перевізником на весь маршрут, а фактичний перевізник
змінюватиметься процесі транспортування.
У разі пошкодження вантажу його власник може вимагати компенсацію
збитку від перевізника. Оскільки відповідальність перевізника, як правило,
обмежена, то збиток може бути погашений не повністю, а в деяких випадках
зовсім не сплачений (наприклад, за браком коштів у перевізника). Наявність
полісу страхування відповідальності перевізника за вантаж частково знімає
деякі проблеми для власника вантажу, але не вирішує їх. Для повної
компенсації збитків від загибелі або пошкодження вантажу необхідний поліс
страхування вантажу, що надає ширше покриття та укладається на користь
вантажовласника.
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Об'єктом страхування є відповідальність вантажоперевізника за втрату,
загибель або пошкодження вантажу, прийнятого ним до перевезення
(відповідальність за вантаж). За додаткову страхову премію може бути
включений ризик настання відповідальності перевізника за шкоду, заподіяну
вантажу у результаті затримки в доставці. Об'єктом страхування може бути
відповідальність вантажоперевізника перед третіми особами за шкоду їхньому
життю, здоров'ю або майну, завдану під час транспортування вантажу
(відповідальність перед третіми особами), відповідальність за забруднення
навколишнього середовища. У цьому разі покриття надається на умовах,
аналогічних страхуванню відповідальності перед третіми особами та за
забруднення.
Страхування

відповідальності

позичальника

за

непогашений

кредиту відноситься до підгалузі страхування відповідальності заборгованості,
яка охоплює страхування різних видів кредитів.
Об'єктами цього виду страхування є комерційні кредити, банківські
позики, кредитні зобов'язання тощо. Суть такого страхування полягає в
зменшенні або усуненні кредитного ризику.
Кредитний ризик - ймовірність відмови боржника від сплати процентів
за кредит і повернення самого кредиту. Він може виникнути в усіх видах
кредитних операцій як всередині країни, так і в міжнародному кредитуванні. У
зв'язку з тим, що більшість кредитних ресурсів концентрується в банках, саме
вони більше всього наражаються на кредитні ризики, рівень яких залежить від
особи позичальника, його фінансового стану, форми кредиту і загальної
економічної ситуації в країні. Крім банків кредитний ризик може виникнути і в
юридичних та фізичних осіб, за умови надання ними комерційних кредитів, або
при придбанні цінних паперів (кредитних зобов'язань).
Особливістю страхових кредитних ризиків є те, що у стосунках між
кредитором та його боржником предмет їхнього спільного інтересу (кредит)
ставить дані сторони в діаметрально протилежні умови: боржник зобов'язаний
повернути одержану позику, а кредитор має право вимагати повернення
наданої позики за узгодженими умовами.
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Невиконання цих умов загрожує кредитору фінансовими збитками. Основний
ризик кредитної операції з матеріальної точки зору проявляється у
неповерненні заборгованості, а з юридичної - у невиконання зобов'язань.
Отже, страхування кредитних ризиків захищає інтереси кредитора на
випадок неплатоспроможності боржника або несплати боргу з інших причин.

