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Формування висококваліфікованих, кон-
курентоспроможних випускників вищих на-
вчальних закладів є пріоритетним завданням 
вітчизняної галузі освіти. Проте однією із 
найбільш актуальних проблем для сучасного 
українського студентства є низька можливість 
тимчасової зайнятості та працевлаштування 
після закінчення навчання та висока фінансо-
ва залежність від батьків або інших родичів, 
зважаючи на комерційний характер більшос-
ті освітніх послуг. Крім того, важливою є по-
треба матеріального забезпечення студента на 
випадок раптових подій, а саме – хвороби чи 
травматичного ушкодження під час навчання. 
З огляду на це, в сучасних умовах розвитку 
вітчизняного ринку освітніх послуг актуаль-
ним є розроблення накопичувальних програм 
страхування життя, адаптованих до потреб 
сту дентів.

Незважаючи на те, що проблеми розви-
тку страхування життя постійно знаходять-
ся в полі зору вітчизняних науковців і прак-
тиків страхового бізнесу, зокрема Т. Артюх, 
В. Базилевича, Д. Гвасалії, Л. Куделі, В. Ка-
банова, О. Ковтуна, С. Осадця, Г. Просвєтова, 
Т. Яворської та інших, проте наразі потребує 
наукового обґрунтування питання адаптації 
програм страхування життя до фінансових 
можливостей і потреб українських студентів і 
доцільності їх застосування в умовах розвитку 
вітчизняної галузі освіти.

Метою статті є розгляд теоретичних і мето-
дичних засад програм страхування життя та їх 
ефективного застосування в умовах функціо-
нування ринку освітніх послуг в Україні. 

Дослідження проведене з використанням 
методики виявлення потенційних фінансових 
можливостей населення України, розробленої 
з урахуванням основних положень сучасної 
теорії споживчих функцій, основи якої були 
закладені Д.-М. Кейнсом і розвинені Ф. Мо-
дільяні [1]. Рівень фінансової залежності сту-
дентів визначено шляхом аналізу результатів 
їх опитування. Накопичена страхова сума роз-
рахована методом екстраполяції.

Головними ознаками страхування життя 
є добровільна форма його проведення, прояв 
ощадної функції та акумуляція страховиками 
тимчасово вільних грошових коштів як дже-
рела довгострокових фінансових інвестицій в 
економіку [2–4]. При цьому важливо виявити 
потенційних клієнтів страховиків зі страху-
вання життя [5]. 

Аналіз коливання рівня доходу людини та 
його перерозподіл у різні періоди її життя дали 
змогу американському економісту Франко 
Модільяні зробити висновок, про те, що саме 
трудовий дохід може слугувати основою для 
регулярних грошових заощаджень [6]. Оцінка 
результатів опитувань студентів денної форми 
навчання провідних вищих навчальних закла-
дів м. Полтави свідчить, що студентство мож-
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на віднести до категорії населення з трудовим 
доходом, а отже, до споживчої теорії Ф. Мо-
дільяні, воно здатне накопичувати кошти на 
майбутнє. Але особливість полягає в тому, що 
трудовий дохід переважної більшості студен-
тів є непостійним в різні періоди їх навчання. 

За даними проведених опитувань, най-
більш фінансово залежними від батьків є пер-
шокурсники, серед яких невелика кількість 
має тимчасову роботу. Частка працюючих сту-
дентів, які навчаються на другому курсі, зрос-
тає, але знову завдяки тимчасовій зайнятості, 
переважним чином у сфері обслуговування. 
Частина студентів третього курсу вже починає 

працювати на постійній основі за трудовою 
книжкою зважаючи на їх вік і набуті знання. 
У цей же період збільшується частка студен-
тів, котрі мають тимчасову або сезонну ро-
боту. На четвертому й п’ятому курсах частка 
працюючих студентів збільшується. Ці дані не 
можна вважати абсолютно об’єктивними, зва-
жаючи на індивідуальні особливості кожного 
студента, а саме: погляди, звички, плани на 
майбутнє. Проте воно забезпечило можливість 
визначити ступінь фінансової залежності се-
редньостатистичного студента за весь період 
навчання (рис. 1).
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Рис. 1. Рівень фінансової залежності від батьків студентів м. Полтави:  
Rfz – рівень фінансової залежності студентів від батьків; K – курс навчання

Отримані результати дали змогу розроби-
ти накопичувальну програму зі страхування 
життя «Студент». При цьому було враховано 
особливості будови брутто-ставки зі страху-
вання життя, котра містить у собі нетто-ставку 
(для формування страхових резервів) і наван-
таження (для покриття витрат страховика та 
отримання прибутку) [7–9]. 

Аналіз розвитку вітчизняного ринку стра-
хування життя, а саме термінів дії договорів 
і видів страхування, що здійснюють провід-
ні страховики зі страхування життя (ПрАТ 
«ПЗУ Україна-життя», НАСК «Оранта-жит-
тя», ПрАТ «Страхова компанія «Універсаль-
на-життя», ПрАТ «Страхова компанія «Фідем 
Лайф»), свідчить, що мінімальний термін 
страхування за діючими програмами стано-
вить 5 років, а найефективнішими є програми 
змішаного страхування життя, що поєднують 

як накопичувальні, так і ризикові види [10–
13]. За кожним з цих видів страхування визна-
чають тарифну ставку, що залежить від віку, 
статі, генетичної спадковості, стану здоров’я 
застрахованого тощо. 

З огляду на це, для програми «Студент» 
найвигіднішим є поєднання в одному дого-
ворі таких видів страхування: «Страхування 
на дожиття до закінчення терміну навчання», 
«Страхування на випадок смерті з будь-якої 
причини за час терміну навчання», «Страху-
вання на випадок травматичних ушкоджень в 
результаті нещасного випадку» та «Критична 
хвороба під час навчання». Перші два з цих 
видів страхування відносяться до накопичу-
вальних, а останні два – до ризикових видів 
страхування. А тому страхові тарифні ставки 
для них розраховуються окремо. 
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Для накопичувальних видів страхування 
при розрахунку річної нетто-премії викорис-
товують дані таблиць смертності, розраховані 
для різних вікових груп страхувальників. Від-
повідно до Міжнародної системи актуарних 
позначень одноразова нетто-ставка на дожит-
тя до закінчення терміну дії договору визна-
чається за формулою (1):

n
E

x
 = (l

x 
+ n · vn) / l

x
 ∙ S, (1)

де l
x + n

 – кількість осіб, що доживають до віку 
(x + n) років;
x – вік страхувальника на початок дії дого-
вору;
n – термін дії договору;
v

n
 – дисконтний множник;

l
x
 – кількість осіб, віком х років на початку 

страхування;
S – страхова сума.

Проте для практичного застосування стра-
ховиками використовуються методи спрощен-
ня таких формул за допомогою комутаційних 
чисел. Тоді формула (1) має такий вигляд фор-
мула (2) [14]:

n
E

x
 = S ∙ D

x + n
/D

x
, (2)

де Dx – дисконтуючий множник для осіб віком 
х років;
D

x + n
 – дисконтуючий множник для осіб, 

що дожили до віку (x + n) років.

При цьому страховики зі страхування жит-
тя застосовують спеціальні таблиці, що міс-
тять такі комутаційні числа:

N
x
 = D
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 + … D

w
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C
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 · v

x + 1
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M
x
 = C

x
 + C

x + 1
 + … C

x + w

(w – кінцевий вік у таблиці смертності; d
x
 – 

імовірність померти протягом майбутнього 
року життя).

З огляду на те, що в програмі «Студент» 
передбачена одночасна дія договорів «Стра-
хування на дожиття до закінчення терміну на-
вчання» та «Страхування на випадок смерті з 
будь-якої причини за час терміну навчання», 
то щорічна страхова премія (P), розрахована 

на основі тарифної ставки за таких умов буде 
визначатись за формулою (3) [15]:

P = S (M
x
 – M

x + n
 + D

x + n
) / (N

x
 – N

x + n
), (3)

де S – страхова сума за договором. 

Проведемо розрахунки за умови, що стра-
хова сума (S) за період (n) 5 років становитиме 
10000 грн. Наприклад, середній вік студента 
(х), який укладає угоду, – 20 років. Тоді, від-
повідно до таблиці комутаційних чисел [14] та 
формули (3), річна страхова премія за програ-
мою «Студент» становитиме:

Р = 10000 (12644 – 12297 + 46753) : 

: (1418418 – 1182791) = 10000 ∙ 47100 :

: 235627 = 10000 ∙ 0,1999 = 1999 грн.

Отже, 0,1999 є страховою ставкою зі змі-
шаного страхування життя для середньоста-
тистичного студента 20 років, котрий укладає 
угоду на 5 років. Проте в реальних умовах для 
розрахунку брутто-премії необхідно врахо-
вувати стать, вік, стан здоров’я кожного сту-
дента. При цьому, нарахована річна страхова 
премія може сплачуватись одноразово або час-
тинами (щопівріччя, щокварталу, щомісяця).

Результати виявлення середніх потенцій-
них фінансових можливостей студентів свід-
чать, що для більшості з них є прийнятним 
накопичення коштів шляхом сплати внесків 
щомісячно у розмірі близько 200 грн. При 
цьому, відповідно до статті 9 Закону України 
«Про страхування», брутто-премія містить 
4 % законодавчо гарантованого інвестиційно-
го доходу та договором страхування життя пе-
редбачається обов’язкове збільшення розміру 
страхової суми на бонуси, що визначаються 
страховиком один раз на рік за результатами 
отриманого інвестиційного доходу від розмі-
щення коштів резервів із страхування життя 
до 15 % та індексація накопичених страхових 
внесків [16]. 

Враховуючи коливання розміру приєдна-
ного інвестиційного доходу протягом 5 років, 
для визначення кінцевої страхової виплати за 
програмою «Студент», застосуємо метод екс-
траполяції, тобто виконаємо прогнозний роз-
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рахунок при середньому рівні доходу – 7 % за 
кожен рік навчання. Таким чином при сплаті 
щомісячної страхової премії 200 грн накопи-
чена грошова сума за кожен з п’яти років на-
вчання становитиме:

1-й рік – 200 грн ∙ 12 місяців ∙ 1,07 = 2 568 грн;
2-й рік – (2568 грн + 200 грн ∙ 12 місяців) 

1,07 = 5315,76 грн;

3-й рік – (5315,76 грн + 200 грн ∙ 12 місяців) 
1,07 = 8255,86 грн;

4-й рік – (8255,86 грн + 200 грн ∙ 12 місяців) 
1,07 = 11401,77 грн;

5-й рік – (11401,77 грн + 200 грн ∙ 12 міся-
ців) 1,07 = 14767,90 грн.

Динаміку грошових накопичень студента 
за 5 років графічно представимо на рис. 2.
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Рис. 2. Динаміка грошових накопичень за програмою «Студент»

Отже, за 5 років навчання студент може на-
копичити грошову суму більше 14000 грн. Але 
така сума є умовною, оскільки розмір страхо-
вих премій залежить від можливостей і бажань 
студентів. Проте таке накопичення коштів схо-
же на їх заощадження на депозитному рахун-
ку в банку. Але банк не надає матеріального 
захисту за ризиковими видами страхування 
програми «Студент», а саме «Страхування на 
випадок травматичних ушкоджень в результа-
ті нещасного випадку» та «Критична хвороба 
під час навчання». Для забезпечення такого 
захисту студент за своїм бажанням може при-
єднати їх до свого договору, сплачуючи додат-
кову річну страхову премію. 

Наприклад, для особи чоловічої статі віком 
20 років, враховуючи розмір страхової суми 
10000 грн і страхових тарифів, що застосову-
ють страховики за такими видами страхуван-
ня [12], вона становитиме: Р = 10000 (0,0104 +  
+ 0,0011) = 115 грн.

Це означає, що для забезпечення матері-
ального страхового захисту на випадок трав-
матичного ушкодження або захворювання під 
час навчання, студент може сплачувати додат-
ково 9,58 грн щомісяця (115 грн/12 місяців). 

Ця сума не йтиме в накопичення, але забезпе-
чить страховий захист студенту в разі рапто-
вих подій.

Відповідно до статті 31 Закону України 
«Про страхування», страховики зі страхуван-
ня життя можуть надавати кредити своїм стра-
хувальникам [16]. За умовами нашої програми 
студент, у разі потреби, може брати кредит зі 
своїх накопичених коштів у страховика під 
відсотки за кредитною угодою, а потім повер-
тати їх, продовжуючи сплачувати щомісячні 
страхові внески. Якщо для більшості категорій 
громадян страховик надає кредит у середньо-
му під 17–18 % річних, то для студента про-
понуємо надавати такий кредит під 10–11 % 
річних, що в сучасних умовах є прийнятним.

Крім того, з метою підвищення якості на-
вчання та враховуючи те, що першокурсники 
є найбільш фінансово залежними, перші пів-
року страхові платежі за них може сплачувати 
навчальний заклад, а після першої екзамена-
ційної сесії – за відмінників навчання ще пів-
року 0,5 розміру страхового платежу, отри-
муючи комісійну винагороду від страховика, 
котру може спрямовувати на свій розвиток.
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Практичне запровадження програми стра-
хування життя «Студент» є вигідним із по-
гляду студентів, оскільки дає можливість 
для накопичення певної суми коштів по за-
кінченні навчального закладу та забезпечує 
матеріальний захист у разі їх хвороби або не-
щасного випадку. Страховики, запровадивши 
таку програму, матимуть змогу збільшити свої 
інвестиційні ресурси та отримати додатковий 
прибуток. Навчальний заклад, сприяючи про-
веденню програми страхування життя «Сту-
дент», має змогу підвищити якість навчання 
в університеті та отримати додаткові кошти 
у вигляді комісійної винагороди від страхо-
вика, котрі може спрямовувати на свій розви-
ток. Крім того, запровадження такої програ-
ми страхування життя вигідне для держави, 
оскільки сприятиме збільшенню тимчасово 
вільних грошових коштів страховиків, за ра-
хунок яких можна здійснювати довгостроко-
ве фінансування інвестиційних державних 
проек тів, створивши для інвесторів вигідні 
умови. 

Отже, підсумуємо вищезазначене.
Застосування методики визначення фінан-

сових можливостей потенційних споживачів 
послуг зі страхування життя, розробленої на 
основі сучасної теорії споживчих функцій, та 
аналіз результатів опитування студентів про-
відних вищих навчальних закладів м. Полтави 
забезпечили можливість розроблення програ-
ми страхування життя «Студент», максималь-
но адаптованої до потреб і фінансових мож-
ливостей українських студентів у сучасних 
умовах розвитку вітчизняного ринку освітніх 
послуг.

Практичне запровадження вітчизняними 
страховиками програми страхування життя 
«Студент» забезпечить можливість для здій-
снення грошових накопичень студентів і їх 
матеріального захисту в разі хвороби або не-
щасного випадку під час навчання; сприятиме 
збільшенню інвестиційних ресурсів і прибут-
ку страховиків; надасть можливість підви-
щити якість навчання за рахунок додаткових 
фінансових ресурсів, отриманих навчальним 
закладом, і створити вигоди для держави в 

разі необхідності фінансування довготерміно-
вих інвестиційних проектів. 
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Аннотация. Обосновано целесообразность адаптации накопительных программ стра-
хования жизни в соответствии с потребностью современного рынка образовательных ус-
луг. Предложено для практического применения отечественными страховщиками програми 
страхования жизни «Студент» с целью создания накопительных денежных средств студен-
тов и их материальной защиты во время обучения.
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