
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні кафедри фінансового менеджменту  

протокол  №  6  від “09”  січня   2020 р. 

Зав. кафедри _________          Ситник Н. С.  
                                                           (підпис)          (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

CТРАХУВАННЯ 
(назва навчальної дисципліни) 

 

 

галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 
(шифр і назва галузі знань) 

 

спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 
(шифр і назва спеціальності) 

 

освітня програма: Фінанси, митна та податкова справа 

 

освітній ступінь: бакалавр 

 

денна форма навчання 

 
 

 

Укладач: 
 

Попович Д. В., доцент кафедри фінансового 

менеджменту, к.е.н., доцент 
 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ 2020 
 

КК К
АА А
ФФ Ф
ЕЕ Е
ДД Д
РР Р
АА А

   

ФФ Ф
ІІ І
НН Н
АА А
НН Н
СС С
ОО О
ВВ В
ОО О
ГГ Г
ОО О

   М
М М
ЕЕ Е
НН Н
ЕЕ Е
ДД Д
ЖЖ Ж
ММ М
ЕЕ Е
НН Н
ТТ Т
УУ У

 

 



 

 

 

 

2 

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання з 

навчальної дисципліни Страхування для студентів за галуззю знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня 

програма «Фінанси, митна та податкова справа» освітнього ступеня бакалавр – 14 с. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, 

вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Метою СРС є активізація засвоєних знань, розвиток умінь та набуття навичок з навчальної 

дисципліни «Страхування» для подальшого їх використання на практиці. 

При вивченні навчальної дисципліни самостійна робота здійснюється в основному в 

позаурочний час при виконанні завдань, зміст яких наведений нижче. 

Самостійну роботу над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни «Страхування» 

студенти можуть виконувати у бібліотеці факультету управління фінансами та бізнесу (та інших 

бібліотеках ЛНУ імені Івана Франка), навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), 

а також в домашніх умовах. 

Перший вид СРС реалізується у формі обов’язкових аудиторних занять та індивідуальних 

консультацій. У цьому випадку діяльність викладача носить спрямовуючий, консультативний і 

контролюючий характер. 

Другий вид СРС – вивчення теоретичних і практичних питань з використанням навчально-

методичної літератури, законодавчих, інструктивних та нормативних матеріалів в позаурочний час 

і своєчасне здавання викладачу виконаних завдань. 

Позааудиторна робота включає три етапи: 

- теоретичний, який передбачає самостійне опрацювання текстів лекцій, конспектування 

відповідного матеріалу тощо; 

- практичний, що передбачає виконання практичних завдань; 

- науково-дослідний – підготовка та участь студентів у наукових семінарах, студентських 

конференціях, підготовка до виконання дипломного проекту. 

СРС може носити пошуковий, дослідницький характер, що стимулює творчу наукову 

роботу. 

Види завдань для самостійної роботи студентів (на вибір студента): 

- написання есе; 

- опрацювання певного матеріалу за навчальною літературою та створення структурної 

(візуальної) схеми прочитаного матеріалу. 

Есе (реферат). У розділі 3 даних Методичних рекомендацій вказано перелік тем есе. 

Підготовка есе (реферату) по одному з питань перелічених тем (на вибір студента) є самостійною 

домашньою роботою. Критерієм оцінки есе є такі його параметри: виразно сформульована 

проблема; короткий огляд літературних джерел та поглядів різних (кількох) авторів на суть 

проблеми; логічна послідовність та аргументованість викладу змісту есе; наявність власної 

(авторської) позиції; пов’язаність змісту есе із сучасними реаліями функціонування вітчизняної 

економіки (практичними чи теоретичними); наявність висновку і посилань на джерела. Не 

зараховуються есе, які є плагіатом, або передруком текстів з підручника чи Інтернету.  

Самостійне опрацювання певного матеріалу за навчальною літературою та створення 

структурної (візуальної) схеми прочитаного матеріалу (презентації). У розділі 3 даних 

Методичних рекомендацій вказано перелік питань за темами. Завдання студента – обрати питання, 

його опрацювати і зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків тощо. Схеми і рисунки, 

створені студентами представляються та обговорюються на семінарському (та/або лекційному) 

занятті з відповідної теми. 

При виконанні СРС необхідно дотримуватися наступних правил: 

Перед виконанням теоретичного завдання рекомендується скласти його план або 

виконувати за планом, запропонованим викладачем. При цьому дозволяється прикладати 

інформацію з актуальних питань, що стосуються податкової системи України, використану з 

періодичних видань. 

Перед виконанням кожного практичного завдання наводиться його умова, розрахунки 

повинні супроводжуватися певними поясненнями, результати розрахунків – відповідним аналізом 

та висновками. 
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Після перевірки кожного завдання викладачем студент зобов’язаний виправити допущені 

помилки і усунути інші можливі недоліки. 

Виконання всіх видів передбаченої цими Методичними рекомендаціями самостійної 

роботи є необхідною передумовою допуску студента до екзамену з навчальної дисципліни. 

Основна форма контролю СРС – перевірка отриманих знань студента шляхом усного або 

письмового опитування на семінарських заняттях. 

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Податковий 

менеджмент» є доповненням до теоретичного курсу даної дисципліни і мають на меті закріплення 

і поглиблення здобутих студентами теоретичних знань, набуття навичок аналітичної роботи та 

вирішення конкретних практичних задач за даними офіційної статистики. 

Самостійна робота сприяє формуванню економічного кругозору, поширенню вже 

одержаних знань, вивченню складних актуальних проблем реальної дійсності, їх усвідомленню і 

аналізу. Самостійна робота виступає також дійовою формою самоконтролю рівня знань студентів, 

широти їх кругозору, глибини їх інтелекту. 

 

 

РОЗДІЛ 2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 

№ розділу, 

теми 

Назва розділу, теми 

 

Кількість 

годин 

СРС 

 

 

Форма контролю  

 

 

Термін 

виконання 

СРС 

(тиждень 

семестру) 

1 
Сутність, принципи і роль 

страхування 
4 

СЗ, екзамен 

1 

2 Класифікація страхування 4 2 

3 Страхові ризики та їх оцінка 3 3 

4 Страховий ринок 4 4,5 

5 Страхова організація 3 5,6 

6 
Державне регулювання 

страхової діяльності 
4 7 

7 Особисте страхування 4 8,9 

8 Страхування майна 4 10,11 

9 Страхування відповідальності 4 12,13 

10 
Перестрахування і 

співстрахування 
4 14 

11 
Доходи, витрати та прибуток 

страховика 
4  15 

12 
Фінансова надійність страхової 

компанії 
4  16 

Разом годин самостійної роботи студента 46 
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РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 
 

Частина навчального матеріалу виноситься на самостійне вивчення студентами. Самостійна 

робота повинна активізувати засвоєння знань, набуття вмінь та навичок бакалаврами для 

успішного застосування їх у подальшій практичній діяльності. 

CРС включає самостійне опрацювання теоретичного матеріалу та виконання 

індивідуальних практичних завдань (досліджень) із застосуванням актуальної статистичної 

інформації. Теоретичний етап самостійної роботи передбачає вивчення окремих питань шляхом 

опрацювання рекомендованої літератури, яка передбачена до відповідних тем навчальної 

дисципліни «Страхування». Студенти також можуть самостійно обирати літературні джерела, які 

містять необхідну інформацію, що може бути використана під час опрацювання питань, які 

виносяться на самостійну роботу. 

Виконання самостійної роботи проводиться за рекомендованим планом. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №1 

Тема № 1. Сутність, принципи і роль страхування 

 

1. Історія виникнення та розвитку страхування. 

2. Специфічні поняття і терміни, які використовуються в страхуванні. 

3. Міжнародні страхові терміни. 

4. Принципи страхування та їх характеристика. 

 

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його 

зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (презентації) (на вибір 

студента). 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №2 

Тема № 2. Класифікація страхування 

 

1. Класифікація страхування за історичними ознаками. 

2. Класифікація страхування за родом небезпек. 

3. Поділ страхування на ризикові види та на страхування життя. 

 

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його 

зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (презентації) (на вибір 

студента). 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №3 

Тема № 3. Страхові ризики та їх оцінка 

 

1. Взаємозв’язок між страховим ризиком та страховим випадком. 

2. Математична, статистична та експертна ймовірність ризику. 

3. Особливості катастрофічних ризиків. 

4. Способи зниження впливу ризиків у майновому страхуванні. 

5. Способи зниження впливу ризиків в особистому страхуванні. 

6. Використання ризик-менеджменту у вітчизняній страховій практиці. 

 

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його 

зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (презентації) (на вибір 

студента). 
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САМОСТІЙНА РОБОТА №4 

Тема № 4. Страховий ринок 

 

1. Принципи та система організації маркетингу у страхуванні. 

2. Служба маркетингу страховика і її структура. 

3. Реалізація страхових продуктів і укладання договорів страхування. 

4. Реклама страховика, її види та роль. 

5. Поняття андеррайтингу в страхуванні. 

6. Права і обов’язки сторін за договором страхування. 

 

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його 

зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (презентації) (на вибір 

студента). 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №5 

Тема № 5. Страхова організація 

 

1. Порядок створення, функціонування та ліквідації страхових компаній у формі 

акціонерних товариств. 

2. Порядок створення та функціонування страхових компаній у формі товариств з 

додатковою відповідальністю, повних та командитних товариств. 

3. Ресурси страхової компанії. 

4. Мета та типи рейтингу страхових компаній. 

5. Принципи діяльності кептивних страхових компаній. Недоліки та переваги кептивів. 

6. Принципи діяльності товариств взаємного страхування, спільні та відмінні риси 

порівняно з діяльністю інших страхових компаній. 

 

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його 

зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (презентації) (на вибір 

студента). 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №6 

Тема № 6. Державне регулювання страхової діяльності 

 

1. Порядок реєстрації страхових компаній. 

2. Роль державних органів з регулювання страхової діяльності в реалізації Стратегії 

розвитку страхового ринку України на 2012-2021 роки. 

3. Державний контроль за регулюванням фінансової стійкості страховика. 

4. Напрям вдосконалення державної політики в галузі страхування. 

5. Завдання та функції Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг. 

 

 

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його 

зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (презентації) (на вибір 

студента). 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №7 

Тема № 7. Особисте страхування 

 

1. Страхування рент і пенсій. 

2. Порядок і умови обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на 

транспорті. 
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3. Порядок і умови страхування до настання певних подій. 

4. Страхування дітей і школярів від нещасних випадків. 

5. Програми добровільного медичного страхування. 

6. Впровадження в Україні обов’язкового медичного страхування. 

 

 

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його 

зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (презентації) (на вибір 

студента). 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №8 

Тема № 8. Страхування майна 

 

1. Страхування урожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень. 

2. Страхування тварин у сільському і домашніх господарствах. 

3. Правила страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. 

4. Страхування домашнього майна та майна на садибі громадян. 

5. Страхування водного транспорту. 

6. Страхування морських суден та інших видів морського страхування. 

7. Авіаційне страхування,його види та форми. 

 

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його 

зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (презентації) (на вибір 

студента). 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №9 

Тема № 9. Страхування відповідальності 

 

1. Порядок і умови страхування відповідальності адміністрації (власників, роботодавців) 

підприємства в процесі господарської діяльності. 

2. Страхування відповідальності за заподіяння екологічних збитків (екологічних ризиків). 

3. Страхування цивільної відповідальності авіаперевізників. 

4. Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки. 

5. Страхування цивільної відповідальності інвестора. 

6. Страхування цивільної відповідальності морського перевізника, виконавця робіт та 

судновласника. 

7. Страхування цивільної відповідальності суб’єктів космічної діяльності. 

8. Страхування відповідальності суб’єктів туристичної діяльності. 

9. Страхування цивільної відповідальності громадян України. 

 

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його 

зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (презентації) (на вибір 

студента). 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №10 

Тема № 10. Перестрахування і співстрахування 

 

1. Причини, з яких страхові компанії вдаються до фронтування (нульового власного 

утримання). 

2. Тенденції розвитку вітчизняного ринку перестрахування. 

3. Шляхи збільшення місткості страхового ринку України та вплив перестрахування на цей 

процес. 

4. Державне регулювання перестрахувальної діяльності. 
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5. Порівняльна характеристика принципів діяльності страхового і перестрахувального 

пулу. 

 

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його 

зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (презентації) (на вибір 

студента). 

САМОСТІЙНА РОБОТА №11 

Тема № 11. Доходи, витрати та прибуток страховика 

 

1. Економічна сутність та значення прибутку страховика. 

2. Порядок формування витрат на ведення страхової справи. 

3. Зароблені страхові премії та порядок їх визначення. 

4. Порядок розподілу і використання прибутку страховика. 

5. Відмінності у складі доходів і витрат відповідно до податкового і страхового 

законодавства. 

6. Показники рентабельності страхової діяльності. 

 

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його 

зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (презентації) (на вибір 

студента). 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №12 

Тема № 12. Фінансова надійність страхової компанії 

 

1. Власні кошти страховика та джерела їх формування. 

2. Гарантійний фонд страховика та його роль у забезпеченні його фінансової стійкості. 

3. Звітність страховика та її  склад за П(С)БО. 

4. Фінансові коефіцієнти та методика їх розрахунку у страхуванні. 

 

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його 

зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (презентації) (на вибір 

студента). 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Необхідність і форми страхового захисту. 

2. Страховий фонд страховика, чинники створення. 

3. Страхування як необхідний елемент ринкової економіки. 

4. Історія виникнення та розвитку страхування. 

5. Місце страхування в системі економічних категорій та його функції. 

6. Еволюція страхування в Україні. 

7. Принципи страхування. 

8. Поняття класифікації та її значення. 

9. Класифікація страхування за об’єктами. 

10. Класифікація страхування за юридичними ознаками. Класифікація за формами 

проведення. 

11. Обов’язкове та добровільне страхування. 

12. Поняття і види страхових ризиків. 

13. Ризик-менеджмент і страхування. 

14. Страховий ризик. Критерії визначення страхового ризику. 

15. Види ризиків та їх класифікація. 

16. Катастрофічні ризики, їх причини та особливості. 

17. Класифікація ризиків залежно від сфери діяльності людини. 

18. Етапи управління ризиком. 

19. Аналіз та оцінка ризику. 

20. Тарифна ставка: структура та методи розрахунку. 

21. Страховий ринок та його структура. 

22. Об’єктивні передумови розвитку страхового ринку. 

23. Суб’єкти страхового ринку. 

24. Страховий продукт. Концепції страхового продукту. 

25. Інфраструктура страхового ринку. 

26. Роль посередників на страховому ринку. 

27. Функції посередників на страховому ринку. 

28. Стан та перспективи розвитку страхового ринку в Україні. 

29. Маркетинг у страхуванні. 

30. Формування та управління страховим портфелем. 

31. Класифікація страхових продуктів у страховому портфелі. 

32. Роль реклами в страховій діяльності. 

33. Договір страхування. Взаємодія сторін договору страхування. 

34. Організаційні форми страховиків. 

35. Стратегія страхової компанії. 

36. Філія страховика. 

37. Ресурси страхової компанії. 

38. Рейтинг у страхуванні. Типи рейтингу. 

39. Органи управління страховою компанією та їх функції. 

40. Об’єднання страховиків та їх функції. 

41. Кептивні страхові компанії, особливості діяльності. 

42. Товариства взаємного страхування, причини виникнення та особливості діяльності. 

43. Структура страхових компаній. 

44. Необхідність державного регулювання страхової діяльності. 

45. Органи нагляду за страховою діяльністю та їх функції. 

46. Контроль за діяльністю страховиків. 

47. Страхування життя як особливий вид особистого страхування. 

48. Умови укладання договорів страхування життя. 

49. Змішане страхування життя. 

50. Сторони договору страхування життя, їх права та обов’язки. 
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51. Страхування ренти. 

52. Страхування пенсій. 

53. Поняття, зміст і основні вимоги до страхових договорів. 

54. Права та обов’язки суб’єктів страхового зобов’язання. 

55. Процедура підготовки та укладання страхового договору. 

56. Вирішення спорів і припинення дії договору. 

57. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків. 

58. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків. 

59. Обов’язкове медичне страхування. 

60. Добровільне медичне страхування. 

61. Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки. 

62. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств. 

63. Страхування технічних ризиків. 

64. Організаційні форми страхування кредитів. 

65. Страхування депозитів. 

66. Страхування від втрат прибутку. 

67. Страхування транспортних засобів та вантажів. 

68. Авіаційне страхування. 

69. Страхування наземного транспорту. 

70. Страхування вантажів. 

71. Страхування майна громадян. 

72. Страхування тварин як вид майнового страхування. 

73. Страхування домашнього майна. 

74. Поняття страхування відповідальності та його види. 

75. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. 

76. Страхування відповідальності перевізників вантажів. 

77. Страхування відповідальності роботодавців. 

78. Страхування відповідальності виробника за якість продукції.  

79. Страхування професійної відповідальності. 

80. Особливості екологічного страхування. 

81. Сутність і роль перестрахування. 

82. Методи перестрахування та форми проведення даних операцій. 

83. Співстрахування та механізм його дії. 

84. Склад та економічний зміст доходів і витрат страховика. 

85. Визначення прибутку страховика. 

86. Оподаткування страхових компаній. 

87. Фінансова надійність страховика, сутність, умови забезпечення. 

88. Платоспроможність страховика та її оцінка. 

89. Інвестиційна діяльність страховиків. 

90. Превентивна діяльність страхових компаній. 
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РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Основними методами оцінювання знань студентів є: оцінювання знань студентів на 

семінарських заняттях, самостійної роботи (СРС), виконання ІНДЗ, заліку по модулю та 

оцінювання результатів складання екзамену. 

Оцінювання навчальної діяльності студентів здійснюється відповідно до «Положення про 

контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів Львівського національного університету 

імені Івана Франка» від 01.03.2013 р. із змінами, затвердженими наказом ректора від 01.07.2015 р. 

№ О-96, за 100-бальною системою (за шкалою ECTS та національною шкалою). 

 

 

Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань студентів 
 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 
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Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

- самостійна робота виконана у зазначений термін, у повному обсязі, без помилок і 

зарахована; 
5 

- самостійна робота виконана у зазначений термін, у повному обсязі, зарахована, 
але є незначні помилки; 

4 

- самостійна робота виконана з порушенням терміну її виконання, або (та) при 

відсутності заповненої податкової звітності і зарахована при умові її 

доопрацювання; 
3 

- самостійна робота виконана у неповному обсязі і зарахована при умові її 

доопрацювання; 
2 

- самостійна робота виконана у неповному обсязі, або (та) при наявності значних 

помилок і зарахована при умові її доопрацювання; 
- самостійна робота не виконана або не зарахована. 

0-1 

 


