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РОЗДІЛ 1.  ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

Індивідуальне науково-дослідне завдання є додатковою частиною 

самостійної роботи студента над навчальною дисципліною «Страхування».  

Творча (евристична), наближена до наукового осмислення і узагальнення 

робота можлива лише як результат організації самостійного навчання з 

обов’язковою присутністю в ній цілей дослідження та їх досягнення за 

допомогою ефективних технологічних схем самоосвіти. Крім того, така робота 

повинна бути індивідуалізованою, з врахуванням рівня творчих можливостей 

студента, його навчальних здобутків, інтересів, навчальної активності тощо.  

Практична реалізація такого принципу навчання пов’язана із використанням 

в навчальному процесі індивідуальних навчально-дослідних завдань. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання є видом позааудиторної самостійної 

роботи студента навчального, навчально-дослідницького чи проектно-

конструкторського характеру, яке використовується в процесі вивчення 

програмного матеріалу навчальної дисципліни і завершується разом із складанням 

підсумкового іспиту із даної навчальної дисципліни.  

Метою ІНДЗ є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, 

систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне 

застосування знань студента з навчальної дисципліни «Страхування» та розвиток 

навичок самостійної роботи.  

Зміст ІНДЗ. ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах 

програми навчальної дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь і 

навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських і практичних занять, 

охоплює одну тему (декілька тем) або зміст навчальної дисципліни в цілому.  

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом 

викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним 

студентом. ІНДЗ виконується студентом після самостійного вивчення 

програмного матеріалу.  

Мета індивідуального навчально-дослідного завдання - самостійне вивчення 

частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, 

закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу та 

розвиток навичок самостійної роботи. 

ІНДЗ включає наступні елементи наукового дослідження: 

 практична значущість; 

 комплексний і системний підходи до вирішення поставленого завдання; 

 використання сучасних теоретичних методологій і наукових розробок та 

досліджень за даною темою; 

 застосування творчого підходу й відбиття власного бачення вирішення 

поставленого завдання. 
 



РОЗДІЛ 2.  ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ 

ЗАВДАНЬ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

Структура індивідуального навчально-дослідного завдання: 

 вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її 

положення; 

 теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, 

законів, принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання; 

 методи (при виконанні практичних, розрахункових, моделюючих робіт) 

– вказуються і коротко характеризуються методи роботи; 

 основні результати роботи та їх обговорення – подаються статистичні 

або якісні результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована 

реферативна інформація та її аналіз тощо; 

 висновки; 

 список використаних джерел. 
 

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (рефератів)  

 

Теми рефератів 

Номер теми 

згідно робочої 

програми 

1. Історія розвитку страхових відносин 1 

2. Самострахування: його переваги, вади і перспективи розвитку 1 

3. Порівняльна характеристика систем класифікації страхування, 

які використовуються в Україні й у країнах Європейського 

Союзу. 

2 

4. Форми проведення страхування: погляд у перспективу 2 

5. Страховий андерайтинг в системі ризик-менеджменту 3 

6. Специфіка ризиків у страхуванні відповідальності 3 

7. Тенденції і перспективи розвитку страхового ринку України 4 

8. Рекламна робота страхової компанії 4 

9. Особливості рейтингів страхових компаній 5 

10. Особливості діяльності товариств взаємного страхування 5 

11. Державне регулювання страхової діяльності у країнах 

Європейського Союзу 

6 

12. Зарубіжний досвід страхування життя та перспективи його 

впровадження в Україні 

7 

13. Порівняльна характеристика систем медичного страхування 

у зарубіжних країнах 

7 

14. Стан і перспективи розвитку авіаційного страхування в 

Україні. 

8 

15. Досвід зарубіжних країн у страхуванні майна юридичних 

осіб 

8 

16. Страхування відповідальності за екологічне забруднення: 

проблеми і перспективи проведення в Україні, зарубіжний 

досвід 

9 



17. Створення і функціонування міжнародної системи 

страхування «Зелена карта» 

9 

18. Тенденції розвитку світового ринку перестрахування 10 

19. Історія розвитку перестрахування 10 

20. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні та в 

країнах Європейського Союзу. 

11 

21. Методика оцінки фінансового стану страхових компаній у 

країнах Європейського Союзу 

12 

22. Попереджувальна (превентивна) діяльність страховика  12 

 

Тема реферату повинна відповідати порядковому номеру студента у списку 

групи. 
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РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

Звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді скріплених аркушів формату 

А4 (реферату) з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім 

наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання (за обсягом до 20 арк.).  

Доповідь за результатами виконання ІНДЗ проводиться на семінарському 

(практичному) занятті згідно з планами семінарських (практичних)  занять. 

 

 

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ІНДЗ оцінюється за такими критеріями: 

 самостійність виконання; 

 логічність і послідовність викладення матеріалу; 

 повнота розкриття теми; 

 обґрунтованість висновків; 

 використання статистичної інформації та довідкової літератури; 

 можлива наявність конкретних пропозицій; 

 якість оформлення. 

Оцінювання індивідуальних завдань проводять за 5 бальною шкалою: 

 

Критерії оцінювання Кількість балів 

Робота виконана та захищена згідно графіка, з поясненнями 

та висновками і в повному обсязі  

 

5 

Робота захищена, але виконана частково, з порушенням 

термінів або вимог  

 

4 

Робота не захищена та виконана частково, з порушенням 

термінів або вимог  

 

3 

Робота не захищена та виконана з порушенням методичних 

рекомендацій  

 

1-2 

Робота не виконана 0 
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