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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Коротка 

анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Страхування» передбачає оволодіння знаннями та практичними 

навичками щодо страхового захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб на 

випадок настання ризикових ситуацій, функціонування та аналізу страхового ринку, 

організації роботи страхових компаній, умов надання страхових послуг з основних 

видів особистого, майнового страхування та страхування відповідальності. 

Мета 

дисципліни 

Предметом дисципліни «Страхування» є економічні відносини, що 

складаються у процесі передачі юридичними і фізичними особами за певну плату 

ризику матеріальних і фінансових втрат спеціалізованій організації, яка в разі настання 

обумовленої в договорі (полісі) події здійснює відповідні грошові виплати потерпілим. 

Метою вивчення дисципліни «Страхування» є оволодіння теорією і практикою 

страхування, послідовне формування у студентів знань страхового ринку, набуття 

навиків фінансово-економічної роботи у сфері страхування, вивчення особливостей 

функціонування страхових організацій в умовах ринку, умов встановлення страхових 

тарифів, що дасть змогу ефективно використовувати страхування як механізм 

зниження ризиків у практичній діяльності. 

Завдання  дисципліни «Страхування» полягає у: 

- з’ясуванні об’єктивної необхідності, сутності, функцій, принципів і ролі 

страхування в умовах ринкової економіки; 

- висвітленні організації та шляхів розвитку страхового ринку, функціонування 

страхових компаній та державного регулювання страхової діяльності; 

- розгляді умов особистого та майнового страхування, страхування 

відповідальності, перестрахування; 

- вивчення особливостей та шляхів удосконалення фінансової діяльності 

страховиків. 
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Література для 

вивчення 

дисципліни 

Законодавчі матеріали 

1. Конституція України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254/96-вр 

2. Господарський кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http:// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

3. Митний кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 

4. Податковий кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

5. Цивільний кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http:// http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 

6. Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/ 

cgiin/laws/main.cgi?page=1&nreg=514-17 

7. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон 

України від 16.07.1999 №996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

8. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань : Закон України від 15.05.2003 №755-IV [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15 

9. Про державну статистику : Закон України від 17.09.1992 №2614-ХII 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2614-12 

10. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон 

України від 01.06.2000 №1775-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19 

11. Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів : Закон України від 01.07.2004 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi.nreg= 19161-

15 

12. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності : Закон України від 05.04.2007 №877-V [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16 

13. Про страхування : Закон України від 07.03.1996 №85/96-ВР зі змінами 

та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 

14. Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових 

послуг : Закон України від 06.02.2003 № 485–ІV [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi 

 

Основна література 

1. Базилевич В. Д. Страхова справа / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. – 6-

те вид., стереотип. – К. : Знання, 2008. – 351 с. 

2. Базилевич В. Д. Страховий ринок України / В. Д. Базилевич. – К. : 

Знання, 2002. – 417 с. 

3. Безугла В. О. Страхування : навчальний посібник / В. О. Безугла. –К. : 

ЦУЛ, 2008. –584 с. 

4. Внукова Н. М. Страхування : теорія та практика : навчальний посібник / 

Н. М. Внукова, Л. В. Временко, В. І. Успаленко; за загальною редакцією д.е.н., проф. 

Н. М. Внукової. – 2-ге видання, перероблене та доповнене. – Харків : Бурун Книга, 

2009. –656 с. 

5. Вовчак О. Д. Страхова справа : підручник / О. Д. Вовчак. – Київ : 

Знання, 2011. – 391 с. 

6. Говорушко Т. А. Страхування: навчальний посібник / Т. А. Говорушко, 

В. М. Стецюк; за ред. Т. А. Говорушко. – Львів : «Магнолія 2006», 2014. – 328 c. 

7. Дьячкова Ю. М. Страхування : навчальний посібник / Ю. М. Дьячкова. – 

К. : ЦУЛ, 2008. –240 с. 

8. Нечипорук Л. В. Теорія та практика страхового ринку в Україні / 

Л. В. Нечипорук. – Х. : Вид-во Національного університету внутрішніх справ, 2004. – 
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300 с. 

9. Страхові послуги : підручник. У 2 ч. Ч. 1 / [Базилевич В. Д., Пікус Р. В., 

Приказюк Н. В. та ін.] ; За ред. В. Д. Базилевича. – К. : Логос, 2014. – 496 с. 

10. Страхування : опорний конспект лекцій (українською та російською 

мовами) / [Р. В. Пікус, Н. В. Приказюк, А. С. Шолойко та ін. ] ; за наук. ред. проф. Р. В. 

Пікус. – К. : Логос, 2015. – 276 с. 

11. Страхування : підручник / [керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. 

Осадець, д-р ек. наук, проф.]. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К. : КНЕУ, 2002. – 599 с. 

 

Додаткова література 

 

1. Директива 2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 

25.11.2009 р. про початок і ведення діяльності у сфері страхування і перестрахування 

(Solvency II) [Електронний ресурс] // Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг : [сайт]. – Режим доступу : 

http://nfp.gov.ua/content/direktivi-es.html 

2. Стратегія розвитку страхового ринку України на 2012-2021 роки 

[Електронний ресурс] // Асоціація «Українська федерація убезпечення» : [сайт]. – 

Режим доступу : http://ufu.org.ua/ua/about/activities/strategic_initiatives/5257 

3. Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація 

аварійних комісарів» [Електронний ресурс] // b2btoday : [сайт]. – Режим доступу : http : 

//b2btoday.com.ua/id/4018066 

4. Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України : теорія, методологія, 

практика : монографія / О. О. Гаманкова. – К. : КНЕУ, 2009. – 283 с. 

5. Нові вектори розвитку страхового ринку України : монографія / 

[Козьменко О. В., Козьменко С. М., Васильєва Т. А. та ін.] ; кер. авт. проекту д.е.н., 

проф. О. В. Козьменко. – Суми : Університетська книга, 2012. – 315 с. 

Обсяг курсу 

Аудиторні години:                      64 години   з них: 

- лекції                                                          32 години 

- семінарські заняття                                   32 години 

- самостійна робота                                     46 годин 

- індивідуальна робота                                10 годин 

Компетент-

ності та 

програмні 

результати 

навчання 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК05. Навички використання інформаційних та  комунікаційних технологій. 

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК10. Здатність працювати у команді. 

ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК12 Здатність працювати автономно. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки, в т.ч. економічні основи 

функціонування страхових організацій у системі ринкових відносин, важелі 

державного регулювання та забезпечення фінансової надійності страховиків. 

СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних    

страхових систем та їх структури. 

СК03. Здатність до діагностики стану діяльності страхових організацій. 

СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

фінансово-економічних задач у сфері страхування. 

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального 

регулювання та регулювання страхового ринку. 

СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для 

отримання та обробки даних, володіти інформаційними технологіями у сфері 

страхування. 

СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації у сфері страхування. 

СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні 

http://ufu.org.ua/ua/about/activities/strategic_initiatives/5257


рішення. 

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку. 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної програми 

(ПР) 
ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 
функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 
страхової системи. 
ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи страхування, особливості 
функціонування страхового ринку. 
ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних 
страхових систем та їх структури. 
ПР04. Знати механізм функціонування страхового ринку. 
ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану діяльності страхових 

організацій. 
ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 
вирішення фінансових задач у страхуванні. 
ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного регулювання діяльності 
в сфері страхування. 
ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові 
технології та програмні продукти у сфері страхування. 
ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 
отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію у сфері 
страхування, розраховувати показники, що характеризують стан страхового ринку. 
ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 
проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у страховій сфері. 
ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження процесів у 
сфері страхування. 
ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 
ключових характеристик страхового ринку, а також особливостей поведінки його 
суб’єктів. 
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 
змістовно інтерпретувати отримані результати у страховій сфері. 
ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 
ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 
знань. 
ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані 
фінансові рішення. 

Ключові слова 

Страхування, страховий захист, страховий ризик, страховий ринок, страховик, 

страхувальник, страхова сума, страхове відшкодування, страхова премія, страхова 

виплата, страхова компанія, особисте страхування, страхування майна, страхування 

відповідальності, перестрахування. 

Формат курсу 
Очний 

Проведення лекцій, семінарських занять, консультацій. 

Теми 

1. Сутність, принципи і роль страхування. 

2. Класифікація страхування. 

3. Страхові ризики та їх оцінка. 

4. Страховий ринок. 

5. Страхова організація. 

6. Державне регулювання страхової діяльності. 

7. Особисте страхування. 

8. Страхування майна. 

9. Страхування відповідальності. 

10. Перестрахування і співстрахування. 

11. Доходи, витрати та прибуток страховика. 

12. Фінансова надійність страхової компанії. 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Поточний контроль/ екзамен 



Пререквізити «Фінанси», «Економіка суб’єктів підприємництва», «Фінанси суб’єктів 

підприємництва» 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовуват

ися під час 

викладання 

курсу 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням 

інноваційних технологій: навчальна дискусія, лекції-візуалізації, семінари-дискусії, 

мозковий штурм, імітаційна ділова гра, захист кейсів: 

- лекція (оглядова/тематична); 

- семінарські (презентація/дискусія /метод кейс-стаді/робота в малих групах). 

Опитування Опитування проводиться на семінарських заняттях у вигляді есе, вирішення кейсу, 

тестових завдань, доповідей та презентацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання до 

екзамену 

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. 

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. 

Необхідне 

обладнання 

 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет для  комунікації та опитувань, виконання домашніх завдань, 

виконання завдань самостійної роботи, проходження тестування (поточний,   

підсумковий контроль) і програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом 

дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності: Microsoft Teams, 

Microsoft Forms, Zoom, Moodle, Microsoft Outlook. 

Політика курсу 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 
- усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін; 

- самостійна робота включає в себе самостійне опрацювання питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс або ж були 

розглянуті коротко, їх поглиблене опрацювання за рекомендованою літературою, а 

також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу; 



- індивідуальну роботу студент виконує самостійно, відповідно до методичних 

вказівок та визначеного викладачем завдання і термінів виконання; 

- ліквідація заборгованості відбувається протягом 2 тижнів після встановленого 

терміну у дні визначені викладачем. При цьому оцінка знижується на 10 % (якщо 

заборгованість не була обумовлена поважними причинами), а якщо заборгованість 

виникла з поважних причин (наприклад, хвороба студента) – зниження оцінки не 

передбачається; 

- здобувачі вищої освіти мають право отримати оцінку за екзамен автоматично – 

у випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали від 90-100 балів; 

- здобувачі вищої освіти, після завершення аудиторних занять, мають право 

підвищити свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за 

графіком екзаменаційної сесії. 

Політика щодо академічної доброчесності: 
- списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т .ч. із 

використанням мобільних девайсів). За використання телефонів і комп’ютерних 

засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни студент отримує за заняття 0 

балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття; 

- під час роботи над завданнями,   користуючись Інтернет-ресурсами та іншими 

джерелами інформації студент зобов’язаний вказати джерело, використане під час 

виконання завдання; 

- усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%; 

- у разі виявлення факту текстових запозичень більше 30% студент отримує за 

завдання 0 балів і має повторно виконати завдання, які передбачені даним силабусом; 

- списування під час виконання завдань заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв);  

- мобільні пристрої можуть бути використані лише із дозволу викладача. 

Політика щодо відвідування:  

- відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять) є обов’язковим 

компонентом навчального процесу; 

- за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, 

індивідуальний графік, карантин ) навчання може відбуватись в дистанційному режимі. 

За погодженням із керівником курсу студент може презентувати виконані завдання під 

час консультації викладача; 

- студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної 

причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на 

занятті; 

- студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів визначених для виконання 

усіх видів  робіт, передбачених курсом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії 

оцінювання  

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Бали нараховуються за таким співвідношенням: 

 семінарські/самостійні/індивідуальна робота – 50% семестрової оцінки. 

Максимальна кількість – 50 балів: 

семінарські/самостійні – 30 балів; 

індивідуальна робота* – 20 балів. 

 екзамен – 50% семестрової оцінки. 

Максимальна кількість – 50 балів. 

Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. 

Таблиця оцінювання знань та компетентностей студентів 
Поточний контроль** 
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*індивідуальну роботу приймає лектор; 



**поточний контроль здійснюють викладачі, які проводять семінарські заняття. 

 

Критерії оцінювання знань та компетентностей студентів за видами робіт 

 

Види 

робіт 
Критерії оцінювання 

Оцінка 

С
ем

ін
а

р
сь

к
і 

за
н

я
т
т
я

 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за семінарське заняття) студент отримує за 

умови відповідності виконаного завдання студентом та його усної/письмової 

відповіді. Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. 

Правильно вирішив усі тестові завдання. 

 

 

 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу. Але  при викладанні деяких питань не вистачає достатньої 

глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань. 

 

 

 

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 

літератури, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно 

вирішив половину тестових завдань. 

 

 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 

вирішив меншість тестових завдань. 

 

 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі 

викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі 

тестові завдання. 
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Самостійна робота студентів, яка передбачена з теми поряд з аудиторною роботою, 

оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння 

тем, які виносяться лише на самостійну роботу контролюється на семінарах та під 

час підсумкового семестрового контролю. 
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Максимальна кількість балів за індивідуальну роботу 
Критерії оцінювання: 

- завдання виконані повністю і правильно, містять пояснення до розрахунків; 

- студент може пояснити хід проведених розрахунків; 

- студент самостійно може формулювати висновки за результатами проведеного 

дослідження; 

- присутній творчий підхід та використано новітні інформаційні технології. 

20 

 

 

5 

- завдання виконане правильно; 

- студент не може пояснити хід окремих проведених розрахунків; 

- порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено одного з 

перелічених пунктів вказаних вище. 

 

 

4 

- завдання виконані з помилками в розрахунках; 

- студент частково може сформулювати висновки за результатами проведеного 

дослідження. 

 

 

3 

- робота виконана неправильно; 

- студент самостійно не може сформулювати висновки за результатами проведеного 

дослідження. 

 

2 



- індивідуальна робота виконана неправильно; 

- студент не може пояснити хід окремих розрахунків проведеного дослідження. 
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Екзамен як форма підсумкового контролю є обов’язковим для всіх студентів. 

Максимальна кількість балів за екзамен 

Екзаменаційний білет містить 15 завдань, завдання 3-ьох рівнів складності 

 

50 

Перший рівень (завдання 1-10) – завдання із вибором відповіді – це теоретичні 
питання, що мають по чотири варіанти відповідей, з яких одна є правильною. За 

кожне правильно виконане завдання студент одержує 1 бал (максимально 10 * 1 = 

10,0 балів). 

 

 

10 

Другий рівень (завдання 11-14) – завдання з наданням визначень (виконання 
розрахунків). За кожне правильно виконане завдання студенту виставляється 4 бали 

(максимально 4 * 4 = 16,0 балів). 

Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних балів. Оцінка 

одержана на екзамені є остаточною. 

 

 

16 

Третій рівень (завдання 15) – в цьому завданні треба зробити послідовні, логічні 

пояснення, необхідні посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше 

твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, графіками, 

таблицями. За повністю правильно виконане завдання студенту виставляється 24 

бали. 

 

 

24 

 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про контроль 

та оцінювання навчальних досягнень  здобувачів вищої освіти у Львівському  національному університеті 

імені Івана Франка. 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

 

 

 

 

90-100 

Студент демонструє повні знання навчального 

матеріалу в обсязі, що відповідає програмі 

дисципліни «Страхування», дає правильні і 

обґрунтовані відповіді. Вміє використати 

теоретичні положення дисципліни в практичних 

розрахунках, аналізувати та зіставляти дані і 

робити правильні висновки. Приймає активну 

участь на семінарських заняттях, дискусійних 

моментах лекцій та у науковій роботі 

(конференції, круглі столи, наукові семінари, 

публікація статей).  

Високий 

Студент повністю відповідає    

фаховим, предметним 

компетентностям та програмним  

результатам з дисципліни 

«Страхування». 

  

Відмінно/ 

(А) 

 

 

 

 

81-89 

Студент добре володіє матеріалом, що відповідає 

програмі дисципліни «Страхування», робить на 

їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє 

застосовувати теоретичні положення при 

вирішенні практичних задач, але допускає окремі 

неточності. Вміє самостійно виправляти 

допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Достатній 

Студент відповідає фаховим, 

предметним компетентностям та 

програмним результатам з 

дисципліни «Страхування», однак 

під час відповідей може допускати 

незначні неточності. 

Добре/(В) 

 

 

 

 

71-80 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, 

знає основні положення матеріалу, що відповідає 

програмі дисципліни «Страхування», робить на 

їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє 

застосовувати при вирішенні типових 

практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Помилки у відповідях/розв’язках/ 

розрахунках не є системними. Знає 

характеристики основних положень, що мають 

визначальне значення при проведенні 

семінарських занять та виконанні індивідуальних 

/контрольних завдань. 

Достатній 

Студент відповідає фаховим, 

предметним компетентностям та 

програмним результатам з 

дисципліни «Страхування», однак на 

додаткові питання з теоретичних 

положень та практичних завдань 

відповідь не чітко і не повно.  

Добре/(С) 

 

 

 

 

61-70 

Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, 

передбачений програмою дисципліни 

«Страхування». Розуміє основні положення, що є 

визначальними у курсі, може вирішувати подібні 

завдання тим, що розглядались з викладачем, але 

Середній 

Студент частково відповідає    

фаховим, предметним 

компетентностям та програмним  

результатам з дисципліни 

Задовільно/

(D) 



  

 

 

допускає значну кількість неточностей і грубих 

помилок, які може усунути лише після 

зауваження викладача. 

«Страхування» та забезпечує 

достатній  рівень відтворення 

основних положень дисципліни. 

 

 

 

 

51-60 

Студент має певні знання, передбачені в програмі 

дисципліни «Страхування», володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який 

визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, 

студент з труднощами відповідає на теоретичні 

питання та пояснює правила вирішення 

практичних завдань дисципліни. 

Середній 

Студент частково відповідає    

фаховим, предметним 

компетентностям та програмним  

результатам з дисципліни 

«Страхування» і має мінімально 

допустимий рівень знань зі всіх 

складових навчальної програми  

дисципліни.  

Задовільно/

(Е) 

 

 

 

 

21-50 

Студент може відтворити окремі фрагменти з 

курсу «Страхування», однак працював він   

пасивно, його відповіді під час семінарських 

занять в більшості є неправильними, 

необґрунтованими. Розуміння матеріалу з 

дисципліни у студента відсутнє. 

Низький 

Студент відповідає окремим    

фаховим, предметним 

компетентностям та програмним  

результатам з дисципліни 

«Страхування», однак не забезпечує 

практичної реалізації задач, що 

формуються при вивчені дисципліни 

«Страхування». 

Незадові-

льно з 

можли-

вістю 

повторного 

складання/ 

(FX) 

 

 

 

 

0-20 

Студент повністю не виконав вимог робочої 

програми навчальної дисципліни 

«Страхування»,. його знання на підсумкових 

етапах навчання є фрагментарними.  

Незадовільний 

Студент не відповідає фаховим, 

предметним компетентностям та 

програмним результатам з 

дисципліни «Страхування» і не 

підготовлений до самостійного 

вирішення задач, які окреслює мета 

та завдання дисципліни. 

Незадові-

льно з 

повторним 

вивченням/ 

(F)  



СТРУКТУРА КУРСУ 

 

 

Назва теми, опис теми,  

завдання для самостійної роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи 

навчання Тиждень 

семестру 

Дата Кількість 

годин 

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування 
1. Необхідність страхового захисту та його форми. 

2. Суть страхування як економічної категорії та його специфічні 

ознаки. 

3. Принципи страхування. 

4. Функції страхування. 

5. Роль та значення страхування в системі економічних відносин. 

Формування компетентностей: ЗК07, ЗК08, ЗК10, ЗК12, СК01, 

СК02, СК11. 

Результати навчання: ПР01, ПР02, ПР19, ПР20. 

Рекомендовані джерела: 1-2, 5, 13 (законодавчі матеріали); 1, 3-7, 

10-11 (основна література). 

Завдання для СРС: 

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. 

1 тиждень за 

розкладом 

2 лекція Лекція-презентація 

1 тиждень за 

розкладом 

2 Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування 

1 тиждень поза 

розкладом 

4 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

Тема 2. Класифікація страхування 
1. Основні підходи до класифікації страхування. 

2. Класифікація страхування за об’єктами: галузі, підгалузі і види 

страхування. 

3. Форми проведення страхування. Порівняльна характеристика 

обов’язкового і добровільного страхування. 

4. Системи страхування та франшизи. 

Формування компетентностей: ЗК07, ЗК08, ЗК10, ЗК12, СК11. 

Результати навчання: ПР01, ПР02, ПР19, ПР20. 

Рекомендовані джерела: 13 (законодавчі матеріали); 1, 3-7, 10-11 

(основна література). 

Завдання для СРС: 

1. Класифікація страхування за історичними ознаками. 

2. Класифікація страхування за родом небезпек. 

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

2 тиждень за 

розкладом 

2 лекція Лекція-презентація 

2 тиждень за 

розкладом 

2 Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування 

2 тиждень поза 

розкладом 

4 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка 
1. Поняття та економічна суть страхових ризиків. 

2. Класифікація та оцінка ризиків у страхуванні. 

3. Управління страховими ризиками. 

3 тиждень за 

розкладом 

2 лекція Лекція-презентація 

3 тиждень за 

розкладом 

2 Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування 



Формування компетентностей: ЗК07, ЗК08, ЗК10, ЗК12, СК11. 

Результати навчання: ПР01, ПР02, ПР19, ПР20. 

Рекомендовані джерела: 13 (законодавчі матеріали); 1, 3-7, 10-11 

(основна література). 

Завдання для СРС: 

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. 

3 тиждень поза 

розкладом 

3 Самостійна 

робота 
Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

Тема 4. Страховий ринок 
1. Поняття страхового ринку та його структура. 

2. Страхові посередники, їх роль на страховому ринку. 

3. Стан, проблеми і перспективи розвитку страхового ринку в 

Україні. 

4. Маркетинг у страхуванні. 

5. Договір страхування: поняття, основні умови та його зміст. 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК06, ЗК07, ЗК08, ЗК10, 

ЗК12, СК01, СК02, СК03, СК04, СК11. 

Результати навчання: ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, ПР05, ПР10, 

ПР13, ПР14, ПР19, ПР20. 

Рекомендовані джерела: 2, 5, 9, 13 (законодавчі матеріали); 1-8, 

10-11 (основна література); 1-2, 4-5 (додаткова література). 

Завдання для СРС: 

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. 

4-5 тиждень за 

розкладом 

4 лекція Лекція-презентація 

4-5 тиждень за 

розкладом 

4 Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування 

4-5 тиждень поза 

розкладом 

4 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

Тема 5. Страхова організація 
1. Організаційні форми страховиків. 

2. Структура страхових компаній. 

3. Об’єднання страховиків та їхні функції. 

Формування компетентностей: ЗК07, ЗК08, ЗК10, ЗК12, СК02, 

СК03, СК11. 

Результати навчання: ПР01, ПР03, ПР05, ПР12, ПР14, ПР19, 

ПР20. 

Рекомендовані джерела: 2, 5-6, 8, 13 (законодавчі матеріали); 1, 3-

6 тиждень за 

розкладом 

2 лекція Лекція-презентація 

6 тиждень за 

розкладом 

2 Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування 

6 тиждень поза 

розкладом 

3 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 



7, 10-11 (основна література); 3 (додаткова література). 

Завдання для СРС: 

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. 
Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності 
1. Необхідність, мета та значення державного регулювання 

страхової діяльності. 

2. Реалізація державної політики у сфері страхування. 

3. Система державного нагляду за страховою діяльністю в 

Україні. 

4. Контроль за діяльністю страховиків. Порядок ліцензування та 

реєстрації. 

Формування компетентностей: ЗК07, ЗК08, ЗК10, ЗК12, СК02, 

СК03, СК05, СК11. 

Результати навчання: ПР01, ПР03, ПР04, ПР07, ПР14, ПР19, 

ПР20. 

Рекомендовані джерела: 10, 12-14 (законодавчі матеріали); 1, 3-7, 

10-11 (основна література). 

Завдання для СРС: 

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 Національного банку України як регулятора 

страхового ринку. 

7 тиждень за 

розкладом 

2 лекція Лекція-презентація 

7 тиждень за 

розкладом 

2 Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування 

7 тиждень поза 

розкладом 

4 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

Тема 7. Особисте страхування 
1. Економічний зміст та класифікація особистого страхування. 

2. Страхування життя. 

3. Страхування від нещасних випадків. 

4. Медичне страхування і його розвиток в Україні. 

8-9 тиждень за 

розкладом 

4 лекція Лекція-презентація 

8-9 тиждень за 

розкладом 

4 Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування 

8-9 тиждень поза 4 Самостійна Самостійна робота з 



Формування компетентностей: ЗК02, ЗК05, ЗК07, ЗК08, ЗК10, 

ЗК11, ЗК12, СК09, СК10, СК11. 

Результати навчання: ПР01, ПР08, ПР12, ПР13, ПР16, ПР17, 

ПР19, ПР20. 

Рекомендовані джерела: 13 (законодавчі матеріали); 1, 3-7, 9-11 

(основна література). 

Завдання для СРС: 

1. Страхування рент і пенсій. 

2. Порядок і умови обов’язкового особистого страхування від 

нещасних випадків на транспорті. 

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. 

розкладом робота навчально-

методичною 

літературою 

Тема 8. Страхування майна 
1. Загальна характеристика майнового страхування: економічний 

зміст, об’єкти та види страхування майна. 

2. Основні умови та порядок страхування майна юридичних осіб. 

3. Страхування транспортних засобів і вантажів. 

4. Особливості страхування майна сільськогосподарських 

підприємств. 

5. Страхування майна громадян. 

Формування компетентностей: ЗК02, ЗК05, ЗК07, ЗК08, ЗК10, 

ЗК11, ЗК12, СК06, СК09, СК10, СК11. 

Результати навчання: ПР01, ПР08, ПР12, ПР13, ПР16, ПР17, 

ПР19, ПР20. 

Рекомендовані джерела: 5, 13 (законодавчі матеріали); 1, 3-7, 9-11 

(основна література). 

Завдання для СРС: 

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. 

10-11 

тиждень 

за 

розкладом 

4 лекція Лекція-презентація 

10-11 

тиждень 

за 

розкладом 

4 Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування 

10-11 

тиждень 

поза 

розкладом 

4 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

Тема 9. Страхування відповідальності 
1. Економічна суть, необхідність та особливості страхування 

відповідальності. 

12-13 

тиждень 

за 

розкладом 

4 лекція Лекція-презентація 

12-13 за 4 Семінарське Доповідь-презентація, 



2. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних 

засобів. 

3. Страхування відповідальності перевізників. 

4. Страхування професійної відповідальності. 

5. Страхування відповідальності позичальника за непогашення 

кредиту. 

6. Страхування відповідальності за нанесення екологічних збитків 

(екологічне страхування). 

7. Інші види страхування відповідальності. 

Формування компетентностей: ЗК02, ЗК05, ЗК07, ЗК08, ЗК10, 

ЗК11, ЗК12, СК06, СК09, СК10, СК11. 

Результати навчання: ПР01, ПР08, ПР12, ПР16, ПР17, ПР19, 

ПР20. 

Рекомендовані джерела: 5, 11, 13 (законодавчі матеріали); 1, 3-7, 

9-11 (основна література). 

Завдання для СРС: 

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. 

тиждень розкладом заняття тестування 

12-13 

тиждень 

поза 

розкладом 

4 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

Тема 10. Перестрахування і співстрахування 
1. Необхідність та значення перестрахування. 

2. Сутність перестрахування та його розвиток в Україні. 

3. Методи перестрахування. 

4. Форми проведення перестрахувальних операцій. 

5. Співстрахування та механізм його застосування. 

Формування компетентностей: ЗК02, ЗК07, ЗК08, ЗК10, ЗК12, 

СК03, СК10, СК11. 

Результати навчання: ПР01, ПР16, ПР19, ПР20. 

Рекомендовані джерела: 13 (законодавчі матеріали); 1, 3-7, 10-11 

14 тиждень за 

розкладом 

2 лекція Лекція-презентація 

14 тиждень за 

розкладом 

2 Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування 

14 тиждень поза 

розкладом 

4 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 



(основна література). 

Завдання для СРС: 

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. 

5. Порівняльна характеристика принципів діяльності страхового і 

перестрахувального пулу. 
Тема 11. Доходи, витрати та прибуток страховика 
1. Особливості фінансово-економічної діяльності страховика. 

2. Склад та економічний зміст доходів страховика. 

3. Склад та економічний зміст витрат страховика. 

4. Фінансові результати страховика. 

5. Оподаткування страховиків. 

Формування компетентностей: ЗК07, ЗК08, ЗК10, ЗК12, СК03, 

СК05, СК10, СК11. 

Результати навчання: ПР01, ПР05, ПР16, ПР19, ПР20. 

Рекомендовані джерела: 3-4, 7, 13 (законодавчі матеріали); 1, 3-7, 

10-11 (основна література). 

Завдання для СРС: 

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. 

15 тиждень за 

розкладом 

2 лекція Лекція-презентація 

15 тиждень за 

розкладом 

2 Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування 

15 тиждень поза 

розкладом 

4 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

Тема 12. Фінансова надійність страхової компанії 
1. Поняття фінансової надійності страховика. 

2. Умови забезпечення платоспроможності страховика. 

3. Страхові резерви та порядок їх формування. 

4. Оцінка фінансового стану страховика. 

Формування компетентностей: ЗК06, ЗК07, ЗК08, ЗК10, ЗК12, 

СК03, СК05, СК10, СК11. 

Результати навчання: ПР01, ПР05, ПР06, ПР16, ПР19, ПР20. 

Рекомендовані джерела: 13 (законодавчі матеріали); 1, 3-7, 10-11 

16 тиждень за 

розкладом 

2 лекція Лекція-презентація 

16 тиждень за 

розкладом 

2 Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування 



(основна література). 

Завдання для СРС: 

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. 

16 тиждень поза 

розкладом 

4 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 



 


